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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats. 

Abans de començar els comunic que hem baixat el temps de
votació, ara en lloc de deu segons seran sis segons i amb els
segons que perdem sempre quan pitjo el botó són cinc segons
més o manco, perquè ho vegeu... i així avançarem un poquet
més de temps, d’acord? Podem donar les gràcies als serveis de
la casa que ens han ajudat en això.

Doncs passam al debat número 3, el tercer debat, de totalitat
i globalitat, agrupació de la Secció 12, Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme, amb les seccions i entitats afins.

Punt A. Esmenes a la totalitat. El Grup Parlamentari
Popular, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, 16081; E02, Agència de Turisme de les Illes Balears,
16082.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, 15553.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C03, Consorci de
Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de Mallorca... 

(Tall de micròfon)

Punt B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular,
secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al
programa 542A, innovació, les 16036, 16037, 16038, 16039,
16071, 16072; al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, les 15967, 16073, 15966, 15968,
15969, 16074, 15965.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A,
recerca i desenvolupament, 16370.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, al programa 451A, direcció i serveis generals
d’Innovació, Recerca i Turisme, la 15533; al programa 751B,
promoció turística, les 15516, 15535, 15540; al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic, la
15555...

(Remor de veus)

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, arribam
a l’aprovació d’uns pressupostos en un escenari tan decebedor
que fins i tot l’esmena a la totalitat a la secció se’ns ha quedat
curta per mostrar el nostre rebuig al que estam vivint. 

Arribam a l’aprovació dels pressupostos amb una
Conselleria de Turisme rebentada pels escàndols, per les

dimissions, pels jutjats, pels viatges tropicals, pels contractes,
pels retrets, pels nomenaments, per les desconfiances, per
tantes polèmiques que a hores d’ara la credibilitat i la confiança
que li queda a MÉS per gestionar qualsevol responsabilitat
pública està esgotada i la imatge de la presidenta del Govern
seriosament perjudicada.

Abordam avui un debat de pressupost en una situació
alarmant, membres de la Conselleria de Turisme s’han vist
implicats en assumptes relacionats amb presumptes tractes de
favor, la Fiscalia persegueix el tercer gerent que ha tingut
l’ATB, una llei frankenstein que no hi ha per on agafar-la i un
exconseller dimitit per haver tornat del Carib sense pagar la
seva factura o, com comunament es diu, per fer un simpa o irse
por la patilla.

Tal és el nivell d’errors que ha arrossegat aquesta
conselleria que han aconseguit fer trossos un codi ètic que ja no
resisteix més incompliments i de passada s’han carregat la tant
consagrada paritat entre els membres del Govern de la qual
vostès tant han presumit.

Abordam un debat que deixa en segon pla els pressupostos
d’aquesta secció per si mateixa per centrar el foc en la capacitat
del nou titular per portar-los endavant i no dic jo que vostè no
valgui, Sra. Busquets, encara que hi hagi moltíssima gent que
ho pensi, que vostè no val; i no dic jo que no tengui vostè la
capacitat ni els coneixements en la matèria, no dic jo que siguin
precaris i no dic jo que siguin primaris, ja s’han encarregat els
mitjans de comunicació de fer-ho saber per si algú tenia alguns
tipus de dubte, i el sector turístic, al qual vostè hauria de
defensar, ja s’ho comença a plantejar.

Senyors diputats, arribam a l’aprovació dels pressupostos
i hi ha una cosa que vostès sí que han acabat d’aconseguir i que
és totalment constatable, que són vostès el Govern del canvi.
Això ningú no els ho podrà llevar, ningú no podrà negar que
vostès són el govern del canvi.

A Esperança Camps la varen canviar per Ruth Mateu; a
Ruth Mateu la varen canviar per Fanny Tur; a Miquel Àngel
Roig el varen canviar per Pere Muñoz; a Pere Muñoz el varen
canviar per Jaume Alzamora; a Pilar Carbonell l’han canviada
per Antoni Sansó, i a Biel Barceló l’han canviat per Bel
Busquets. Aquest és el seu passat, aquest és el passat de MÉS.

I, Sra. Busquets, permeti’m que li digui que arriba vostè
restada a aquest parlament de les Illes Balears per defensar els
pressupostos de la seva conselleria, ve vostè llastrada per
aquest passat, ve vostè llastrada per l’herència que li deixen,
per haver estat la formació que vostè dirigeix l’element més
desestabilitzador del pacte, però també arriba vostè
qüestionada.

I això que encara vostè no ha tengut capacitat de demostrar
res i puc entendre que arribi aquí vostè qüestionada i això sigui
injust, però tot això li ho ha d’agrair als seus i ho ha d’agrair a
aquells amb els quals ara vostè asseu i ho ha d’agrair a aquelles
persones que té a dreta i a esquerra i en particular li ha d’agrair
a la persona que no hi és i en aquest... i seu a la seva dreta, a
aquesta persona li ha d’agrair que a vostè constantment durant
48 hores se l’hagi qüestionada com la vicepresident del Govern
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de les Illes Balears, i aquí és vostè, 48 hores després, más
fresca que una lechuga, porque yo lo valgo i amb un parell de
nassos. Aquí és vostè.

Sra. Busquets, de res no servirà...

(Remor de veus)

...de res no servirà... de res no servirà que ens digui vostè
després que bons que són aquests pressupostos, que ens intenti
convèncer de les seves bondats i de res no servirà que... els
hagin estudiat vostès com feia José Luís Rodríguez Zapatero,
en dues tardes, de res no ens servirà.

Per molta credibilitat que vostès vulguin posar a aquests
comptes, per molt que ens digui que han incrementat un 7,3%
la quantia global, que destinen 175 milions a promoció
econòmica, que en innovació i recerca incrementen un 16,2%,
que el pressupost de l’ATB s’incrementa fins a una quantia de
20,6 milions d’euros, la veritat és que... la realitat els acaba
atropellant, a vostès, perquè el problema ja no és als
pressupostos, no és als comptes públics, sinó que es troba en la
capacitat que tenen vostès de generar confiança, de generar
confiança al sector, seguretat a l’economia, tranquil·litat a les
famílies més humils que es dediquen al turisme i als sectors que
en depenen.

Ha de tenir ben present que el sector econòmic al qual vostè
representa, Sra. Busquets, genera el 80% del producte interior
brut de les Illes Balears i perquè segueixi aportant a l’economia
balear aquest sector s’han de generar empaties, i vostè haurà de
ser l’encarregada de generar empaties amb aquest sector al qual
constantment ha estat qüestionant al llarg de la seva etapa
política en altres coses com a diputada d’aquest parlament. I
això és el que s’espera de vostè, que estigui al seu costat, que
els doni suport, que els doni confiança encara que vostè no
cregui en el turisme i encara que vostè pensi que el turisme és
l’origen de tots els nostres mals; perquè és amb el sector turístic
amb qui vostès estan més en deute; vostès estan més en deute
amb el sector turístic perquè ha estat el turisme, i ningú més,
l’únic que ha estat a l’alçada de les circumstàncies i a qui
vostès encara deuen una disculpa que encara no acaba
d’arribar,...

(Se senten veus de fons)

...un sector que ha sabut..., un sector que ha sabut superar en
silenci l’impacte d’una dramàtica crisi econòmica i ho ha fet
com ningú, invertint als seus establiments...

(Remor de veus)

...Sr. President..., invertint als seus establiments més de 1.500
euros i incrementant la categoria dels seus establiments fins que
hi ha hagut 200 establiments que han mostrat  símptomes
d’incrementar qualitat en els seus establiments, un sector
turístic que ha estat l’únic capaç de crear ocupació en els
moments més complicats, un sector turístic que ha decidit fer
un esforç i incrementar fins un 17% els salaris als seus
empleats, un sector turístic al qual vostès no han tractat com
toca, un sector al qual varen imposar vostès una taxa que tendrà
conseqüències -n’estic convençut- a llarg termini, un sector

turístic al qual han doblat la taxa sense escoltar les amenaces
que ells mateixos plantegen amb relació a la pèrdua d’un milió
de turistes; i no només això, sinó que vostès han paralitzat amb
la darrera llei la possibilitat d’inversió privada, una inversió
privada que no va tenir cap tipus de precedents al llarg de la
història d’aquesta comunitat autònoma. Vostès han decidit no
incrementar els incentius a aquells petits empresaris que en
aquest moment es veuen en la possibilitat de voler invertir, i el
que han fet ha estat posar entrebancs, posar obstacles a aquests
empresaris que avui possiblement hagin superat una crisi
important i es veuen en la possibilitat de reconvertir els seus
establiments hotelers.

Per tant, Sra. Busquets, esper i confii que vostè estigui a
l’alçada de les circumstàncies, esper i confii que vostè sàpiga
estar al costat del sector turístic i esper i confii que aquests
pressuposts els sàpiga executar així com cal. 

Té molts de reptes vostè, té molts de reptes vostè davant, té
una llei turística, prest arribarà a aquest parlament, té la
regulació del tot inclòs damunt la taula, té la regulació dels
cotxes de lloguer també pendent, té una crisi que s’acaba de
manifestar en el sector aeri, té una pèrdua de competitivitat
manifesta, li arribarà l’impacte del doblatge de l’ecotaxa, haurà
d’implantar això que anomenen el Turisdata i, entre altres
coses, haurà també d’assumir el traspàs de les competències en
promoció turística als consells insulars. 

Està vostè davant d’un sector que ha de defensar, que
representa, com li dic, el 80% del producte interior brut i, com
dic, esper i confii que aquest 80% que genera el sector turístic
estigui en bones mans, però permeti’m, Sra. Consellera, Sra.
Busquets, que en aquest moment no podem pensar que el sector
turístic té la confiança que ha de tenir perquè hi ha una
consellera que no només la qüestiona el propi sector turístic
sinó que en aquest moment està qüestionada també per tots els
que seuen al seu costat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. El Pi ha
presentat una esmena a la totalitat d’aquesta secció per mor
sobretot dels incompliments que al llarg d’aquests dos anys i
mig i catorze dies s’han produït dins aquesta conselleria. 

És veritat que hi ha hagut un increment de turistes, però no
és menys veritat que hi hagut un increment de contractació,
com no és menys veritat que ha baixat l’atur a les Illes Balears,
però també és veritat que a això que a vegades podia ser el lleu
li trobam ossos. Ploram quan la gent és a l’atur, ploram quan no
vénen turistes, ploram quan hi ha massa gent de turistes que
vénen, ens ho hauríem de fer mirar tots un poc.
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Sra. Busquets, benvinguda a la nova responsabilitat i
nosaltres aprofitarem per fer-li veure que hi ha coses que les
hem parlat, rallat o xerrat fa molt de temps i que realment no
avançam. Li demanaven a un dels empresaris per a mi millors
que té aquesta terra, que és don Miquel Fluxà, li demanaven a
una entrevista, “¿debe prohibirse el alquiler vacacional? -yo
creo que el alquiler vacacional -deia ell- es inevitable, no
puede pararse, eso sí, debe regularse, deben pagar los
impuestos como hace todo el mundo”.

És a dir, els meus amics de Podemos, que segurament li
dirien de tot, a aquest home, és un home que és hoteler, que ha
triomfat i que és capaç de dir el que aquesta casa fa mesos,
anys, va aprovar, que havíem de regular el lloguer d’habitatges
de vacances plurifamiliars. I, en canvi, Sra. Busquets, han
passat quasi dos anys i el tenim prohibit i amb moratòria. Això
és una de les coses més grosses que es troba vostè damunt la
taula, un percentatge molt gran de la gent, molt gran de la gent
està preocupada d’aquesta qüestió i no té res a veure amb el
lloguer de pisos per viure ni té res a veure a tenir solars per fer
habitatges de protecció oficial perquè si hi tengués a veure
podríem dir que una vegada que ja tenim les coses com les
tenim haguéssim pogut baixar els lloguers de cases, i no baixen
ni baixaran, ni baixaran, ni baixaran.

L’altra qüestió, Sra. Busquets, senyors membres del
Govern, és que ve una altra enquesta el mes de setembre
d’enguany i veim que la preocupació més important que tenen
els ciutadans de les Illes Balears, en un 39%, és la massificació
de cotxes. I també, a proposta d’El Pi, com l’anterior, hi ha una
proposta de principi de l’any 2016 que diu que hem de fer un
estudi de quina és la capacitat de càrrega de cotxes de lloguer
que tenim, estudi que està començat, un estudi de 15.000 euros,
no bastarà per saber realment què passa aquí, ni molt manco, i
l’estiu que ve tornarà a haver els mateixos cotxes, i, si m’apura,
ara que no hi ha estrangers la via cintura de Palma està
embossada ben igual que a l’estiu a hores punta, i no hi ha
estrangers, hi som nosaltres. 

Hi ha una altra qüestió que les persones parlen, que els
preocupa la massificació, en un 30%. Aquí el que hi ha, i vostè
també té una part en aquesta conselleria, és que si tenguéssim
aquesta feina dels cotxes de lloguer feta, aquesta feina del
lloguer de vacances regulada i a la vegada tenguéssim una
tercera cama, de què li ha parlat el portaveu del PP, que és la
que fa referència al tot inclòs dels hotels, aquestes turistes que
vénen i agafen un gat com un piano i es mengen l’arena de la
platja, que vénen aquí per un tot inclòs que paguen dues
pessetes, si això ho haguéssim regulat quan també es va
demanar, 2016, aquestes qüestions segurament a aquests
enquestats els seria molt més fàcil entendre que anam pel bon
camí. 

Aquestes qüestions són les que vostè troba damunt la taula
i aquestes qüestions no tenen solució en aquests pressuposts,
per mor d’això aquesta esmena a la totalitat. Però li diré més,
Sra. Consellera, a nosaltres també ens preocupa que vostè té
una segona part de conselleria, o una primera part, per a mi
primera, que és la part d’Innovació, en parlarem després a les
esmenes parcials perquè ens n’han acceptat una d’important. El
que no pot passar és que avui llegim en els mitjans de
comunicació, avui, que el teixit industrial tradicional de

manufacturació desapareix, que així com hi ha indrets a l’Estat
espanyol on s’ha recuperat aquí ha tornat a minvar i que estam
en la cua en innovació de l’Estat espanyol. 

Si realment no volem aquesta massificació de cotxes, si
realment no volem aquesta massificació de turistes, si realment
no volem llogar les cases plurifamiliars li hauríem de donar a
la gent una alternativa, i aquesta alternativa el problema que té,
sota el nostre punt de vista, és que no es reflecteix en aquest
pressupost de la secció de Turisme i Innovació.

 L’impuls total que donam, total, no de turisme ni
d’innovació, l’impuls total que donam a l’economia ficant els
altres sectors el va taxar molt bé la consellera Cladera en 180
milions d’euros, promoció econòmica són 180 milions d’euros.
Si nosaltres tenim un PIB que passarem els 30.000 milions
enguany, els passarem, i invertim 180 milions d’euros pel que
pugui ser la promoció econòmica com pot suposar, Sra.
Busquets, no som capaços de canviar cap inèrcia que la mateixa
societat estableixi. Podem parlar molt aquí, aquí cadascú pot
venir a lluir-se, però realment no aconseguirem canviar la
tendència d’aquesta qüestió. 

Això són les qüestions més importants de per què nosaltres
presentam aquesta esmena, perquè no som capaços amb el
pressupost que tenim de canviar la tendència de tenir tots els
ous dins el mateix paner del turisme. 

Sí que és ver que he sentit el Sr. Barceló, la Sra. Armengol,
el Sr. Iago Negueruela, la mateixa consellera d’Hisenda, i a
vostè la sentirem també parlar d’això, i jo estic convençut que
ho farà amb bona voluntat, de voler canviar el model, però
aquesta eina més important que és el pressupost de la
comunitat, que són 4.000 milions d’euros -perquè els altres
1.000 són per pagar préstecs- aquests 4.000 milions d’euros,
800 milions més que fa quatre anys o cinc, nosaltres no incidim
d’una forma important per poder canviar aquestes coses.
Arribarà l’estiu, no estarà regulat el lloguer plurifamiliar;
arribarà l’estiu, no estarà regulat els cotxes de lloguer; arribarà
l’estiu, no estarà regulat el tot inclòs.

Sra. Consellera, vostè té un pressupost que pot tenir molt
bona voluntat en el que és la part expositiva del pressupost,
però que realment no té, per exemple, el que té la Sra. Fina
Santiago, que té 20 milions d’euros per a aquella gent que no
pot de cap manera, i els té, aquests doblers i pot canviar la vida
d’aquesta gent, els pot arribar que no hagin de tenir fred, els pot
arribar a poder mantenir una família que costa molt, però vostè
no té les eines, ni els perns, ni el martell, ni la serra, ni el
filaberquí per realment modificar dins l’anquilosat que tenim la
nostra economia. Això implicaria, lògicament, entrar dins una
revolució que segurament hi hauria sindicats i patronals que no
hi estarien d’acord, perquè estan instal·lats dins una situació
que ja els va bé, però no és als que som aquí que ens ha d’anar
bé, és als que estan arribant o han arribat i són joves, que els ha
d’anar bé el futur, i hem de canviar aqueixa tendència, i és igual
si hi ha mobilitzacions, necessitam creure que hi ha una altra
possibilitat a través de la innovació, a través de la investigació,
de posar en pràctica d’una forma transversal amb la Conselleria
d’Educació i la Conselleria d’Indústria, i amb la Conselleria de
Medi Ambient, tota una sèrie nova de polítiques, tant en
formació com amb una acció ja decidida d’una política en
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concret, perquè el futur no passi en el 85% o en el 90% pel
turisme.

I per això aquesta esmena a la totalitat. És senzilla;
qualsevol que ens hagi escoltat entendrà una cosa, que tenim
tots els ous dins el mateix paner del turisme i que no posam cap
ponedora dins un altre sector.

Moltes gràcies, i benvinguda, Sra. Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bona tarda a
tothom. Sra. Consellera, benvinguda al nou càrrec, i
vicepresidenta, i molta sort; ja li ho he dit abans però li reiter
el que li he dit, amb tota sinceritat. 

Ciutadans només va presentar dues esmenes a aquesta
conselleria, una de totalitat i una altra de parcial. L’esmena de
totalitat, la 16277, fa referència un any més al Consorci per a
la millora de les infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’illa de Mallorca, i s’ha d’emmarcar en
el ferm propòsit que tenim d’alleugerir l’administració, d’anar-
la buidant d’organismes inútils i de duplicitats completament
prescindibles. Aquest consorci de nom interminable
exemplifica a la perfecció d’absurd en què cauen sovint les
nostres polítiques públiques. A les Balears disposam d’un altre
consorci d’infraestructures, anomenat justament així, Consorci
d’infraestructures de les Illes Balears, i quan un s’interessa per
la seva creació descobreix, tal i com s’explica a la pàgina
corresponent d’aquests mateixos pressuposts, que aquest
consorci neix el 2004 de la reunificació d’una sèrie de
consorcis, entre els quals destaquen justament els que tenen
com a objectiu fundacional -i cit textualment- “la pal·liació de
l’estacionalitat turística”, o sigui, els que tenien com a objectiu
el foment de la desestacionalització, que és precisament el que
persegueix, com el seu nou indica, el consorci que Ciutadans,
a través d’aquesta esmena, proposa eliminar.

No és absurd tot això? És ver que aquest consorci per a la
millora de les infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’illa de Mallorca no té personal, així
s’indica als mateixos pressuposts, i que les despeses de
manteniment que se li atribueixen són mínimes, però tot i així
no té, al nostre entendre, cap sentit seguir amb estructures
duplicades quan es dóna el cas que dues, o més i tot, poden
integrar-se en una de sola. D’aquí aquesta esmena a la totalitat
que hem presentat.

L’esmena parcial, la 16247, afecta un dels pilars del que
entenem, o del que comunament s’entén, per nou model
econòmic, és a dir, un model que per un costat no sigui tan
turisticodependent, que no és el mateix que turisticofòbic,
turisticodependent, que és un nivell un poc més suau, per tant
que sigui més diversificat, en una paraula, i que, per l’altre,
incorpori com a eix la innovació. D’aquí ve que proposem una
esmena que consisteix a traspassar al sector privat una partida

econòmica de 300.000 euros que l’incentivi a invertir en
recerca, desenvolupament i innovació en el benentès,
evidentment, que des del sector privat s’ha de produir a la
vegada una aportació que estigui en consonància amb la que
faríem des de l’àmbit públic.

Si aquesta conselleria rep el nom, entre altres, de
Conselleria d’Innovació, per qualque motiu deu ser, m’imagín,
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 ens resignem; seguirem estant a la cua de les
comunitats autònomes on seguim estant després de tres anys de
legislatura, de fet només tenim darrere Ceuta i Melilla, si no
vaig equivocat, en el percentatge d’inversió en innovació
respecte del PIB, igual com hi estam, per cert, en educació, i no
fa falta que els digui que aquest trist agermanament entre
innovació i educació no és precisament una casualitat, és a dir,
són en aquest cas dues matèries que per raons que tothom
coneix van ben alhora.

I això no és tot en relació amb la innovació. Sra.
Vicepresidenta i consellera, vostè sap, o ben aviat sabrà -de fet
és normal que vostè encara no estigui al dia de tot el que
comporta aquesta conselleria- que aquest és un dels grans
fiascos d’aquesta legislatura; em referesc a la inversió en
R+D+I. En el seu programa electoral, o sigui, el programa de
MÉS per Mallorca, vostès prometien, a la mesura número 36 -i
cit textualment- “treballar per aconseguir arribar a un mínim del
3% del pressupost del Govern en inversió en R+D+I”; això a
hores d’ara significaria que aquests pressuposts de 2018, que
superen els 5.000 milions d’euros, haurien de comptar amb una
partida d’un poc més de 150 milions invertits en R+D+I. Supòs
que sap quin és el pressupost de la Direcció General
d’Innovació i Recerca, no arriba a 12 milions, a 12 respecte de
150, o sigui que ni tan sols un 10% del que havien promès en
campanya; ja sé que després hi ha hagut, evidentment, aquest
acord per la governabilitat i per tant aquests pactes en què ja no
precisaven percentatges, és a dir, que ja se situaven en un
terreny molt més prudent, però en tot cas jo li record allò que
en seu programa electoral sortia. I clar, mentrestant Balears
segueix a la cua de les comunitats autònomes de l’Estat. Ja sé
que les promeses electorals són promeses, però hauríem de
procurar, si no complir-les al cent per cent, com a mínim anar
una mica més enllà del 10, que és el que en aquest cas ni tan
sols no arribem.

Ja sé que em dirà que a altres seccions d’aquest pressupost
hi podem trobar partides, és cert, relacionades amb la
innovació, no li diré que no. Però jo crec que ni fent tota casta
de trampes i (...), no arribaríem a acostar-nos ni tan sols a la
promesa electoral. Per tant, queda un any de legislatura i
hauran de canviar molt les coses, per ventura hauran de canviar
de responsable de campanya, per ventura aquest és el problema
d’aquella campanya electoral; però en tot cas hauran de canviar
moltes coses perquè realment en un any puguem acostar-nos
mínimament a aquesta xifra. Per tant, aquesta és l’esmena
parcial a què em vull referir. 

I respecte de les esmenes dels altres grups, la gran majoria
les votarem a favor, ja ho avancem, en el sentit que també les
vàrem votar en comissió. I entre elles, per descomptat, totes
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aquelles que serveixin per fomentar el turisme, que n’hi ha
moltes, i també la desestacionalització i evidentment també
totes aquelles que tenguin a veure amb la innovació i que
realment promoguin un augment d’aquestes partides. En aquest
sentit només farem una excepció, com de costum, a aquelles
que beuen dels que són els interessos del deute, on nosaltres
aquí sí que no tenim cap tipus de dubte que no les hem
d’acceptar.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Intervenció del Govern, obrint una
qüestió incidental. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta Bel
Busquets.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Utilitzaré
aquest torn incidental per explicar els pressuposts de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
per al 2018.

Es tracta de la primera intervenció que faig en aquesta
cambra en qualitat de vicepresidenta del Govern. Senyors i
senyores diputades, permetin-me que els traslladi primer de tot
la meva disposició a servir a l’interès general, d’acord amb allò
que estableix aquest parlament, dipositari de la sobirania
popular del país. També he de dir que aquests pressuposts han
estat elaborats pel meu predecessor Biel Barceló. Jo els
assumesc com a propis i posaré tota la meva voluntat i tots els
meus esforços per defensar-los i per complir-los amb el màxim
rigor i amb la màxima eficiència, per tal que contribueixin a
generar prosperitat compartida i a millorar el benestar de les
persones que viuen en aquesta terra.

Abans d’entrar en la meva pressupostària, els pressupostos
per a 2018 impliquen un esforç molt important de tot el Govern
en l’àmbit de la promoció i de la diversificació econòmica.
L’impuls de polítiques dirigides a transformar les bases del
nostre model productiu ha de servir per avançar en el que
anomenam la transició cap un nou model econòmic; un nou
model econòmic en què el monocultiu turístic doni pas a un
teixit productiu diversificat, en què la indústria recuperi
posicions i s’orienti a l’exportació, en què la innovació i la
recerca siguin la base de l’emprenedoria i imprimeixin
dinamisme en la nostra economia, en què siguem capaços
d’atreure talent i de desenvolupar la creativitat, que és la base
de l’economia del coneixement. 

L’any 2018 el conjunt d’inversions del Govern destinades
a la promoció i a la diversificació econòmiques arribaran als
175 milions d’euros, un 39,1% més que l’any 2017.

També hi ha un avanç important que implica tot el Govern,
la inversió global que les diferents conselleries realitzaran en
matèria d’innovació i recerca ascendeix a 21,7 milions d’euros.
El 2017 eren 18,12, enguany un 16,3 més. Avançar en la
recerca i en la transició del coneixement científic a la societat

i sector empresarial és un factor clau per poder avançar cap a
la transició a un nou model econòmic i seguim amb el camí
iniciat.

També cal destacar la millora dels recursos i la major
autonomia per als consells insulars. La nostra conselleria hi
contribueix, complint, a la fi, amb una reivindicació històrica
dels consells insulars, el traspàs de les competències en matèria
de promoció turística, previst per al primer trimestre de 2018.
Aquest traspàs es reflecteix en el pressupost de la nostra
conselleria, que s’adapta als canvis estructurals que afrontam
l’any que ve. L’Agència de Turisme de les Illes Balears estarà
al costat dels consells per facilitar al màxim la transició, alhora
que mantindrà la coordinació global de les polítiques
turístiques i també es reestructurarà per esdevenir l’organisme
responsable de la gestió i del seguiment de l’impost de turisme
sostenible.

El pressupost global de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme creix un 2,7% respecte
d’enguany, fins a superar els 60 milions d’euros. A aquesta
quantitat li hem d’afegir la secció 33, de caràcter transversal
dels serveis comuns que es presten a tot el Govern, la majoria
dels quals de caràcter tecnològic, que es gestionen des de la
Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. Aquesta
secció està dotada amb 13,84 milions, un 19% més. I com a
novetat de cara a 2018 hem creat la secció 37, dotada amb 64
milions més, que correspon als projectes de l’impost de turisme
sostenible, que es finançaran amb els fons recaptats durant
2017.

Passaré a detallar els pressuposts de cada àrea de la
conselleria. Començam amb la Direcció General d’Innovació
i Recerca, amb 11,8 milions. Com he apuntat abans, el projecte
de pressuposts 2018, per primera vegada en la història del país
recull de forma general la inversió que el conjunt de
conselleries del Govern realitzarà en matèria d’innovació i
recerca, que, com he dit abans, ascendeix a 21 milions d’euros.
Pel que fa estrictament a la Direcció General d’Innovació i
Recerca, els pressuposts de 2018 van adreçats a consolidar la
tasca realitzada al llarg d’aquests dos primers anys de
legislatura, especialment a la consolidació del sistema de
ciència de les Illes Balears. Per això se seguiran les línies
fixades a l’estratègia d’especialització intel·ligent, RIS3, que ha
incorporat recentment un nou eix de sectors emergents per
impulsar la diversificació econòmica. Aquests sectors són: les
ciències i tecnologies marines, la bioeconomia i l’economia
circular, les indústries culturals i creatives i l’economia del
coneixement.

D’altra banda, al llarg de 2017 hem dissenyat el nou Pla de
ciència, tecnologia i innovació, amb els pressuposts de 2018
finalitzarem i presentarem el nou pla. L’any 2018 també es
consolidaran i ampliaran les línies de convocatòries en la
recerca i la innovació, com ara el programa de doctorats i
beques predoctorals industrials, els ajuts a empreses
innovadores, les convocatòries de tècnics de suport a la recerca
i les convocatòries de clústers. Està previst que l’any 2018
l’Institut de Recerca de les Illes Balears sigui ja una realitat,
així com la posada en marxa del nou pla de treballs de la xarxa
d’estacions d’investigació, que s’executarà amb la posada en
marxa de l’Estació d’investigació de Cabrera i la del Parc de
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Llevant. També l’any 2018 es recepcionarà i posarà en marxa
el complex científic situat al Parc BIT.

L’increment pressupostari també es traslladarà als
pressuposts de la Fundació BIT, per reforçar la seva tasca
incentivadora per a la creació i desenvolupament d’empreses
innovadores, desenvolupament del Centre BIT Menorca i
definició del marc d’actuació del futur Centre BIT a Eivissa.
També hem d’esmentar l’augment del pressupost de la
Fundació BIT, que passarà de 13,9 a 15,4 milions d’euros.
Aquest augment correspon a la millora de les condicions dels
treballadors, amb els quals hem arribat a un acord profitós,
després de molt de temps de negociació. Malgrat que encara
s’ha de fer molta feina per anar incrementant la despesa global
en R+D, ha de destacar l’esforç que està fent aquest Govern.
Només a títol d’exemple, el pressupost destinat a convocatòries
d’ajudes a la innovació i a la recerca l’any 2018 s’ha
multiplicat per 4, respecte del que es va destinar l’exercici de
2014. 

Altres actuacions que veuran la llum al llarg de l’exercici
pressupostari 2018. La Llei de pressuposts proposa l’ampliació
de les exempcions fiscals en inversions a empreses de nova
creació. Passarem dels 600 euros com a màxim, als 6.000 i en
cas de ser un spin-off derivada del sector públic a un màxim de
12.000 euros. També s’hi contemplen desgravacions fiscals per
a donacions a la recerca feta per organismes públics
d’investigació. Això intenta impulsar la inversió a empreses
d’alt valor afegit.

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, que
compta amb un pressupost de 9,1 milions, més 13,1 dedicats a
serveis comuns, farà referència a les infraestructures després
d’arribar al 80% de llars connectades amb banda ampla
enguany, el 2018 volem arribar al 90% i per aconseguir-ho els
pressuposts de l’any que ve hi ha 2 milions d’euros en
subvencions per a banda ampla amb fons Feder, cosa que
suposarà 4 milions en infraestructures. La transició cap a un
nou model econòmic només serà possible amb infraestructures
de telecomunicacions ultraràpides. 

El 2018 també solucionarem una vella aspiració del
Govern, la construcció d’un data center, un centre de dades,
que reuneixi totes les administracions, des del Govern, Ib-salut,
els consells i els ajuntaments, el cost és de 2,5 milions a repartir
entre aquesta direcció general i l’Ib-salut.

L’administració digital. Per aconseguir el principi de la
finestra única de l’administració digital el pressupost de 2018
conté un increment de gairebé 1 milió d’euros al capítol 1, per
a noves places de tècnics, i una inversió d’1 milió d’euros per
al desenvolupament de plataformes, de tràmits, d’expedients,
registre, interoperativitat i web corporatiu. 

I tampoc no oblidem la seguretat, les inversions en seguretat
reforcen la credibilitat i la disponibilitat dels serveis que ja
tenim per tal d’evitar les noves formes d’atac digitals. Invertim
400.000 euros a millorar la seguretat perimetral, millorarem
també els sistemes d’identificació i signatura digital dels
ciutadans i empleats públics i garantirem la protecció de dades
amb una inversió de 100.000 euros en el compliment de
l’Esquema Nacional de Seguridad.

Des del Govern acabam, a més, de signar el conveni amb el
ministeri i Red.es per a la interconnexió dels centres escolars
amb banda ampla ultraràpida, per un import global de 5,6
milions d’euros per al període 2018, dels quals la CAIB
aportarà 2,1 milions. En total la despesa en serveis comuns
passa d’11 a 13,1 milions, per tant, representa un 18,6%. 

L’empresa pública IBT, que abans era Multimèdia,
incrementa les inversions un 28% respecte de 2017 i arribarà a
invertir quasi 1 milió d’euros fonamentalment en dues xarxes
de comunicació pròpies. 

Pel que fa al pressupost de l’ATB per a 2018 la diferència
més notable que existeix entre el pressupost de l’Agència de
Turisme per a 2018 respecte de 2017 és l’assumpció per part de
l’entitat de la gestió dels projectes finançats amb el fons de
l’impost de turisme sostenible que ha fet que el pressupost
global de l’agència passi de 20,6 milions a 85,4 milions. 

Així, doncs, aquesta quantitat, les quantitats principals en
la confecció dels pressuposts responen a quatre accions
concretes, el fons de turisme sostenible amb 64 milions; el
Palau de Congressos, transferència pluriennal per a obres i
condicionament del palau amb 8 milions; la coordinació
d’accions promocionals i comunicació turística amb 4,1
milions, i l’estratègia turística amb 3,9 milions. 

Les activitats de l’ATB es concreten en les seves dues
àrees, coordinació d’accions promocionals i estratègia turística.
La coordinació d’accions promocionals inclou l’organització i
assistència a fires turístiques, l’organització de tota una sèrie de
press trips, workshops i altres accions per relacionar... per
establir relacions públiques promocionals, la difusió
promocional per a la consolidació del producte turístic
d’hivern, Better in winter, la comunicació i difusió dels
productes turístics i el manteniment i promoció i
desenvolupament de la nova web illesbalears.travel.

La gestió d’estratègia turística, que compta amb un
pressupost de 3,9 milions, se centra en l’estudi, l’anàlisi de
mercats i la millora i implementació del producte turístic.
Enguany també incorporarà una de les activitats principals que
tendrà l’activitat de l’ATB, la gestió i el control de l’avanç dels
projectes del fons de l’impost de turisme sostenible, l’Agència
de Turisme de les Illes Balears ha estat facultada per dur a
terme la gestió del fons que inclou, entre d’altres, fer el
seguiment i l’execució dels projectes aprovats per la Comissió
d’impuls de turisme sostenible i ratificats en el Consell de
Govern. 

En aquesta nova etapa de l’ATB serà fonamental donar a
conèixer, tant a residents com a visitants, de quina manera
reinverteix la recaptació de l’impost per a la planificació i
execució de la comunicació del fons de l’ITS, que inclou, entre
d’altres, el disseny i construcció d’una nova web. 

I altres accions també dins el capítol d’estratègia turística
són els estudis de mercat i estadística i el producte turístic se
centra principalment en la gestió i la coordinació d’allò que
anomenam els clubs de producte, que són la gastronomia, la
cultura, l’esport, el turisme actiu i de natura, el luxe, el salut i
benestar, la salut i el benestar i l’ecoturisme. A més d’impulsar
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la consolidació del producte turístic d’hivern i l’execució de
projectes propis com ara el convent de Sant Diego a Alaior de
Menorca.

El pressupost de personal ha passat de 2,5 milions a 3, i
aquesta crescuda es preveu per la reincorporació de cinc
persones acomiadades el 2012, que ha costat en conjunt a
l’ATB 770.000 euros en sous de tramitació, i la contractació de
vuit persones dins el programa SOIB Joves Qualificats Sector
Públic per incentivar la contractació de joves amb estudis
superiors. 

Pel que fa al pressupost de la Direcció General de Turisme
s’ha de destacar la d’informàtica Tourist Data, que estam a punt
de posar en marxa, i que suposarà un canvi important en els
diferents procediments administratius de les empreses
turístiques. També canviarà la relació del sector amb
l’administració ja que passam a tràmits administratius
telemàtics i, per tant, més àgils. Això permetrà tenir un registre
públic i de consulta per part d’empreses i ciutadans, cosa que
per llei hauria de ser així i a data d’avui encara no ho era.

I la Direcció General de Fons Europeus, amb el Centre
Balears Europa, que compta amb un pressupost d’1,8 milions,
gestiona i du a terme el seguiment i el control dels programes
operatius finançats pels fons estructurals, el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, el FEDER, i el Fons Social
Europeu. La pràctica totalitat dels pressuposts d’aquesta
direcció general correspon a capítol 1. El resultat del treball
desenvolupat durant aquests dos primers anys a l’àmbit de
l’aplicació dels fons europeus a Balears ja es comencen a notar,
s’ha pogut justificar la totalitat de l’ajut pendent dels programes
operatius del FEDER i del Fons Social Europeu de l’anterior
període, 2007-2013, que aquest èxit no és menor tenint en
compte el risc de pèrdua que teníem del fons a conseqüència de
la mala gestió del Govern del PP.

A més, s’ha dotat el nou servei de garantia juvenil, el qual
ha permès incrementar la capacitat de gestió de la Direcció
General de Fons Europeus. D’aquesta forma s’han posat les
bases per garantir l’adequada aplicació dels més de 33 milions
d’euros assignats a les Balears per combatre l’atur de persones
de menys de 30 anys.

Altres projectes amb fons europeus, per una banda
continuam aprofundint en la tasca de millorar el finançament
específic per la insularitat mitjançant la proposta de creació
d’un espai de cooperació d’illes de la Mediterrània occidental
i, a més, en la cartera de projectes que el fons FEDER i Fons
Social Europeu que ja s’han iniciat constitueixen exemples
molt clars del canvi de model productiu que s’impulsa des
d’aquesta conselleria.

Per anar acabant, a més, tenim el pressupost del Centre
Balears Europa per a l’any 2018 que inclou la dotació d’una
línia específica d’ajudes per a la realització d’activitats
formatives, informatives i d’impuls a la participació ciutadana
de caire europeu alineada en els propis objectius del Centre
Balears Europa i coherent, a més, amb la proposta feta a la
Comissió Europea per convertir el punt Europe Direct Mallorca
en Europe Direct Illes Balears. 

En conclusió, i en resum, durant 2018 el Govern
aprofundirà en la transició cap un model econòmic més
innovador, més diversificat i més sostenible que per damunt de
tot creï llocs de feina de qualitat i més estables, que
contribueixi a fer que a aquesta terra hi hagi cada vegada més
prosperitat compartida, més benestar i més felicitat. 

Estic a la seva disposició. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Passam al torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Busquets,
ha vengut vostè a contar-nos exactament el mateix que ens va
contar el Sr. Biel Barceló fa uns dies a la Comissió d’Hisenda,
i no és res nou si vostè vol continuar i no és res nou si vostè vol
continuar amb les mateixes polítiques que en el seu dia va
encetar el Sr. Biel Barceló, que és el que veritablement a
nosaltres ens preocupa i de quina manera.

Però el que més ens preocupa és que vostè hagi vingut aquí
i no hagi fet mica de menció a les circumstàncies que envolten
el seu nomenament, mica de sinceritat, mica d’humilitat a com
arriba vostè a ser la presidenta, la vicepresidenta del Govern de
les Illes Balears, ni una sola explicació ni una mostra de
disculpa, Sra. Biel Busquets, Sra. Busquets. Això és el que
veritablement a nosaltres ens preocupa.

Nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat a la seva
conselleria i ho feim pels antecedents i els precedents en relació
amb la política que el Sr. Biel Barceló ha desenvolupat allà on
és vostè. 

En primer lloc posarem d’exemple l’anomenada llei
Frankenstein, no és un concepte que nosaltres ens inventàssim,
sinó que el mateix Sr. Barceló ja va inventar aquest concepte
que per si sol ja parla suficient, llei Frankenstein. Ja ho vaig dir
al seu dia: las leyes Frankenstein vénen de governs
Frankenstein, i aquest és un govern frankenstein...

(Remor de veus)

En segon lloc, li feim una esmena a la totalitat per una cosa
que és absolutament certa, evident i constatable, com s’ha
paralitzat la inversió hotelera als establiments des que la llei
frankenstein és aprovada pel Parlament de les Illes Balears. Des
de juliol no entra un sol projecte a la conselleria per
reconvertir, per modernitzar, per tornar a aquell impacte positiu
que va tenir la Llei 8/2012. Per això també li feim una esmena
a la totalitat a les polítiques concentrades al pressupost de la
secció 12.

Però també li feim una esmena a la totalitat entre altres
coses pel sostre de places que vostè fixen, no pel sostre de
places en si, sinó pel fet de determinar un sostre de places sense
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analitzar abans la capacitat de càrrega que tenen les Illes
Balears en relació amb aquesta qüestió.

I vaig fer al Sr. Barceló una interpel·lació fa dies i no em va
saber contestar ni demostrar de forma científica o acadèmica
per què arriben a aquella xifra de sostre de places. Crec que
l’important és abans arribar a un concepte de quina és la nostra
capacitat de càrrega i a partir d’aquí fixar un sostre de places.

I li feim una esmena també a la totalitat del seu pressupost
concentrat a la secció 12 pels efectes que pot tenir... vostè no
veu ni el Sr. Barceló no veia al seu dia l’impacte del doblatge
de l’ecotaxa. Ja li venien anunciant a les distintes fires
turístiques que això ens minvaria competitivitat i no en volen
fer cas, per tant, no s’estranyi que en aquest sentit nosaltres
també li facem una esmena a la totalitat d’aquesta secció.

Li feim una esmena també a la totalitat a l’ATB, a
l’Agència Balear de Turisme, per una qüestió que hem volgut
debatre en comissió dia rere dia i que tampoc no en volen fer
cas. No entenem per què tots els projectes derivats de la
recaptació de l’impost de turisme sostenible acaben a l’Agència
Balear de Turisme. L’Agencia Balear de Turisme té dues
funcions principals i que li són pròpies, que no són precisament
el de fer de repartidora, no són fer de repartidora, i en aquest
moment aquí fa de repartidora de sous a aquells que han
d’executar el projecte.

I per què fan això?, m’agradaria que m’ho explicàs. El que
sí que és cert és que aquí el que fan és saltar-se... un àmbit de
fiscalització que és el de la pròpia intervenció de la comunitat
autònoma. La comunitat autònoma no intervé aquestes quanties
ja que es tracta del sector públic instrumental. Per tant, això és
el que a nosaltres veritablement ens preocupa. Han convertit
l’ATB, com dic, en una repartidora i en un ens de propaganda
i en uns ens de publicitat.

I què passarà una vegada que transfereixen vostès les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars? Idò que el sentit de l’ATB quedarà absolutament
desnaturalitzat i llavors sí que veritablement es convertirà en
una autèntica repartidora d’aquells sous que van destinats a
executar els projectes que es deriven de l’impost de turisme
sostenible.

I és per això que nosaltres havíem fet esmenes a totes
aquelles quanties que es recullen a l’ATB i els hem recuperat
en aquelles conselleries i en aquells espais del pressupost on
han de, veritablement, anar encaixades.

I poca cosa més, Sra. Busquets, crec que té vostè un any per
demostrar moltes coses, entre altres coses que puede, que vostè
pot i que vostè pot generar confiança, i esper i confiï i hi
insistesc una altra volta que això sigui així.

Té vostè moltes paperetes damunt la taula, esper que les
resolgui amb més solvència de com les va resoldre el Sr. Biel
Barceló, sobretot el manteniment de la nostra competitivitat a
l’àmbit nacional i internacional, cosa que en aquest moment...

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, vagi acabant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... ens preocupa i de quina manera.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, és totalment legítim que vostè vengui i ens llegeixi
el seu discurs, però jo hagués aprofitat un dia com avui, en què
vostè s’estrena, per demostrar les habilitats que vostè podria
tenir per contestar les distintes qüestions que aquest hemicicle
pot tenir damunt el tema turístic. Així de clar, Sra.
Vicepresidenta.

Perquè el que vostè em diu o ens parla..., no s’enfadi, el que
vostè ens parla o ens parlen és del que és l’estructura de la
conselleria, el que són els distints tanques, màquines,
instruments administratius que tenim, però nosaltres del que
parlam és dels doblers que té vostè per realment fer polítiques
del que realment preocupa a la gent en aquest moment a les
Illes Balears.

La desconnexió del Sr. Bauzá en el tema educatiu tocaria
ser un precedent per a qualsevol a qualsevol indret i matèria
que quan desconnectes et passen factura. 

El que avui preocupa a la societat és: massificació de
cotxes, massificació de persones, contaminació de l’aire,
brutor, deteriorament de les platges, canvi climàtic..., ah!, i
nosaltres li hem dit que El Pi a finals de 2015 va presentar la
qüestió que li he dit dels cotxes de lloguer, al febrer de 2016 va
presentar el que feia referència al lloguer turístic o a l’inrevés,
un novembre de 2015 i l’altre el febrer de 2016, i devers el mes
d’abril de 2016 va presentar el tema del tot inclòs, qüestions
que és evident que quan preocupen a la societat i agafes això te
diuen: no, és que ja ho hem posat en marxa.

Què és el que heu posat en marxa? Per començar heu posat
en marxa un estudi, perquè com arreglar-ho no en sabeu,
perquè si ho sabéssiu no encarregaríeu un estudi, i després hi ha
tanta gent que fa tants d’anys que fa feina a la conselleria que
ho sap com ho podríem arreglar, la qualitat d’aquestes coses i
és d’això que ens agradaria a nosaltres que contestàs avui aquí,
perquè per això li hem l’esmena de totalitat, perquè les
discussions que han omplert pàgines en aquesta sala damunt
aquestes tres matèries duen ser de tones de paper, si ho
haguéssim d’imprimir i en canvi el que són doblers perquè

 



5936 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 2 / 19 de desembre de 2017 

aquestes qüestions es puguin resoldre, el seu pressupost no en
té, no en té, no en té.

Més li diré, nosaltres, que això ja ho hem tractat a l’altra
sessió en què hem tractat avui matí, però que afecta la seva
conselleria, nosaltres som aquells que quan el Sr. Jarabo i
Podemos es varen abstenir a la presa en consideració de
l’ecotaxa, som aquells que la vàrem aprovar, sempre podrem
dir als de Podemos que ells no ho varen fer..., ja pots riure ja,
una veritat com la Torre Eiffel. Nosaltres vàrem ser i ara els
hem presentat una altra esmena, que l’afectava també a vostè,
però és a l’articulat, perquè no pujassin l’ecotaxa, no la
doblassin d’aquesta manera. Com molt bé deien els companys
seus de Menorca que afectàs només els mesos de temporada
alta, deien ells; Podemos deia tot l’any, i nosaltres deim que si
sobra tanta gent facem-ho els mesos de juliol i agost, eh?, no
ens han tingut en compte. 

Les coses en política les has de preveure, si no les preveus
ets mort, ets mort, i nosaltres no veim que aquest pressupost
prevegi en cap moment resoldre aquestes tres qüestions
primordials per les quals la societat està preocupada, no del que
nosaltres estam entretinguts, la societat està preocupada perquè
va amb el cotxe i es troba un embós, i què hem fet perquè no
venguin 100.000 cotxes? O tenim por a aquestes empreses? Els
tenim por? I ho dic aquí avui perquè quedi en acta. Jo us he dit
com ho faria i si voleu, ho podem acabar d’escriure. O teniu
por? No, us hem presentat distintes propostes i no n’heu
agafada cap i la de consum ha arribat tardíssim i tanta sort que
la Conselleria de Sanitat i Consum ha actuat i podríem actuar
cada dia i no actuam cada dia en això. 

O en el tema del lloguer de vacances, qui és aquest
parlament, perquè hi ha una gent, d’aturar a desenes de milers
de dones i homes a les Illes Balears que llogaven i tenien uns
ingressos i hàgim fet una feina per dir que l’hem fet i haguem
passat als consells, que no saben com han de resoldre i no
podran tornar llogar de forma legal l’estiu que ve. Això són
accions igual que Bauzá, desconnexió de la realitat d’allò que
pateix una societat. Ho creuran o no ho creuran, com la gent
que s’empegueeix de tots nosaltres que no som capaços de
posar ordre a aquesta gent que es menja a la platja del gat que
duen!

Aquestes tres qüestions, que són senzilles, una, dues i tres,
que tots hi estam d’acord, no som capaços de resoldre-ho. No,
ja se’n poden riure ja, però davant el mort fa bon plorar i vostè,
Sra. Consellera, -i acab- ha tengut l’oportunitat de dir-nos a El
Pi que ha presentat una esmena dins la legalitat en aquestes
qüestions, què en pensa fer d’aquestes tres coses? Seguir el
ritme del Sr. Barceló, o marcar un nou ritme perquè tengui una
solució?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon al Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Busquets, jo feia comptes
anar fins allà, però crec que realment no fa falta, a res del que
jo li he dit m’ha contestat, i això és el que realment em sorprèn.
És a dir, jo li he plantejat un parell d’esmenes, una de totalitat,
una altra de parcial, molt concreta, i vostè ha fet una
intervenció, ha parlat de quina era tota la política de la seva
conselleria, la qual cosa està molt bé, tampoc no hem après res
de nou, però com a mínim ens ho ha recordat. Però, com és
natural, si jo li deman unes coses, entenc que en el torn de
rèplica me les ha de contestar i desgraciadament no ha estat
així. Per tant, esper tenir un poc més de sort en la seva darrera
intervenció on m’imagín que em podrà dir qualque cosa de tot
això. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn de la Vicepresidenta
del Govern. Té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Gràcies, Sr. President. Jo no sé a què ha vengut el Sr. Jerez,
però jo he vengut aquí a defensar uns pressuposts, perquè som
aquí per defensar els interessos de la ciutadania. Som en el
debat de pressuposts i això és el que he vengut a fer. Vostè, en
canvi, en tota la intervenció, Sr. Jerez, no ha parlat ni un minut
de pressuposts, ni un minut! Agafi per favor aquesta
responsabilitat i sigui complidor amb la ciutadania, perquè som
aquí per defensar la llei més important d’un govern, que és
aquella que dóna sentit a unes polítiques...

(Alguns aplaudiments)

I el més preocupant és que no ha parlat ni de turisme, ni
d’innovació. Turisme, vostès s’omplen la boca que és el
principal motor econòmic, que és així, però tampoc no ha parlat
del futur econòmic d’aquestes illes encaminat cap a la
innovació, res, res de res! Vostè només ha vengut aquí a fer
política de salsa rosa. 

Parlàvem..., aniré contestant diferents qüestions. Parlant
sobre l’impost de turisme sostenible, que no s’inverteix en res
de modernització hotelera, etc., només 234 milions que durant
els dos següents hiverns es podran invertir per millorar aquesta
estructura.

També m’han parlat de l’ATB, una empresa que ara
canviarà d’estatuts, que dubten del seu control financer, perquè
clar vostès, Sr. Jerez, varen muntar una empresa per fer de
mostrador turístic, però sense cap tipus..., era totalment buida
de contingut; nosaltres la feim funcionar i a més amb una
funció claríssima, que és que primer la comissió d’impuls del
turisme sostenible decideix els projectes, l’ATB no fa de
repartidora i després l’ATB el que farà serà administrar i
comunicar aquests projectes i aquest desenvolupament
d’aquests projectes.
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Si parlam d’I+D, és cert, som dels darrers en inversió del
Producte Interior Brut, però hem crescut en aquesta inversió, la
quarta comunitat que ha crescut en inversió d’I+D a l’Estat i a
més a més, també creixem en inversió per persona.

No em parlin que aquest govern no pensa en el futur
econòmic d’aquestes illes, amb una aposta clara per la
innovació que camina cap a aquesta diversificació econòmica
i, a més a més, amb una inversió que és de Govern, perquè és
una inversió transversal, no d’una direcció general pròpia d’una
conselleria, sinó que és una inversió general de 21 milions,
perquè és una política que avala tot el Govern. 

I, Sr. Font, amb els cotxes de lloguer, per començar l’estudi
està fet, ens falten les conclusions. I vostè parla que els cotxes
de lloguer són el gran problema de la mobilitat d’aquestes illes,
i aquestes illes tenen altres problemes de mobilitat. Per això
s’està treballant des de la Conselleria de Territori, que el 2019
hi haurà aquest canvi de tots els convenis del transport públic,
que està apostant pel transport públic perquè és prioritari,
perquè no obviem que tots som un poc responsables dels
problemes de mobilitat que tenim en aquestes illes.

I un poc per acabar, Sr. Jerez, ja li ho he dit, jo aquí venc a
defensar uns pressuposts amb màxima de govern, i vostè em
parla de desgavells dins el Govern, vostès, que amb una
majoria absoluta aclaparadora de 35 diputats, varen tenir dos
consellers del PP de Turisme, per descomptat, que estan
imputats en casos de corrupció, el cas Calanova i el cas
Rocamar, Delgado a Calanova, Martínez Rocamar. A més a
més, amb una majoria absoluta aclaparadora dins el Parlament,
no en el carrer, eh?, tres consellers de Salut, tres d’Educació,
dos d’Hisenda i dos de Turisme. Si això és estabilitat d’un
govern, ja m’ho explicarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Passam al torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda diputats i
diputades. I arribem al final del debat i votació d’aquest
pressupost de 2018 i en aquest moment, com ja s’ha comentat,
ens trobem en el debat de la secció 12.

Les meves primeres paraules van dirigides a la nova
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel
Busquets, per desitjar-li molta sort i molts d’encerts en aquesta
nova etapa de la seva trajectòria política. L’enyoraré a la
Comissió d’Educació, on hem mantingut interessants debats i
hem compartit moltes opinions. Però no es preocupi, Sra.
Busquets, perquè també estarem en contacte, ja que som el
portaveu també del nostre grup parlamentari a la Comissió de
Turisme i tenim molts de temes damunt la taula i segurament

podrem parlar i fer-li arribar amb més calma les nostres
propostes.

Per a Podem aquesta conselleria és vital per dues qüestions.
Per una banda perquè ara per ara el turisme és el motor de
l’economia balear i estam vivint d’un model que avui per avui
és insostenible. I d’altra banda perquè la investigació, la
recerca i la innovació haurien de ser els eixos fonamentals per
impulsar un canvi en aquesta dependència absoluta del model
econòmic respecte del turisme. Com ja hem anunciat, en la
propera reunió del seguiment del pacte que es convocarà
pròximament, aprofitarem per revisar les línies polítiques i
insistirem en potenciar la innovació i diversificar el model
productiu.

D’altra banda, (...) hem pogut llegir als mitjans de
comunicació que les nostres illes batien rècords i més rècords,
el que provocava en moltes ocasions situacions de massificació,
saturació o caos en aeroports, carreteres, ports o platges. Ha
arribat un moment en el qual hem de replantejar-nos realment
el nostre model econòmic. No podem parlar d’un turisme
sostenible quan hi ha cada vegada més persones residents, en
aquest cas, per exemple, ja ha superat les 150.000 persones
residents; quan hi ha més treballadors i treballadores que no
gaudeixen del turisme sinó que el sofreixen cada dia quan
vénen més turistes. 

Enguany hem celebrat a escala mundial l’any del turisme
sostenible; ja fa uns quants mesos vaig fer una interpel·lació
que va acabar en una moció al Sr. Barceló, en la qual instàvem
el Govern a prendre decisions en matèria de turisme sostenible,
que avui per avui no s’ha parlat ni a nivell mediambiental, ni
econòmic ni social, avui per avui en aquesta sessió. Alguns dels
problemes que venim arrossegant en el dia a dia a la nostra illa,
més bé al contrari continuen agreujant-se. 

Tenim molt clar a la nostra formació que la innovació ha de
ser clau per donar les primeres passes per deixar de dependre
del monocultiu del turisme. Per això vàrem presentar una
esmena per dotar d’una quantia concreta de 200.000 euros el
Parc Bit d’Eivissa; és només una única esmena la que tenim
viva en aquesta secció. Aquests eren els pressupostos als quals
des de l’illa d’Eivissa i des de la nostra formació pensàvem que
aquest projecte sí que podia ser una realitat, però hem de
manifestar públicament la nostra decepció absoluta per part
d’aquest govern, que ha estat incapaç de posar en marxa aquest
projecte. On queden els doblers invertits en els pressupostos de
2016? Avui tenim aquí part de l’equip de l’exconseller Barceló
que continuarà amb la Sra. Bel Busquets; part dels pressupostos
de 2016 van anar a finançar aquest document de quasi 400
pàgines, L’economia del coneixement a Balears, informe
Garau. Idò part del Parc Bit d’Eivissa hi va anar aquests. Som
ja al 2017, acabant, i demanaré a la Sra. Busquets i també al
seu director general, on queden, on són els doblers invertits o
pressupostats per part d’Eivissa de 2017.

I l’última pregunta i reflexió: on quedaran els que voldríem
que estiguessin aquests 200.000 euros del Parc Bit d’Eivissa?
Realment hi ha hagut voluntat política de dur a terme aquest
projecte o és que no hi ha hagut voluntat política? No entenem
que després de tres anys parlant de pressupostos i de parlar de
recerca, de desenvolupament i d’innovació, a les Pitiüses, per
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no dir a la resta d’illes perquè ja tenen el Parc Bit de Menorca
i el Parc Bit de Mallorca, que juguen a una altra galàxia, a les
Pitiüses mai així no podem canviar de model econòmic, i per
tant aquí molts de diputats i diputades, especialment el Govern,
parlen de canviar el model econòmic i no dependre
absolutament del model del turisme, del monocultiu, i a Eivissa
i a Formentera no veiem res de res, ni un cèntim al respecte. No
sé si voldrà la Sra. Bel Busquets, i esperem, des d’aquí
l’encoratgem i la interpel·lem realment perquè això a partir de
2018 sigui una realitat. En aquest sentit, sincerament, volem
demostrar la nostra decepció i malestar perquè aquest projecte
no es posi en marxa. 

He de dir també que parlam de turisme. També la Sra. Bel
Busquets ha intentat aquí vendre totes les bondats, però no
podem obviar, i personalment també ja ho vaig manifestar
diverses vegades en les diferents comissions, que Espanya,
gràcies al Partit Popular, ha desmantellat part d’aquesta
recerca, desenvolupament i inversió, i per suposat Espanya i
també Balears estem a la cua d’Europa i d’Espanya. Per tant
des d’aquí entenem que s’ha de fer un importantíssim esforç
per part d’aquest govern i de les diferents administracions si
volem canviar el model econòmic que tenim. Volem canviar-lo,
no dependre del monocultiu de turisme, però res. En aquest
sentit he de dir que no hi haurà possibilitats de canviar aquest
monocultiu si realment no apostem per, entre altres qüestions,
fer una inversió més important en la Universitat de les Illes
Balears, i per suposat també i des del primer minut -ho sap
perfectament el conseller Martí March- hem demanat que a la
formació professional de les nostres illes s’incrementi l’oferta
de nous cicles formatius. Encara esperam que realment hi hagi
una aposta real. Però en què aposta aquest govern?, a crear una
escola nàutica i una escola d’hostaleria, la primera a l’illa de
Mallorca i la segona a l’illa d’Eivissa, que perpetuen el model
de turisme al respecte. És així com volem des del Govern
canviar el model econòmic que no depengui absolutament del
model del turisme o del monocultiu? Sembla que no, perquè
construïm més infraestructures quan ja tenim unes
infraestructures educatives que resulta que al final la formació
professional no compta res; idò bé, aquí continuarem cadascú
construint, construint, construint.

Ja per intentar fer un resum o un comentari a la resta
d’esmenes..., ah, sí que voldria també, i interpel·lo la Sra.
Busquets en un altre moment, estem estranyats perquè el Sr.
Barceló fa ja setmanes va anunciar que hi hauria nous
inspectors i persones que sancionarien en la seva conselleria.
Quina és la nostra sorpresa que a la relació de llocs de feina hi
ha les mateixes persones el 2017 que el 2018; on són les
persones que teòricament ha anunciat? Demanem a la
conselleria que ens doni resposta a aquesta qüestió si realment
haurien d’aparèixer a la relació de llocs de feina.

Sobre el Partit Popular, qüestions. Com ja ha comentat
aquest matí el meu company Carlos Saura, el 46%,
pràcticament la meitat de les esmenes, van a pagar o es treuen,
perdó, dels interessos d’amortització del deute. És obvi que els
senyors i les senyores del Partit Popular continuen apostant per
la promoció turística i l’increment de les noves infraestructures.
En aquest sentit per suposat hi ha l’esmena presentada per al
Palau de Congressos; com ja vaig comentar al Sr. Jerez l’altre
dia en el seu moment vàrem demanar des d’Eivissa la segona

fase, varen dir que no, i quasi..., un parell de setmanes després
hi va haver 40 milions per acabar o quasi acabar el Palau de
Congressos, que ens ha costat 120 o 130 milions, o no sabem
quina quantitat. Quina barbaritat!, quan hauria de ser part de la
inversió privada la que hagués invertit en la construcció d’un
hotel, a part del palau tenim un hotel. No entenem des de
Podem aquestes qüestions.

En aquest sentit també, tant el Partit Popular com El Pi han
presentat diverses esmenes, concretament El Pi una esmena de
10 milions d’euros, i em sembla que el Partit Popular dues que
arriben als 6 milions d’euros, per destinar-los a les zones
turístiques madures. Ja vaig comentar i ho tornem a dir que
mentre nosaltres tenguem nens i nenes i joves a barracons a les
nostres illes mai no pagarem o invertirem per ajudar que es
millorin determinades zones turístiques, perquè entenem que
l’educació, moltes vegades en parlem, d’educació, justament
serà la pròxima secció en què en parlarem, i sortiré jo també, i
la importància.

I ja una última qüestió dedicada al Sr. Jerez, que justament
surt. Demonitzen l’impost del turisme sostenible. Sr. Jerez, jo
només avui li porto..., justament el tenia ahir, ensenyar-li
Barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos
turísticos de Exceltur, concretament juliol a octubre de 2017.
Aquestes setmanes justament s’han donat o s’han fet ressò els
diferents mitjans de comunicació de les Illes, i resulta que
Eivissa és la primera. Ja vaig acabant, Sr. President. Eivissa és
la primera en el rànquing segons la rendibilitat que obtenen per
habitació; la tercera, Sant Josep de Sa Talaia i, la setena, Santa
Eulària des Riu. Realment quan parlem de mitjana de 164, 130
euros, quan parlem de mig euro en l’impost de turisme
sostenible, així feim competitivitat, Sr. Jerez?

Aquí ho deixo. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda i hola una altra vegada. Jo, com la Sra.
Busquets, em pensava que veníem aquí avui a parlar de
pressuposts, però he sentit parlar poc de les esmenes de
l’oposició a les intervencions dels grups de l’oposició, amb la
qual cosa em fan pensar que més enllà de la crítica, alternatives
poques.

Volia començar primer amb el Sr. Jerez, no sé per on para,
que ha defensat no una esmena a la totalitat del pressupost de
Vicepresidència, sinó una esmena a la totalitat de la conselleria,
amb la vicepresidenta inclosa. Almanco així ha començat la
seva intervenció, llavors a la rèplica s’ha suavitzat, s’ha
moderat una mica, però no sé què els han donat avui, ha vengut
el Sr. Camps que pareixia que havia pres alguna cosa, algun
estimulant el matí i el Sr. Jerez també ha entrat fort, però ha
anat baixant el to.
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I efectivament, en qüestió de dies hi ha una altra companya
a la cadira de la Vicepresidència del Govern, perquè hi ha una
hagut una dimissió per una qüestió d’ètica. I jo no em referiré
fins i tot als casos de presumpta corrupció on hi ha involucrats
els dos anteriors consellers de Turisme, sinó que em limitaré
només a parlar de qüestions d’ètica, perquè clar, en el seu cas
ni ha dimitit, ni pens que dimiteixi, ni dimitirà ningú per una
qüestió d’ètica. Qüestions d’ètica és per exemple no col·locar,
jo crec que ningú no permetria que ningú d’aquest govern
d’aquesta bancada col·loqués el seu amant o a la seva amant
com a càrrec d’assessor, cosa que ha passat en el govern
anterior, això són qüestions d’ètica, no de corrupció, o de
presumpta corrupció, ni retratar-se amb un bany de sang, amb
les parts nobles de qualsevol animal penjades del cap. Això si
ho fes qualsevol d’aquesta bancada, segurament dimitiria i això
no ho posa cap codi ètic. Ho dic perquè fins i tot no sé per què
van per aquí, segueixen per aquí. Però jo crec que van
malament.

Parlem de pressupost. Dit això i com ha defensat la nova
vicepresidenta, reivindicam des de MÉS per Mallorca les
polítiques públiques d’innovació, de recerca, de tecnologia i
també de turisme, perquè aquest és el nom i és l’ordre de les
coses en aquesta conselleria i això també és un missatge polític
i això també és una manera d’enfocar cap allà on volem anar i
crec que és un missatge o una idea compartida pel conjunt de
forces que firmam els acords pel canvi. I per aquí han anat les
polítiques que ha desplegat el Sr. Biel Barceló i que seguirem,
com bé s’ha dit, a partir d’ara de la mà de Bel Busquets.

I la vicepresidenta ha dit una paraula clau, que a més ha
repetit en diverses ocasions, la idea central del que plantejam
des d’aquesta àrea de la secció 12 i de l’ATB, que com també
s’ha explicat, està en procés de reconversió, i és la paraula
transició. Tenim clar que volem transitar cap un altre model
econòmic i social, on no tot giri entorn del turisme, que sí,
seguirà sent la primera indústria per molts d’anys d’aquesta
terra i que ho segueixi sent, però hi ha més coses. Per això no
compartim les intervencions que bàsicament han girat i han
volgut reduir aquesta vicepresidència, aquesta conselleria i tot
allò que vol abordar necessari per abordar amb seriosament i
amb rigor un procés de transició econòmica i social, només
reduint-ho a la qüestió del turisme, un turisme i unes polítiques
turístiques que d’acord amb allò que marca el nostre propi
Estatut, el gruix de les competències de turisme corresponen i
han de correspondre progressivament als consells insulars. I
aquest pressupost de 2018 posa fil a l’agulla.

A El Pi, així com del PP no esper molta cosa -tampoc no hi
és-, sí que m’agradaria dir al Sr. Font que resulta artificial, per
no dir artificiós, dir que no s’ha fet res i, a més, que no s’ha fet
res ni en innovació ni en turisme, si no ha volgut escoltar la
consellera és el seu problema, però jo crec que s’han dit moltes
coses i més coses d’innovació que de turisme. Troba que feim
tard en moltes coses i jo li podria donar la raó, tal vegada hi ha
coses en què m’hauria agradat fer més via, però vostè també
hauria de saber, El Pi hauria de saber amb quins elements es
treballa des d’aquesta conselleria, i jo crec que, per exemple,
no és només una qüestió de voluntat política, sinó també de
capacitat de gestió i passar de tres convocatòries de qüestions
d’innovació a deu, això no només requereix un increment de
pressupost que s’hi ha donat, sinó també una capacitat de gestió

que al ritme que avança el creixement de l’administració, que
per altra banda vostès també critiquen, o altres grups de
l’oposició critiquen, no permet tampoc fer tota la via, que
nosaltres som els primers que ens agradaria fer, però coses se
n’han fetes i se n’han fet moltes.

De la mateixa manera que no s’aguanta enlloc que vulguin
fer demagògia fàcil dient que el lloguer turístic està prohibit.
Aquesta pel·lícula ja està passada, però és que ho ha dit amb
aquests termes el Sr. Font en la seva primera intervenció.
Perquè això és el que teníem gràcies al PP, que en la pràctica
era una prohibició que significava un campi qui pugui. Intentar
regular aquesta qüestió, que és complexa a nivell global, a un
dels llocs on hi ha més de turisme de masses a nivell mundial,
és francament complicada i s’ha fet jo crec que amb un nivell
d’encert molt alt. 

Tot inclòs arribarà, també ho ha dit la vicepresidenta i aviat.
Lloguer de cotxes també. Però quina proposta fan? Des de la
comoditat i el confort de l’oposició, el lloguer de cotxes, hem
de regular el lloguer de cotxes, l’estudi està fet, molt bé, amb
l’estudi igualment haurem de prendre decisions polítiques.
Aquí vàrem aprovar una proposta de resolució en el debat de
política general. Jo els don una proposta, a veure si ens agafen
la mà, aplicant la mateixa filosofia que la del lloguer de places,
que la de compra de places. Cada empresa d’aquí o de fora que
hagi d’operar, en aquest cas s’haurà d’inscriure quan ja estiguin
les competències en respectius consells insulars i l’alta la
pagues per cotxe, i això partint del reconeixement jo crec que
tots i totes estaríem d’acord que al final el lloguer de cotxes, el
99% de l’activitat del lloguer de cotxes és una activitat turística
i és un negoci turístic. 

Si anam per aquí ens posarem d’acord, jo crec que la
regulació seria molt bona de fer i molt bona d’aplicar. A més,
permetria que als cotxes, tu (...), aquesta empresa 90 cotxes, 90
ferratines. La que no en dugui, inspecció de turisme, multa,
sigui d’aquí o sigui de fora. Estam d’acord o si això ja no va bé
a la patronal dels cotxes de lloguer, com no li anaven bé altres
coses a la patronal del lloguer turístic ja no ens va bé? Ho dic
perquè això és gestionar també i assumir responsabilitats.
Nosaltres els llançam aquesta proposta, que d’alguna manera
quadra amb la proposta de resolució que es va aprovar de MÉS
per Mallorca en el debat de política general. Anem per aquí si
volen.

A Ciutadans, bé, no esperin, abans d’arribar a Ciutadans. Jo
crec que el problema que tenen vostès, em sap greu que no hi
sigui el Sr. Font, perquè després m’haurà de respondre i no em
respondrà, però bé, jugarem amb avantatge. Sí, parlen de
diversificació, però ho fan com els deia des del confort de
l’oposició. I ho fan i tot el discurs sobre el turisme i la
diversificació l’afronten des d’una gran contradicció, perquè
vostès diuen, sí, volem més coses a part de turisme i de fet, així
ha començat el Sr. Font, però ha acabat caient en el seu propi
parany, acabant parlant només de turisme. Volem
diversificació, volem més coses, però el turisme no el toquin i
amb això comparteixen amb el PP el mateix missatge de la por
que no es pot tocar res. I nosaltres deim volem diversificació,
però volem aquesta diversificació a partir de les sinèrgies que
puguin sortir a partir del turisme, que és l’activitat principal,
amb altres sectors. Però vostès no volen tocar el turisme i si no
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volen tocar el turisme, com volen que hi hagi canvis? Si el
motor de l’economia que tothom, hi ha un gran consens social,
que és a partir d’aquí que s’han de revertir les coses, com és
l’impost turístic que hi podem treballar, sense perjudicar el
turisme. Jo crec que és una contradicció important que tenen en
el seu discurs.

I a Ciutadans, que ha parlat de promeses electorals i s’ha
referit al tema de la innovació, jo els don la raó. Allò que s’ha
pujat en innovació no és tot allò que hauríem volgut. Ara, que
es fan moltes més coses, fins i tot quatre, cinc, sis, deu vegades
més coses en innovació que el que es feia, és cert i s’ha de
seguir incrementant el pressupost i s’ha d’incrementar també la
capacitat de gestió. Però ja no només depèn d’una qüestió de
recursos propis, depèn també, si volen parlam de promeses
electorals, dels compromisos que hi hagi de finançament
d’aquesta comunitat. I vostès es varen presentar també amb una
promesa electoral de regeneració i estan aguantant el partit més
corrupte d’Europa, què volen que els digui? I estan col·laborant
amb ells a bloquejar el règim especial, que és clau per exemple
per acabar d’arrencar en temes d’innovació.

Per tant, a mi m’agradaria saber, si hi ha finalment
pressupost general de l’Estat per a 2018, què farà Ciutadans
amb aquestes qüestions? Esmenarà? Acceptarà que tornem ser
els darrers, o els antepenúltims en matèria d’inversions?, o
farà.... o realment es comprometrà en coherència amb les seves
promeses electorals?

I acab amb Podem, Sr. Aguilera, amb afecte, sin acritud,
vostè és d’Eivissa, no?, vostè és d’Eivissa, d’acord, idò
interpel·li... ha interpel·lat un munt de vegades Bel Busquets,
interpel·li per una vegada els seus d’Eivissa on governen i
vicepresideixen també perquè aquest govern no ha invertit ni
un euro en promoció turística de sol i platja. Si vostè pot
afirmar des d’aquí baix que on governen vostès són iguals de
coherents que ho hem intentat ser nosaltres, li compro i lluitaré
a mort pel que faci falta amb vostè.

Tot allò que ha defensat la vicepresidenta i que són
propostes concretes plasmades damunt la llei de pressupostos:
liquidar el deute del Palau de Congressos, que ha passat mig
desapercebut; impulsar el projecte lligat a l’impost turístic, que
són molts i de qualitat; avançar cap a la descentralització del
turisme als consells insulars complint l’Estatut d’Autonomia;
seguir fent passes decidides en matèria d’innovació, tecnologia
i de recerca, són totes elles i moltes més que també s’estan fent
i que no tenc temps a seguir, passes necessàries per anar
transitant cap a aquestes illes millors que jo crec que en el fons
totes i tots volem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Busquets, ja ho ha
vist, a vostè ni les dues tardes que necessitava el Sr. Zapatero
per preparar-se un tema no li han deixat, li han deixat una tarda.
Jo pensava, la veritat, que el Sr. Jerez que és una persona
imbuïda dels valors taurins, jo sincerament m’esperava... doncs,
no sé, una mostra aquí de señorío, no?, però no, és a dir, se li
ha tirat a la jugular, evidentment, les esmenes a la totalitat
estaven presentades i és lícit que els grups les defensin, però
veig que realment allò dels cents dies ja... allò dels cent dies ja
ni... ni están ni se les espera, eh?

(Remor de veus)

Però bé, ha anat bé. Ha anat bé perquè vostè ha pogut
demostrar que en una tarda, vostè no necessita dues tardes com
el Sr. Zapatero, sinó que en una tarda doncs pot rebatre les
esmenes a la totalitat i, per tant, escolti, així tots ja feim el
rodatge i els posem en marxa.

Aquestes paraules introductòries són per, evidentment,
desitjar-li sort, evidentment la papereta que té és difícil i igual
que el Sr. Barceló ha tingut, en tot moment va tenir el nostre
suport perquè estam totalment d`acord amb la política que ha
seguit turística, d’R+D, de TIC, de fons europeus, doncs també
pot comptar, d’entrada evidentment, amb el nostre suport. Per
tant, benvinguda, sort.

I vull fer també, vull aprofitar també per fer un
reconeixement al Sr. Barceló, sap que sempre va poder
disposar del nostre suport en les polítiques que ha fet, que han
estat unes polítiques valentes, que han estat unes polítiques
transformadores i han estat unes polítiques que deixaran
petjada, i la prova més evident d’això és que mentre alguns li
varen dient que ho prohibeix tot al carrer hi ha grups que li
diuen que ho ha permès tot, eh? Per tant, això, quan passa això
normalment vol dir que s’ha trobat un camí d’equilibri entre
unes circumstàncies que són complexes i, per tant, vull aquí
aprofitar, crec que és el dia per fer aquest reconeixement i... bé,
pot ser també sigui el dia de dir amb la cara ben alta que hem
donat suport i ens hem sentit identificats amb les polítiques que
vostè ha dut a terme.

I això em serveix precisament per rebatre les esmenes a la
totalitat que s’han presentat. Agraeixo al Sr. Jerez que sigui
aquí, veig que el Sr. Font i el Sr. Pericay malauradament no hi
són, i evidentment... no sé ben bé per a qui parl perquè havia de
parlar per a aquests senyors que han presentat una esmena a la
totalitat, només n’hi ha un... Però jo els vull dir que vostès, en
general, han vingut aquí a fer un exercici dialèctic totalment
estèril que jo per resumir-ho en una frase diria de nedar i
guardar la roba, és a dir, vostès fan una cosa, un recurs... retòric
molt senzill que és dir que el turisme és molt important, és
importantíssim, hi hem de dedicar la màxima atenció, depenem
tots del turisme, però volem diversificar l’economia, hem de
diversificar l’economia.

I jo els vull dir que això és nedar i guardar la roba, de fet
aquesta... el Sr. Jerez ha anat una mica més enllà i li ha donat
uns tints melodramàtics, no?, a mi m’ha recordat l’escenari que
ens ha dibuixat, el relat que ens ha fet el Sr. Jerez de com ha
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anat aquesta crisi per al sector turístic, quasi, quasi m’ha
semblat el títol d’un culebrot, padeciendo en silencio, els
empresaris turístics han estat patint en silenci. Sr. Jerez, i què
es pensa que hem fet els altres durant la crisi? Vostè em parla
que sector turístic ha estat patint en silenci la crisi, i què es
pensa que ha fet la resta de la societat?, tota la societat ha estat
patint en silenci. Tota la societat ha estat patint en silenci. I no
crec precisament que el sector turístic sigui el que hagi estat
patint més aquesta crisi. Li ho dic molt sincerament.
Evidentment amb el reconeixement de tots aquells empresaris
que cada dia obrin la seva barraqueta per a la prosperitat, però
bé, i per a la del país, però igual que el sector turístic tots els
altres.

Per tant, crec que hem de fugir d’aquestes visions
melodramàtiques i hem de tenir molt clar que no podem nedar
i guardar la roba. No podem estar dient que el turisme és el
sector més important, ens tiram als seus braços, tot el que
vulgui el sector turístic i després dir que s’ha de diversificar
l’economia, això és impossible.

És impossible perquè un dels motius que aquesta societat
sigui tan dependent del turisme és perquè durant massa temps
hi ha hagut aquesta mena de síndrome d’Estocolm respecte del
sector turístic. Evidentment és veritat, evidentment, la nostra
economia depèn del sector turístic. No seré jo i moltes vegades
he discutit amb alguns grups que en això han fet... han tingut
unes postures que podria considerar massa arriscades, massa
demagògiques contra el turisme. No crec que haguem de fer
això, però hem de tenir molt clar que mentre el turisme, el
negoci del turisme tingui la rendibilitat que té, continuï tenint
la rendibilitat que ha tingut històricament i que és l’explicació
que avui en dia hi hagi un monocultiu turístic en aquestes illes,
fins que no siguem capaços de revertir això els capitals que
avui en dia es dediquen al turisme no es dedicaran a altres
activitats.

Per això nosaltres..., la millor política turística que feim
nosaltres és defensar la indústria i és defensar la recerca i el
desenvolupament i és defensar la innovació de la indústria
perquè fins que els altres sectors no siguin capaços, amb l’ajuda
del Govern evidentment, de ser competitius i de generar uns
beneficis tan elevats com el turisme malauradament estarem
omplint el cubell de les Danaides, aquell cubell que no tenia
fons i que anem omplint, anem omplint i evidentment mai no
s’omple perquè no té fons.

I per tant, és per això que he dit que aplaudim les polítiques
que s’han portat a terme fins ara com, per exemple,
evidentment, la política de posar en marxa l’impost del turisme
sostenible o la política de regular d’una forma valenta, d’una
forma decidida el lloguer de vacances. 

M’ha fet molta gràcia el Sr. Font que ens ha parlat de les
preocupacions dels balears i una n’era la massificació, n’ha
llegit unes quantes i ha dit la massificació. És clar, a mi
m’agradaria saber com casa -em sap greu que no hi sigui el Sr.
Font-, com casa la preocupació, no d’ell, dels balears sobre la
massificació amb la proposta que ell ens fa de lloguer de
vacances, que és que cadascú pugui llogar tot el que li doni la
gana. Aquesta és la política del lloguer de vacances d’El Pi. Sí,
sí, sí, Sra. Sureda... sí, sí, sí.

Per tant..., és clar, evidentment, si hi ha una preocupació per
la massificació doncs s’han de fer polítiques per combatre la
massificació i no potenciar la barra lliure.

Bé, faig totes aquestes consideracions generals sobre la
política turística perquè el nostre grup no ha presentat esmenes
a aquesta secció, ja hem dit el motiu i el motiu és que creiem
que aquesta és una papereta complicada que té aquest govern,
creiem que l’ha resolt bé, que l’està resolent bé, que la continua
resolent bé. Nosaltres no hem volgut presentar esmenes.
Donem suport a aquestes línies i per tant, el que fem..., el que
intentam fer és intentar rebatre els arguments d’aquells que han
presentat esmenes a la totalitat.

No vull acabar sense fer referència a les altres àrees que
depenen d’aquesta conselleria perquè em semblen molt
importants per tot el que hem dit, per tot aquest esforç de
reconversió econòmica.

D’una banda, la innovació, la recerca i el desenvolupament,
el Sr. Pericay en les seves esmenes hi ha fet molta... molt
èmfasi, no? Jo ja ho he dit aquí moltes vegades, és evident que
cal un suport públic a la innovació de les empreses, però també
és veritat -i això és un tema que està molt estudiat- que arriba...,
és a dir, fins que el teixit industrial no és capaç, el teixit
industrial o les noves empreses o les empreses tecnològiques no
són capaces d’absorbir i donar un efecte multiplicador amb
aquesta inversió que reben del sector públic... arribar a segons
quins tipus de polítiques de suport és llançar els doblers. És a
dir, aquí hi ha d’haver-hi una... la política que s’ha de seguir en
matèria d’R+D és un increment sostingut dels recursos per
enfortir aquest teixit i que cada vegada sigui capaç d’absorbir
més aquests recursos. 

Crec que els increments que està seguint des d’aquesta
conselleria la política d’R+D són totalment positius, van en la
línia adequada i, per tant, creim que d’alguna manera s’ha de
fer un treball micro, hem de veure on es poden fer aquestes
inversions i és un àmbit en el qual abocar-hi de cop molts
recursos, tampoc no necessàriament té perquè donar el resultat
desitjat.

S’ha fet referència, clar, del pes que té respecte del PIB la
inversió R+D, s’ha comparat amb Ceuta i Melilla, clar, és que
el problema és que les Illes Balears tenen un PIB molt més alt
que Ceuta i Melilla. Per tant, és un problema que evidentment
sempre tenim que també és un resultat negatiu del nostre
monocultiu turístic. Evidentment, tenim una activitat
hiperlucrativa, per això abans feia referència a l’aigua de la
roba, és que fins que el turisme continuï sent una activitat tan
lucrativa serà molt difícil que els que tenen capacitat d’invertir
inverteixen en altres indústries. Aleshores, evidentment, tenim
aquesta activitat hiperlucrativa, hiperlucrativa doncs perquè
genera molts ingressos, perquè no internalitza molts costos que
els assumim tota la ciutadania, el manteniment del paisatge, la
promoció turística són polítiques que es paguen des de
l’administració pública i que se’n beneficien bàsicament unes
empreses turístiques que, a més, tenen una estructura de baixos
sous, etc., tot un relat que l’hem fet moltes vegades que fa que
hi hagi uns marges de beneficis altíssims que fan que
evidentment això actua com un desincentiu absolut perquè
s’inverteixi en altres àmbits. Per tant, creim que el que s’ha de
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fer en matèria de R+D és aquesta inversió sostinguda, és el que
es fa i, per tant, hi donam suport. 

Respecte de les polítiques de les tecnologies de la
informació i la comunicació evidentment això és fonamental,
és fonamental per al bon funcionament de l’administració de la
comunitat autònoma i és fonamental per al bon funcionament
de les Illes en general. Per tant, creim... perquè, fixin-se, i ara
aprofit que hi ha aquí uns quants directors generals, ara en veig
dos, que s’ha fet molta referència a les persones de l’àmbit del
turisme que han hagut d’anar plegant, però jo voldria també fer
un reconeixement al director general d’Innovació, el director
general de Fons Europeus, el director general de Tecnologia de
la Informació i la Comunicació que ara no hi són, que crec que
constitueixen un excel·lent equip que duen a terme totes
aquestes polítiques d’una forma exemplar i sense generar tant
de renou. Algun dia haurem de fer la reflexió de per què, de per
què el turisme és a l’ull de l’huracà i en canvi aquests altres
sectors han pogut anar tirant endavant sense problemes. 

Acab ja, he exhaurit el temps fent aquest reconeixement
també a la Direcció General de Fons Europeus, sabem que el
nivell d’execució dels diferents ajuts als quals la comunitat
autònoma s’ha acollit i de justificació d’aquests ajuts és molt
important, això és molt important per al finançament dels
projectes de la comunitat autònoma. Per tant, per tot això, s’han
acceptat ja moltes esmenes en comissió, nosaltres vàrem donar
suport a esmenes d’El Pi, a esmenes del Partit Popular, a
esmenes de Ciutadans i en aquest ple no donarem suport a cap
esmena més com una forma d’avalar el pressupost d’aquesta
conselleria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Jerez, no sé si ha fet vostè, Sr. Jerez,
la mili, el servei militar, jo sí, a la cartilla militar posava, el
valor se le supone. A la Sra. Busquets el valor si li suposa,
l’haurà de demostrar, a vostè no se li suposa, Sr. Jerez, vostè
forma part... ha estat soldat d’un exèrcit capitanitzat per un
lladre convicte i confés, a més confés, obediencia ciega,
hágase, recorda? Vostè ha compartit expedicions amb un
mercenari rapinyaire que encara avui és a la presó d’Eivissa. A
la Sra. Busquets el valor se li suposa, a vostè no, Sr. Jerez. 

El PP, Ciutadans i El Pi presenten cadascú una esmena a la
totalitat als pressuposts de la Conselleria de Turisme, a més el
PP presenta una esmena a l’Agència de Turisme i Ciutadans ho
fa al Consorci de la borsa de places. Ja sabem que Ciutadans es
refractari als consorcis, el PP vol buidar l’ATB de contingut,
no sabem ben bé per què, tal vegada  (...) un passat en comú
que tenen l’ATB i el PP. 

Així, el PP vol traspassar sobre el paper els recursos de
l’impost de turisme sostenible que ha de gestionar l’Agència de
Turisme a diverses conselleries, i ho fa a la babalà, sense dir ni
per què ni com fer-ho. El PP ja no sol dir que l’impost no li
agrada i estaria bé que diguessin en què volen que s’inverteixi
i en companyia de qui, si s’escau, consells, ajuntaments,
societat civil. 

Amb aquest govern ni amb les normes que ara hi ha la
fiscalització de l’ATB és la mateixa que la de la conselleria, és
tan estricta i eficaç en el Govern com les agències en aquest
govern.

Que l’oposició presenti esmenes a la totalitat és una cosa
que sol ser habitual, però així com el Govern, qualsevol govern,
s’explica a través dels pressuposts l’oposició ho fa, s’hauria
d’explicar, a través de les seves esmenes. Amb Ciutadans passa
una cosa curiosa, ha presentat una esmena a la totalitat i només
una sola esmena parcial per ajudar a les empreses privades a
aplicar polítiques d’I+D+I. Deu estar d’acord amb tot a hores
d’ara Ciutadans perquè l’única proposta que han fet ha estat
acceptada en comissió amb una transacció. 

El Pi insisteix en l’estudi sobre el sostre dels cotxes de
lloguer, s’està fent, ja li han dit. També reclama una partida per
a un pla de la reconversió de zones turístiques, per una banda
a Mallorca tenim les inversions a través del Consorci de la
borsa de places i arreu de les Illes a través de projectes dels
plans anuals del fons de l’impost de turisme sostenible, i
demana un increment de partida de promoció turística per
l’ATB, 290.000 euros, però la transferència serà efectiva a
principis d’any. Per tant, no té sentit. 

Insisteix El Pi també a reclamar un pla de màrqueting per
a Valldemossa, 100.000 euros, ja ho demanava als pressuposts
d’enguany. I la novetat de 100.000 euros per a l’elaboració
d’un projecte per a un museu de turisme, vol que ho faci
l’ATB, el problema no és només fer el museu, és sobretot
haver-lo de mantenir, despesa corrent que generaríem. 

El Sr. Font ha explicat totes les preocupacions, segons ell,
que li preocupaven als ciutadans de les Illes Balears,
compartim totes les que vostè ha dit, Sr. Font, però s’ha oblidat
una, la més important, la feina, la necessitat d’una feina estable,
segura i ben pagada, i segura, amb seguretat laboral. Avui hem
de tristament recordar una altra mort per accident laboral a les
nostres illes, un record per a la familia del treballador que avui
ha perdut la vida fent el seu lloc de feina.

(Alguns aplaudiments)

El PP parla de diàleg, de (...) constructives, és possible que
mentin barbes, però els papers no canten i si canten, desafinen.
Si algú es vol fer una idea de la (...) del PP a través de les
esmenes, sortirà escaldat, el PP no s’hi explicat o tal vegada
s’aplica massa, res d’innovar, el progrés s’aconsegueix segons
el PP a base de les lleis antiterritorials marca de la casa, made
in Company & Co. 

Per això, el debat parlamentari és un mer tràmit a passar, no
hi ha ningú del PP pràcticament. El PP ofereix diàleg a canvi
d’una vaporosa baixada d’impostos, dels mateixos impostos
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que el PP en alguns casos va pujar. Per respirar no hi ha
impostos, per gaudir mil (...) han arriba a defensar aquí un
impost als envasos.

Una vegada fracassada la feina, la faena de punxar el brau,
amb l’oferta buida de contingut falsària de diàleg i a falta d’un
bon torero, ja que al Sr. Jerez li agrada aquest tema, el picador
ha abandonat una altra vegada la plaça, el picador ha tornat
deixar la plaça sols i perduts els monosabio i els seus
subalterns. El monosabio dels imposts ha tornat a pixar fora de
test i és que, com també deim a Menorca, d’on no hi ha, no en
raja, o si ho volen en llatí, quod natura non dat salmantica non
praestat.

Un cop el monosabio ha buidat l’ATB poc li queda al PP a
dir, la faena és cosa de subalterns, 3,5 milions d’euros de
l’ATB van a la conselleria i, on va a parar? 430.000 euros a
inversions immaterials, immaterials, de la Direcció General
d’Innovació; 1,5 milions per a la Fundació Balear d’Innovació
i Tecnologia per fer què?, no ho sabem; més d’1,5 milions per
al Consorci d’Infraestructures, tampoc no sabem per fer què.
Molt de sabó per a un consorci que només té per finalitat pagar
deutes del gran capità Matas, gran capità pirata, s’entén.

Ens proposa el PP 2 milions per a un projecte de
rehabilitació integral de la Platja d’En Bossa, més d’una quarta
part de les transferències a tots els ajuntaments la vol destinar
el PP a la Platja d’En Bossa. Quant es fa inversió en zones
turístiques es fa a través dels projectes del fons de l’impost
sostenible, per això hi és, entre altres coses. 

A partir d’ara es registra una prova a l’ATB, ja ho he dit,
per més que no li agradi al PP, el seu consell, els seus
ajuntaments a Eivissa proposen prioritats com ara el projecte
aprovat dins el Pla anual 2017 de rehabilitació del passeig de
Ses Figueretes, més d’1,8 milions, mai les que proposa el Sr.
Jerez aquí. 

Pel que fa a Mallorca hi ha el Consorci de places (...) de
recursos de l’impost. Més enllà dels 6 milions que proposa
d’una manera indeterminada el PP hi ha la capacitat d’inversió
concertada d’acord amb els consells, els ajuntaments. I el
mateix argument serveix per al milió d’euros que demanen que
el Govern destini a la millora de rutes cicloturístiques. El
Govern posa a l’abast dels ajuntaments el fons de l’impost de
turisme sostenible, quan els camins són públics són dels
ajuntaments i quan un camí no és de l’ajuntament sol ser privat.
Esperam amb ganes el debat de la proposició de llei sobre
camins rurals que ens ha plantejat el Consell de Mallorca i que
mirarem de fer extensiva a la resta d’illes. He de veure quina
postura pren el PP durant la tramitació de la llei, si fa bord el
bé comú o a flor d’un statu quo consagrat massa vegades pel
temps, però no pel dret.

El PP vol desestacionalitzar, i com? A través del suport a
proves esportives, són innovadors, són innovadors. Totes les
proves que proposa el PP ja formen part dels calendaris
esportius i ja hem donat suport en comissió a aquesta proposta
perquè ja s’està fent i tenen suport públic. El PP ho demana tal
vegada perquè el PP de Bauzá i Company no ho feia.

Com també es fa ja la feina per uns altres problemes de
recepció de la TDT a Eivissa. El PP demana 75.000 euros. A
Eivissa l’any que ve hi ha previstes inversions en
telecomunicacions per més de 100.000 euros, han fet curt. Com
també hi ha prevista una quantitat superior a la que el PP
demanava, demana, 150.000 euros per a -cometes- millora del
(...) actual portal turístic de les Illes Balears; actual vol dir que
hi ha ara, el que hi ha ara, perquè el mític mostrador turístic del
PP ningú no l’ha aconseguit fer funcionar mai. Ha costat més
de 2,5 milions i encara l’any passat el PP demanava aquí en
pressuposts 1 milió més per al mostrador del Sr. Delgado. El
2013 el conseller Delgado en bravejava a Fitur, un escaparate,
deia tot ufanós. Des de llavors el bunyol està tancat virtualment
dins un armari, el mateix armari on hi ha la maqueta de l’òpera.
Volien fer un teatre d’òpera que semblés que navegava sobre
les onades del port de Palma, i que van acabar fent un metro
navegable per anar a la Universitat a rem, tota una cantada...

(Alguns aplaudiments)

...digna d’un Soprano. 

En tot cas en comissió vam aprovar la partida per al portal,
com ens demanava el PP; ens demanava també el PP 400.000
euros per a la modificació, modificació, del projecte de la
segona fase del Palau de Congressos Santa Eulàlia; el Sr. Jerez
es veu que hi té tirada, per Santa Eulàlia. El consell i
l’ajuntament, si volen, ho poden presentar a l’impost de turisme
sostenible. Ja sé què deu pensar el Sr. Vicent Serra, que no hi
és, d’aquesta reclamació després de clamar al cel tantes
vegades per reclamar al PP que li paguessin aquest palau.

El PP reclama 150.000 euros per al foment de turisme
MICE d’Eivissa. L’any 2014 l’Ibiza Convention Bureau va
destinar a la promoció 50.000 euros, amb devers un 30% de
(...) privada. Els ajuntaments d’Eivissa, ni quan han estat del
PP, excepte Santa Eulària, que tant estima el Sr. Jerez, mai no
hi han destinat recursos. La competència de promoció turística
és del consell, amb el corresponent pressupost que pot destinar
a allò que consideri.

I això és tot per part del PP en turisme. En matèria
d’innovació i recerca, què proposa el PP? 1.400.000 d’euros
d’inversió; en què?, en punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, a capítol 6, inversions del programa d’innovació.
Bravo!, instal·lar punts de recàrrega ara resulta que és
innovació. Si el principal partit de l’oposició pensa que posar
estacions de recàrrega és fer política d’innovació anam
arreglats; ara, ben mirat, si pensen que les corrides de toros
formen part de la nostra cultura tot és possible, ja no ens ve
d’aquí. També demanen punts de recàrrega a càrrec de la
Conselleria de Territori; o no es coordinen o és que van curts
d’idees, o les dues coses. On ha de posar el director general
d’Innovació els punts de recàrrega?, perquè el Govern no té
carrers, no té places, i el capítol 6 és per a inversions pròpies.
El monosabio dels pressupostos no és en cap cas cap de les
moltes accepcions de cadascuna de les dues paraules; no és,
que quedi clar, ni mono ni sabio. 

I sobretot com poden demanar inversions per a vehicles
elèctrics i després votar en contra de les iniciatives per tancar
de manera progressiva Es Murterar o passar a gas la central del
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port de Maó?, com poden tenir tanta barra? Ni innovació, ni
respecte al medi ambient, ni un cap de llamp, puro teatro, dit
com li agrada al Sr. Jerez, toreo de salón, faena de aliño. El PP
vol traslladar el fum que treuen els tubs d’escapament dels
cotxes als fumerals d’Es Murterar; açò sí que és innovació,
senyors i senyores del PP, vehicles elèctrics propulsats per
carbó.

Les seves esmenes estan fetes a mida de recurrent discurs
monosabio, monotemàtic, monocolor blau fosc, monologuista,
monopolista i monolític, sobretot monolític, del PP. Davant la
diversitat plural d’aquest govern, del Govern, el PP braveja de
monolític, són monolítics, adoren els monòlits, i quan parlen
d’innovació solen pensar en l’edat de pedra.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument per
posicionar-me i reiterar el nostre sentit de defensa de les
nostres esmenes presentades al pressupost, el mateix
posicionament que vàrem mantenir en comissió, un
posicionament que va dirigit al pressupost en relació amb
polítiques de sostenibilitat des del punt de vista tecnològic,
també polítiques dirigides al foment del turisme MICE dins
l’àmbit de la diversificació turística; també polítiques dirigides
a la inversió en zones turístiques madures, i també una de les
qüestions que he plantejat avui en aquesta tribuna, que fa
referència a aquelles partides que van dirigides a l’ATB perquè
l’ATB faci, com dic, de repartidora; entenem que aquestes
partides han d’estar ubicades i situades al pressupost de cada
conselleria així com toca, de tal manera que siguin aquestes
conselleries i altres institucions i administracions les que
executin els projectes derivats de l’aprovació dels projectes de
la Comissió de turisme sostenible. I això per la nostra part en
relació amb les esmenes que hem presentat.

En relació amb la resta d’esmenes que queden pendents de
votació i aprovació direm que sí a les que presenta Podem, que
n’hi ha una, en relació amb el Parc Bit d’Eivissa, i també a la
resta que queden vives per part del Grup Parlamentari El Pi,
Mixt Ciutadans... i ja està.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sé que
mentre no hi era han aprofitat per dir-me un parell de coses i

Maria Antònia Sureda me les ha explicades. Sra. Consellera
d’Hisenda -tampoc no hi és-, que em deia des de l’escó
“digues-me quina fórmula”..., hi és?, el Sr. Alcover me la tapa;
ja està, no passa res. La Sra. Cladera em deia des de l’escó
“com ho faríeu vosaltres?, com ho faríeu vosaltres?”; idò per
capacitat de càrrega, per capacitat de càrrega, de la mateixa
manera que s’estudia quina capacitat de càrrega hi ha a Sa
Calobra, de la manera que s’estudia a Cala Mondragó. Si no ho
sabeu fer nosaltres sí!, d’aquesta manera, a través de la
capacitat de càrrega, a través de la capacitat de..., perquè ho
sapigueu, perquè ho sapigueu.

Al Sr. Abril, és un debat artificial que nosaltres feim, el de
la innovació. El nostre pot ser artificial, però el seu, fill meu,
són paraules, no són fets. Nosaltres no és vera que diguem -i li
contest a vostè i també al Sr. Aguilera- no és vera que diguem
que no es pot tocar res del turisme, no és vera; es pot tocar, no
ho trobarà al Diari de Sessions, que jo digui que no es pot
tocar. Si el subconscients a vostès els engana no és el meu
problema, això no és vera, no pot tocar, però mentre no tengui
una altra cosa, no el toqui, i els que han de donar una
alternativa són vostès, són els que tenen el Govern, i dient això
la innovació, Sr. Abril, és una qüestió transversal, m’explic?,
és una qüestió transversal, i si vol canviar és una qüestió
industrial, si vol canviar més és ser valents amb la
“clusterització” d’altres clústers que no hem estat capaços de
posar en marxa, que no tenen a veure amb els que hi ha al Parc
Bit en aquest moment, de nou negoci dins la moda, per
exemple, i l’alimentació que li vàrem proposar per a Inca, i si
vostè es revoluciona les empreses tant de l’alimentació com de
la moda serà capaç de posar en comú el coneixement d’ells
amb ells per generar nou negoci! Jo ho sé, com s’ha de fer, de
la mateixa manera que si jo fos president d’aqueixa comunitat
autònoma Innovació seria a Hisenda, ho tenc claríssim, ho tenc
claríssim! És a dir..., no, tot a Hisenda, no, tot allà on hi ha els
duros, que és molt important. És igual, cadascú que aguanti el
que fa.

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el PSOE, Podemos,
Ciutadans, llevat del PP, deien que volien regular el turisme de
lloguer plurifamiliar. El temps del PP estava prohibit; durant
aquesta legislatura també ha estat prohibit, i ara s’intenta fer
una llei que potser zonificarà perquè no estigui prohibit amb
unes condicions. Nosaltres no volem lloguer a plurifamilar per
tot. No, ho volem amb unes condicions, però no em contin
rollos, no em diguin que ho volem per tot, que ho volem aquí
a balquena, a granel; no, a granel no!, en condicions, en
condicions. No, no, no heu fet res! Hi ha hagut qualque home
o dona en aquesta comunitat que durant aquesta legislatura hagi
pogut donar d’alta un lloguer plurifamiliar?

(Se sent una veu de fons que diu “no”)

Idò a partir d’aquí no em conteu rollos. Anau a enganar els
vostres, però els meus no els enganeu.

(Se senten unes veus de fons inintel·ligibles)

Sr. Barceló, això és el que està passant, el que acaba de dir,
i nosaltres dúiem que si governàvem el regularíem i es podria
fer, i vostès no han fet, encara. La valentia que hauria d’haver
tengut vostè de passar-ho als ajuntaments va dir “que ho facin
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els consells, que ho facin els consells”. Ai, per favor, Sr.
Barceló, deixi’m que jo..., deixi’m, deixi’m o torni’s a seure al
lloc de vicepresident, venga. Torni’s a seure al lloc de
vicepresident, punyeta! Un poquet de respecte.

L’altra qüestió. Quan parlam, diu el Sr. Abril que des del
confort de l’oposició és molt fàcil parlar de diversificació. Sr.
Abril, vostè quan ens ha hagut de menester, nosaltres sempre hi
hem estat, vostè tal vegada no ha estat sempre com hem quedat,
no em pot dir a mi “des del confort d’estar a l’oposició”. És que
aquesta posició que tenc, que és l’oposició, és la posició
legítima i natural que ens ha tocat estar en aquesta legislatura.
A mi no em toca regular el lloguer turístic, però vostè va votar
que fos a través d’una PNL d’El Pi. A mi no em toca regular els
cotxes de lloguer, però vostè va votar que fos a través d’una
PNL d’El Pi. A mi no em toca regular el tot inclòs, però vostè
va votar a través d’una PNL d’El Pi. Per tant, tres accions des
de l’oposició que vostè ha votat i no s’han complert. Sabem
que feim els d’El Pi, eh? No, no s’equivoqui, el que també
sabem és que no ens toca governar i amb molta humilitat. 

Dit això, i acab Sr. President, només li vull dir una cosa,
vull agrair al Govern i a la conselleria que hagi acceptat
l’esmena de 450.000 euros per a innovació. Em sap greu que
no s’hagin pogut aprovar les altres, especialment les que
anaven per a l’ATB i també per al Museu Turístic de Palma,
que pensam que la seu de Gesa seria un bon lloc, hi haurà
manteniment? I clar que hi haurà manteniment i hi haurà
entrades si el feim bé també, que punyetes! Què és que tot allò
que ha de ser públic ha de dur pèrdues? Pot tenir beneficis, Sr.
Borràs. Si li hem de donar a vostè que ho gestioni, tal vegada
vostè és un mans foradades, però jo crec que un museu turístic
podria estar en mans d’algú que el fes rendible i sobretot que
donéssim un poc de rendibilitat a l’edifici de Gesa d’una
punyetera vegada, que això és per fer-n’hi glosses! No estam
plantejant desbarats!

I una darrera qüestió, president i acab, que no he abusat de
cap dels meus tres torns, gràcies. 

Sr. Aguilera, vostè diu “10 milions per a reconversions
turístiques de zones madures, això és un disbarat mentre hi hagi
tantes aules prefabricades”. Miri, jo em queixava quan estava
en el PP que l’oposició parlés menyspreant les aules
prefabricades, em queix avui, perquè a mi no m’han sentit mai
parlar d’aules prefabricades, em queix avui quan es menysprea
les aules prefabricades, que són millors que moltes aules que hi
ha, així de clar! Amb el risc que comporta que els pares que
m’escolten puguin pensar, aquest està boig! No, però no estic
boig. Miri, una cosa són les aules prefabricades que jo crec que
el Pla d’infraestructures que nosaltres li hem donat suport, que
vostè també dóna suport a aquest Govern, (...). I l’altra és que
a la vegada tenguem en compte que hi ha zones madures que
necessiten una millora d’infraestructures en embelliments, en
aigües brutes, en noves canalitzacions de pluvials, perquè quan
plou no s’inundi tot. Això és compatible una cosa amb l’altra,
si no, Sr. Aguilera, jo el puc entendre, vostè tal vegada
s’embulla, però jo puc fer dues coses i tres si és necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Intervendré des d’aquí de manera
molt breu, només per dir-li a la Sra. Busquets que seguesc
esperant una resposta, com que evidentment ara ja sé que no li
he de replicar a vostè, però m’hauria agradat sentir-la.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria contestar, començaré
pel final. Sr. Font, a veure això és una qüestió de prioritzar, des
de Podem tenim clar que rescatarem les persones, invertirem en
educació, sanitat i serveis socials i altres seguiran construint i
dedicant-li més sous i més sous al turisme. És qüestió de
prioritats, ja està.

Sr. David Abril, també amb molta estima, llàstima que se
n’hagi anat el Sr. Pep Lluís Pons, director general de Recerca
i Innovació, des de finals... i això ho podran corroborar la Sra.
Cladera, no hi és, des de finals del mes d’agost, la meva
personal igual que abans el Sr. Aitor Morrás ho va intentar, jo
he estat a (...) del Parc BIT d’Eivissa. Pregunti-ho al Sr.
Barceló, al Sr. Pep Lluís què passava aquestes setmanes al
respecte. No entraré en més detalls sobre la reunió al respecte...

(Remor de veus)

Més qüestions importants. Sra. Bel Busquets, la interpel a
vostè perquè ara és la consellera, a part de totes les qüestions
que s’han dit i sobretot una qüestió que ha dit el Sr. Font, que
li agrada fer populisme i després crida més que ningú, però bé
..., una qüestió que des de Podem tenim molt clar, les nostres
illes no tenen ja el sector primari, ha desaparegut, el sector
secundari, la indústria, cada vegada n’hi ha menys i, per tant,
Balears com Espanya, és un lloc, és un país terciari,
absolutament dependent del turisme. Què feim quan parlem,
justament estava comentant el Pla d’indústria, Pla de ciència,
si a Eivissa i a Formentera no hi ha indústria, si cada vegada hi
ha menys indústria aquí a les Balears, és una responsabilitat no
només del seu govern, sinó de totes les administracions i també
de Madrid. Què feim respecte a tot això? Tenim molta feina,
no? Es queda així mirant...

(Remor de veus)

No, però és una realitat que en aquest sentit la interpel·lem
que realment...

(Continua la remor de veus)
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No és només el tema del monocultiu del turisme.

També comentar-li, Sra. Bel Busquets, enllaç una mica i la
mir a vostè, igual que a la resta de la bancada, ho han comentat,
no? Determinades formacions han presentat esmenes amb el
concepte per intentar desestacionalitzar el nostre turisme. Quan
llegim que Air Berlin o Niki, dues aerolínies molt importants
a Europa, tanquen, fan fora la seva gent, davant d’això, quan el
problema i ho saben perfectament la gent de Menorca, quan
tenim un problema de connectivitat, com podem portar més
gent fora de temporada? És una qüestió que tenim damunt la
taula i sembla que porten molt de temps parlant tots els partits
que han governat i no han trobat solució.

Sr. Borràs, vostè parla que el Sr. Jerez està perdut sempre
i estima molt Santa Eulària, però és que és de Santa Eulària, per
això sempre...

(Algunes rialles)

Per això sempre (...) el Govern (...), no sé si ho sabia, però
aquesta qüestió és així de simple i de complexa.

Més temes per intentar pensar en positiu i veure que hi ha
molta feina. Parlem de l’administració electrònica, també la
Sra. Busquets ho ha comentat i és un repte que no només té el
Govern, sinó tota l’administració, d’acord? És una vergonya
com determinades administracions i no vull concretar en cap
banda, però des dels ajuntaments fins arribar a Madrid,
teòricament la normativa, la directiva que hauríem d’aplicar a
nivell europeu de 2018, estem a anys llum. Per tant, aquí
l’administració ha de fer un esforç molt important per invertir.

També tot allò referent a les TIC, moltes vegades associat
al tema de l’educació. No, però hem de recordar que són les
tecnologies de la informació i de la comunicació, com també ha
comentat la Sra. Bel Busquets. Entenem que des de Podem, des
de la nostra formació hi ha molta feina, molt de camp per donar
empenta a les diferents illes i d’una forma transversal a tot el
tema de les TIC.

 I després també per últim i no menys important, Sra. Bel
Busquets, vostè també ha comentat el tema i en el seu moment
li vaig fer referència al Sr. Barceló, sobre les quantitats minses,
ridícules que tenim destinades a la recerca, desenvolupament i
inversió de les nostres Illes Balears. Moltes vegades, i
coincideixo amb el Sr. Melià, en el sentit de què si no apostem
en recerca, desenvolupament, inversió, on l’administració, on
la universitat, l’educació, les petites i mitjanes empreses, si no
invertim i no posen de la seva part, mai no podrem canviar, o
deixar de dependre absolutament del monocultiu del turisme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt ràpid, president. Sr. Jerez, m’ha faltat recordar-li,
ja que vostè també ha parlat de la turismefòbia, que l’inventor
de la turismefòbia va ser fa uns mesos el Sr. Ministre del PP
Nadal, que a l’ITB de Berlín varen haver de sortir tots aquests
que vostè ha dit que patien en silenci la crisi, la federació
hotelera, el foment del turisme, etc., a dir: no, escolta a Balears
no hi ha turismefòbia, no perquè hi hagi (...) hi ha turismefòbia.
De fet, aquests que són tan "turismòfobs", també ho he trobat
a faltar a la seva intervenció, el grapat d’esmenes que els hem
aprovat en comissió d’aquesta conselleria, més que totes les
esmenes que varen aprovar vostès en tota la legislatura, crec
que a l’oposició ja no només al grup parlamentari MÉS
d’aquell moment. Per tant, això sincerament li ho he trobat a
faltar.

Sr. Font, humilitat, ja és perquè no hi era perquè m’hagués
agradat tenir un debat amb vostè sobre aquesta qüestió,
humilitat poca, perquè si no feim perquè no feim i si ho feim
sembla que és perquè és iniciativa seva. Que ho entenc, són
oposició i juguen en aquest joc i ja està, però... ha arribat a dir,
i ho ha dit dues vegades perquè ho ha dit també al torn de
rèplica, que en innovació no feim res. Escolti, he esmentat el
tema de les convocatòries, de tres a deu convocatòries, hi ha el
tema... clústers n’hi ha d’haver més, és clar que n’hi ha d’haver
més; el Parc Bit no basta, el Parc Bit no basta, però el Parc Bit
enguany hi ha un 21% més d’empreses tecnològiques al Parc
Bit que l’any passat, o el tres o en el que duim de legislatura,
això és bastant d’allà on venim. Que no basta?, és clar que no
basta, estam d’acord. Jo he parlat que increment de pressupost
de diversificació, però també de capacitat de gestió i no basten
tampoc els (...) que tenim de l’administració a vegades per
impulsar tot això. Passar de fer tres convocatòries a deu
convocatòries, això són funcionaris, això són relació amb
empreses, això és molta feina al darrere. Crec que un mínim de
reconeixement estaria bé fer-ho.

Ajuntaments, no feim res amb  els ajuntaments, ja sé que a
vostès els agrada utilitzar la FELIB, si pot ser per donar-nos
branca a nosaltres en particular, fantàstic. Escolti, ajuntaments,
2018, 21 milions d’euros a través del Consorci Borsa Places,
només de projectes per a ajuntaments, només de projectes per
a ajuntaments. Per tant, aturin aquesta demagògia.

Lloguer turístic, preses, venga, ho hem regulat, ara no
agrada com ho hem regulat, però és que si ho haguéssim fet
com ha fet Canàries per decret ja estaria impugnat i ara de
moment tenim una normativa que avança en una certa seguretat
jurídica.

Lloguer de cotxes, capacitat de càrrega, vostè ha estat
conseller de Medi Ambient, no sé si va fer res en capacitat de
càrrega, no record que fes res que tingués a veure amb
indicadors de sostenibilitat. De totes maneres, jo he fet una
proposta des d’aquí, vostè no hi era, la hi concret, té a veure
amb la capacitat de càrrega: aplicar la mateixa lògica que la del
sostre de places, tal vegada no fa falta establir un sostre, però
sí pagar, igual que es paga per les places pagar pels cotxes. Una
alta d’una empresa que avui dia és relativament fàcil d’aquí o
de fora, però que tothom s’ha de registrar, idò amb l’alta per
nombre de cotxes que tens, que a més és una manera de saber
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quants n’hi ha, que no ho sabem, no ho sap ningú, crec que ni
tan sols amb el millor estudi del món ho arribarem a saber, però
tens una obligació de declarar-ho i és una manera també de
fiscalitzar-ho i de poder establir polítiques. Comencem per
aquí. Feim tard, tal vegada li puc donar una mica de raó.

I finalment, Sr. Aguilera, de Podem, avui aprovarem la seva
esmena de 200.000 euros pel Parc Bit d’Eivissa, a partir d’avui
a les deu del vespre quan acabem de votar, la pilota és a la
teulada de la vicepresidenta del Consell d’Eivissa que ha de
posar el terreny de Sa Coma o les instal·lacions de Sa Coma
per fer-lo possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Font, capacitat de càrrega,
vostè parla de capacitat de càrrega, a Sa Calobra la capacitat de
càrrega es regula amb un policia municipal, a les nostres illes
com controlem la capacitat de càrrega?, que posarà un policia
municipal a l’aeroport i als ports. És a dir, és molt fàcil
treballar el concepte capacitat de càrrega. El problema és
realment limitar l’entrada i el sostre de places és una manera de
regular aquesta capacitat de càrrega.

Per tant, no n’hi ha prou a llançar la idea, la idea s’ha
d’implementar.

(Remor de veus)

Sr. Jerez, ara no el veig, ah, sí, sí que el veig, perdoni, Sr.
Jerez. Miri, Sr. Jerez, vostè ha dit dues vegades una cosa i jo la
primera li he deixat passar i la segona ja no li vull deixar
passar. Vostè s’ha referit a l’ATB com a una repartidora. No,
l’ATB no és cap repartidora. La repartidora es diu Comissió del
Turisme Sostenible i és la que reparteix d’acord amb la llei.

Un altre èxit de la gestió de turisme, que cal atribuir a
l’actiu polític del Sr. Barceló, és haver fet la transferència de la
promoció turística i un dels grans problemes, perquè vostès no
varen ser capaços de fer la transferència de promoció turística
governant la comunitat autònoma i governant els consells
insulars, i un dels problemes era què es feia amb el personal de
l’ATB, aquest era un dels problemes que dificultava la
transferència de promoció turística.

I aquí s’ha trobat una solució que a mi em sembla
especialment encertada i que estaria bé que vostès ho
reconeguessin, que és que a tot aquest personal se li pot donar
una nova funció que ha aparegut aquí que no és la de repartir,
perquè com li dic molt bé, repartir ho fa la Comissió de
l’Impost de Turisme Sostenible, però això s’ha de gestionar,
s’ha de gestionar, s’ha de certificar, s’ha de controlar
l’execució, s’ha de veure el que s’ha fet i el que no s’ha fet i a

mi em sembla una idea especialment afortunada que aquestes
tasques es puguin encomanar a l’ATB.

Vostès, el primer any de vigor de l’impost del turisme
sostenible criticaven el reflex pressupostari d’això. Deien: això
no és un impost finalista perquè només es veu l’ingrés i no es
veu on està la despesa. Vostès feien aquesta crítica. Molt bé.
Ara resulta que es crea una secció nova perquè es visualitzi
perfectament i es transparenti perfectament on van a parar
aquests doblers i tampoc no els agrada. Volen que es faci com
es feia abans i presenten tot d’esmenes perquè es retornin
aquests doblers a la seva conselleria d’origen. 

Ja no parlam del que deia el Sr. Camps, aquest matí, de què
dèiem la legislatura passada o què fèiem fa dues legislatures,
no, no, no, l’any passat criticaven una cosa i ara critiquen el
que hem fet exactament per l’argument contrari. Per tant,
sincerament, crec que aquesta crítica i aquest paquet d’esmenes
que vostès han presentat contra la secció 37 tenen molt poc
fonament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Breument, Sr. Aguilera, ja sabia que
el Sr. Jerez és de Santa Eulària, i jo som de Maó, i vostè no sé
d’on és, d’Eivissa, però no sé de quin municipi és, però açò no
vol dir que la nostra feina parlamentària s’hagi de subscriure al
municipi on hem nascut. Crec que vàrem tenir un poc aquest
debat a comissió, crec que ja el vàrem mantenir i crec que hem
de tenir un projecte global per a totes les illes, hem de tenir un
projecte d’equilibri, de cohesió territorial, de cohesió social, un
projecte també d’equilibri dins cadascuna de les illes. En aquest
sentit, per això crec que està molt bé que un s’estimi on ha
nascut, però crec que s’ha de tenir una mirada més àmplia, un
ha de mirar una mica més enllà, una mica més enllà del carrer
o de l’hospital on un... la mare l’ha duit al món.

El Sr. Castells m’ha trepitjar... no és la repartidora. El Sr.
Jerez està mal acostumat perquè el Sr. Jerez ve d’una època en
què la repartidora era el sistema de funcionar d’aquestes illes. 

El Sr. Font crec que se’n recordarà de quan aquí
s’ironitzava sobre la política de la sobrassada, no?, que si hi
havia duros de (...) s’anaven repartint com si fos una sobrassada
i el darrer que arribava idò no tenia sobrassada, és a dir, no
tenia ajuda, no? Això eren uns temps en què funcionaven així,
avui dia evidentment ja es pot dir que la sobrassada, per sort,
s’ha substituït per la política de la transferència i de l’equitat.

Turismefòbia, no crec en la turismefòbia i no m’agrada la
turismefòbia, aquest concepte, però el problema de la possible
turismefòbia no se soluciona amb turismefília, no se soluciona
amb turismefília, se soluciona amb polítiques d’equilibris
econòmics, d’equilibris socials, d’equilibris territorials, perquè
el Sr. Jerez descrivia el malament que ho havien passat els
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empresaris turístics, en silenci patien; a mi em recordava un
anunci de televisió que es va fer fa uns anys, no sé si encara es
passa, on una dona patia en silenci i li donaven, li receptaven
una pomada pels seus mals que patia en silenci, i jo crec que els
que han patit greument en silenci la crisi no són els empresaris
turístics, són els seus treballadors i treballadores, i a casa
continuen patint, perquè encara hi ha inestabilitat laboral,
encara hi ha inseguretat laboral, hi ha sous insuficients i hi ha
insuficiència de plantilles per donar sortida a tota la feina que
exigeix la demanda turística, exigeixen els empresaris.

Per tant, la solució a la turismefòbia no és la turismefília,
sinó fer polítiques a favor dels treballadors i de les
treballadores, fer polítiques d’equilibri i cohesió social i
territorial.

I per acabar, per acabar, és cert que hem de fer feina amb la
capacitat de càrrega i és cert, com deia el Sr. Castells, que
mentre el turisme generi les plusvàlues tan importants com
genera difícilment, diguéssim, hi haurà capitals que es vulguin
dedicar a una altra cosa en aquest país, perquè en aquest país
s’han pogut dedicar tantes plusvàlues, tantes inversions en
turisme i s’han generat unes plusvàlues tan grans, però unes
polítiques territorials terribles, terribles, que ens han dut a la
condició que tenim ara, si no hi hagués hagut unes polítiques
territorials molt determinades no hauríem arribat al lloc on som
en aquests moments, en què la nostra capacitat de càrrega
grinyola a les carreteres, les platges a qualsevol àmbit. I
aquestes polítiques territorials es veuen amb diferències per
illa, no vull dir que cap illa sigui millor que altra, però segur
que demostra que les diferències de capacitat de càrrega són
conseqüència no només de la capacitat d’inversió, sinó també
de les polítiques territorials, està molt clara.

I aquí, evidentment, cadascú és responsable d’allò que ha
fet i de les polítiques territorials d’aquest país, la destrucció
d’aquest país sabem a mans de qui ha vingut, i a mans de qui ha
vingut la destrucció territorial d’aquest país no poden donar
lliçons ni de defensa de la innovació, ni del medi ambient, ni
del territori, ni tan sols de la política turística, ni tan sols en
nom del turisme tenen dret a parlar avui.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs.

Passam al debat número 4, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat,
amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Del Grup Parlamentari Popular,
secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, 15826; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, 15827; F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música
i Arts Escèniques, 15828; C07, Consorci Foment
d’Infraestructures Universitàries COFIU, 15829.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, 16296. Al programa
421D, formació del professorat, 16292; C07, Consorci Foment
d’Infraestructures Universitàries COFIU, 16273. 

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular. Secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, 15831 i 15842; al
programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, 15849; al programa 421I, administració i serveis de
suport a l’ensenyament, 15830; al programa 421K, innovació
i comunitat educativa, 15850, 15846, 15847, 15848, 15833,
15834, 15835, 15836, 15837, 15843, 15845, 15838, 15844; al
programa 422B, educació concertada, 15840 i 15851; al
programa 423B, altres serveis d’ensenyament, 15841, 15898,
15897, 15899, 15839, 15939 i 15940; E08, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 15832,
15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15859,
15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866, 15867,
15868, 15869, 15870, 15871, 15872, 15873, 15874, 15875,
15876, 15877, 15878, 15879, 15880, 15881, 15882, 15883,
15884, 15885, 15886, 15887, 15888, 15889, 15890, 15891,
15892, 15893, 15894, 15895, 15896, 15900, 901, 902, 903,
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 i
15916.

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, al
programa 421C, planificació educativa i règim de funcionament
dels centres escolars, 15496; al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, 15497; al programa 423B,
altres serveis a l’ensenyament, la 15488, 15489, 15490, 15493,
15500, 15501 i 15502.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, 16337; al
programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, 16290, 16289 i 16336; al programa 421K,
innovació i comunitat educativa, 16288 i 16293; al programa
422B, educació concertada, 16285 i 16287; al programa 423B,
altres serveis a l’ensenyament, 16284 i 16291; a l’E08, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 16286,
16295 i 16316; al C07, Consorci Foment d’Infraestructures
Universitàries COFIU, 16258 i 16259.

Del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 423B, altres
serveis a l’ensenyament, 16208.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Estam davant
el tercer pressupost d’Educació i Universitat que elabora el
pacte, i tot i que incrementa respecte de l’anterior, no hem de
dir el contrari, és clarament insuficient i sectari. 

Ja ens hagués agradat, a nosaltres, tenir 1.350 milions
d’euros més la legislatura passada en lloc de 1.600 milions
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d’euros en factures impagades pel Sr. Manera, i un dèficit
estructural de 1.300 milions d’euros que es gastaren per damunt
els ingressos, ja ens hagués agradat, per incrementar les
partides com ara, i haguéssim pogut fer per descomptat més
actuacions educatives. Però no, ara que hi ha aquesta
recuperació econòmica en canvi tenim un projecte de
pressuposts per a educació que no són especialment beneficiats
a nivell global. Ho dic perquè l’any 2015 Educació era quasi el
20% del total, l’any 2016 ja va baixar al 19,4%, l’any 2017 al
18,9%, i per al 2018 ja tenim només un pressupost del 18,7%
del total per a educació, també molt allunyat el promès 5% del
PIB que el mateix conseller d’Educació va posar al programa
electoral del PSIB-PSOE; ho dic perquè ho va dir ell, que va
col·laborar i va posar aquest 5%, o els 1.000 milions d’euros
que la Sra. Armengol va prometre quan va governar, a no ser
que es reservin aquests 1.000 milions d’euros per a l’any que
ve perquè seran pressuposts electorals, si no tenim una altra
sorpresa com la d’enguany.

Però per altra banda, a part que els pressuposts d’educació
baixen proporcionalment cada any, també són menys
beneficiats que altres àrees, el que evidencia que ni l’educació
és una prioritat ni les polítiques socials la inclouen
especialment. Si la mitjana de conselleries experimenta un
increment de 7,3%, Educació només incrementa un 5,9%, i dins
l’educació com sempre en aquest pacte s’evidencia la
discriminació a la concertada, que només s’incrementa un
4,57%; és així, les xifres són les xifres, Sr. Conseller. Per tant,
poca priorització a l’educació i sectarisme amb l’escola
concertada. I ja ni parlem de l’escola diferenciada, ni de
l’escola privada, ni de l’escola inclusiva, ni de les mancances
de formació professional o de l’incompliment dels acords
reprogramats amb els sindicats i retallats l’any 2010, el segon
pacte de progrés.

Per tot això, Sr. Conseller, la nostra esmena a la totalitat
d’aquest pressupost; esmena a la totalitat que es reflecteix
també al COFIU, que per tercer any consecutiu vostè diu que
s’ha de liquidar; a la Fundació d’estudis de música i arts i,
sense dubte a l’IBISEC, que continua amb 122 barracons, un
30% més que l’any 2015, i amb les ràtios a primària més
elevades dels darrers anys, i moltes promeses d’obres
retardades i incomplides. 

De les 100 esmenes aproximadament que fa el Partit
Popular i que afecten directament a Educació, 10 eren a
l’articulat, 4, com li he dit, a la totalitat, i 86 esmenes parcials.
Nosaltres les hem preparat amb preocupació, per fer apostes
positives que millorin aquest pressupost, encara que els he dir
que és un poc decebedor fer esmenes a Educació i Universitat,
perquè tot i parlar de diàleg i consens els diputats del pacte no
varen acceptar cap esmena d’educació del Partit Popular el
2016, no varen acceptar cap esmena del Partit Popular l’any
2017, i no han acceptat cap esmena del Partit Popular en
comissió per a l’any 2018, i això que fins i tot alguna coincidia
amb altres grups parlamentaris que sí varen ser acceptades; ni
acceptades ni cap transacció. Per tant del diàleg, Sr. Conseller,
han passat al sectarisme i a la discriminació política més
evident que mai.

Encara i així, els resumiré per grups, a veure si aconseguim
un poc més d’interès en el seu contingut, al marge de sigles

polítiques per part dels grups d’esquerres. Li he de dir que són
esmenes que van en la línia de les nostres propostes de
resolució, a resultes del debat de la comunitat. Hi ha esmenes
dirigides a millorar la situació de la concertada, que està
agreujada en aquests pressuposts, en concret per donar
compliment als acords reprogramats amb l’escola concertada
i equiparar-la amb la pública, una esmena de 4,5 milions
d’euros. Per complir els concerts, d’acord amb les sentències
de l’escola diferenciada, 600.000 euros. O per despeses de
funcionament, que inclou el personal d’administració i serveis,
els AT, 2 milions d’euros.

Per a l’escola pública en general presentam esmenes per
augmentar el personal de suport als centres amb més diversitat,
per modernitzar l’aprenentatge, projectes nous socioeducatius,
plans plurilingües, equipament de noves tecnologies, innovació,
projectes de lluita contra els mals endèmics escolars d’aquesta
comunitat, abandonament, fracàs, absentisme, o ajuda per
exemple a l’IRIE, com hem comentat altres vegades.

Ajudes a famílies amb millores de beques menjador, a
transport escolar, a adquisició de llibres de text i millores per
a adquisició de mobiliari 1 milió d’euros, o millores de
climatització, 1 milió d’euros també. Són esmenes concretes
que proposen millores a l’escola pública.

Per als problemes de l’etapa 0-3 anys, que en els darrers
dies sobretot s’ha sentit parlar més i per afavorir la conciliació
presentam tres esmenes, una d’ajuda als municipis en general
per fer escoletes. Una específica per a Palma, que se’ns
demanden 500 places més per poder donar cobertura a les
necessitats de 2 milions d’euros o ajudes a les famílies per
evitar que es facin nins de primera i de segona. Ajudes a les
escoles de música, perquè els ajuntaments puguin mantenir les
escoles de música, o ajudes a les escoles d’idiomes, creació i
dotació de més places, 500.000 euros, o algunes escoles
específiques que necessiten ajuda a Eivissa, plans de programes
British Council a Menorca, o altres ajudes, també en la línia de
les nostres propostes del debat de la comunitat, o les propostes
que hem anat fent a la Comissió d’Educació.

Afectació de partides per al Conservatori, ampliació del
Conservatori de Palma, reforma del d’Eivissa, nou
Conservatori de Maó, així com una afectació de la partida de
l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa. 

I després la formació professional. La formació
professional, Sr. Conseller, pensam que és la gran oblidada de
la seva conselleria i li ho hem de dir. Casualment, casualment
-dic- l’única direcció general que no és socialista, que no és del
PSOE, que és de MÉS, no sabem si és per això. Idò si és així
ens ho digui, però casualment és l’única directora general que
no forma part del nucli socialista dins la seva conselleria a
nivell de directors generals, pensam. Idò si m’equivoc, estic
contenta d’equivocar-me, perquè pensàvem que era per aquesta
raó, perquè resulta que a unes jornades no fa molt, precisament
la directora general ha dit que la formació professional era la
salvació, la manera de sortir de l’abandonament i de fracàs que
té aquesta comunitat, però casualment és la que té les pitjors
partides. I per això nosaltres presentam partides d’obres per
incrementar places de Formació Professional, centres de
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formació professional integrat, un centre de turisme a Alcúdia,
en el Parc Natural d’Artà, a Ciutadella o a Son Servera.

A la Universitat, no vull deixar de recordar les
reivindicacions que fa contínuament cada vegada el rector, que
som de les comunitats que té manco inversió, així com la
necessitat de fer estudis d’aquells possibles estudis universitaris
que es puguin afegir a les Balears. 

I després un darrer grup d’esmenes parcials importants i
centrades a dotar a l’IBISEC d’aquelles mancances evidents
que mostra.

Pensam que és necessari que almanco, Sr. Conseller, es
dotin aquelles partides per complir les promeses fetes o que
estan incloses en el Pla d’infraestructures que va aprovar vostè
com a conseller i que va presentar i que més que un pla, ha
resultat ser un bluf, que no es compleix ni en dades, ni en
contingut. Promeses incomplides i que es presenten propostes
com l’eliminació de barracons en general, 2 milions d’euros;
eliminació de fibrociment, 2 milions d’euros; obres per fer
aules UEECO 1 milió d’euros i actuacions concretes a centres
educatius defectuosos, o inexistents. 

I moltes esmenes d’afectació, se’ns va dir en el debat a la
comissió que presentàvem esmenes d’afectació de coses que ja
estaven en els pressuposts i li diré per què. Perquè el Partit
Popular, Sr. Conseller, no ens fiam de què les promeses que
vostè fa en el pressupost no deixin de ser més que simples
previsions, perquè ja tenim el punt de vista d’altres anys i
perquè no confiam que els doblers es destinin a altres
actuacions o que no es puguin executar com s’ha demostrat un
pressupost rera l’altre. Fins i tot esmenes a centres nous, Sa
Pobla Cala d’En Bou, Inca, Alcúdia, Campos, Es Mercadal,
Caimari, Can Picafort, Santa Eulària, Sant Ferran, o la zona
vella de Palma, encara esperen inici per part d’aquest govern.
Reformes necessàries: Binissalem, Montuïri, Llombards, Es
Vinyet, Alaior, Son Quint, Llevant a Inca, etc. Demandes
d’instituts nous que continuen pendents del pacte com Son
Ferriol, el nou institut de Vila, Maioris, segona fase del Quartó
del Rei d’Eivissa. I ampliacions que no veuen la llum com
Binissalem, Joan Ramis i Ramis, Formentera, Politècnic o
Borja Moll.

És molt evident, Sr. Conseller i senyors diputats del pacte,
que aquests pressuposts són insuficients i així mateix ho va
constatar en comissió el propi conseller que va dir que la seva
estructura era insuficient i per això també el pressupost era
insuficient, perquè no tenia ni estructura suficient per executar-
lo. I que si s’haguessin de gestionar bé, almanco podrien dir
que milloren qualque cosa, però la visió dels darrers anys ens
mostra que encara és pitjor la gestió que la previsió. Tenim un
35% més barracons que el 2015, 122 barracons i la promesa era
eliminar-los. Tenim ràtios per damunt del desitjable, més nins
a les aules de primària que el 2015 i la promesa era reduir-les.
Tenim retallades de personal de suport i de despeses de
funcionament a la concertada i proporcionalment manco AT i
auxiliars de conversa en relació amb el nombre d’alumnes i de
necessitats que segons vostès estan massificats i la promesa era
el contrari. I tenim les pitjors xifres d’abandonament i fracàs
escolar a Espanya, pitjors que mai, bé pitjors crec que varen ser
l’any 2010 que varen arribar al 40%. I una Direcció de

Formació Professional, com li deia, clarament insuficient quan
està dient que seria la solució a l’abandonament i al fracàs
escolar de les nostres illes.

Ens hagués agradat, Sr. Conseller, que almanco aquesta
conselleria hagués notat la millora econòmica i no ha estat així.
Per tant, desitjam que ho tenguin en compte, que tenguin en
compte les nostres esmenes i que acceptin per primera vegada
aquesta legislatura qualque esmena del Partit Popular a
educació.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el president en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Conseller,
Ciudadanos ha puesto una enmienda a la totalidad al
presupuesto, al programa 421D04 y al COFIU. En cuanto a la
enmienda de presupuestos, pues está motivada por 3 aspectos.
En primer lugar por ser un presupuesto que no se ajusta a las
promesas que los partidos políticos que conforman el Govern
realizaron al inicio de legislatura. En segundo lugar por las
políticas educativas y de gestión de este Govern, que consiguen
todavía no disminuir el abandono escolar temprano que alcanza
en Baleares una cifra del 26,6%. Y en tercer lugar por no
cumplir con los acuerdos alcanzados con la escuela concertada.

Y en cuanto al primer punto, el punto relativo a las
promesas en cuanto al presupuesto que se iba a destinar a
Educación, comentar que según el programa del PSIB,
redactado por el propio conseller Martí March, al final de la
legislatura, tenía que alcanzarse un 5% del PIB y se lo quiero
recordar y se lo recordaré siempre porque los programas están
para cumplirse. Y la realidad es que continuamos con la misma
inversión que realizaba el Partido Popular en la legislatura
pasada que es el 3%. Y mire, en 2016 usted tenía que haber
invertido el 3,5% del PIB, es decir 996 millones y se invirtió
817 millones, 2,8% del PIB, 179 millones de euros menos. En
2017 ustedes tenían que haber invertido el 4% del PIB, es
decir, 1.181 millones, pero invirtieron 882, exactamente 299
millones menos. Y en 2018 usted tenía que haber invertido y
presupuestado para educación el 4,5% del PIB y se han
quedado otra vez en el 3% con 928 millones. Mire, conseller,
entre 2016 y 2017, 478 millones de euros menos de lo que
prometieron a los ciudadanos, muchos millones menos y
hubiéramos dado la vuelta al Plan de infraestructuras.

Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que efectivamente, como se
ha dicho aquí porque la realidad es cruda y la realidad se
impone, es que tenemos 30 barracones más desde que están
ustedes legislando, 94 en 2015, 109 en 2016 y 123 en 2017.
Está claro que usted no para de prometer, pero resolutivo es
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poco y lo triste es que este Plan de infraestructuras se retrasa,
los ratios en los centros educativos aumentan. Y lo más grave,
es que hay muchos padres que no han podido escolarizar a sus
hijos en sus barrios porque faltan plazas. Conseller, también le
digo que hable usted con los trabajadores del IBISEC.

En segundo lugar, también es importante comentar que pese
a las reiteradas promesas del conseller la plantilla de la
Conselleria de Educación sigue sin estar conformada con
personal estable, los puestos que corresponden a administración
y que deberían adjudicarse a personal de servicios generales, es
decir, a un personal con conocimientos específicos para estos
puestos, siguen adjudicándose a dedo sin convocatoria pública
y a profesores afines, lo cual no solamente conlleva a una
ineficiencia y mal uso de los recursos por el sobrecoste que
comporta y que afecta a los presupuestos que no se pueden
invertir en otras partidas importantes sino que además conlleva
a un agravio con el personal de servicios generales. Hoy por
hoy ya existen más de 200 personas que son asesores docentes
en la conselleria y si no haga pública la relación de puestos de
trabajo, que todavía no es pública. Ni estabilidad ni
trasparencia ni buena gestión.

Por otra parte, son unos presupuestos altamente
decepcionantes en inversiones vinculadas con la formación
profesional y con la transferencia del conocimiento de los
centros investigadores hacia las empresas. Este govern sigue sin
apostar por la formación profesional cuando la formación de
nuestros jóvenes en los nuevos sectores emergentes y la
profesionalización del trabajo es la clave para transformar
nuestro modelo económico y el marco de las relaciones
laborales. La industria no funciona porque no tenemos jóvenes
formados, porque no creemos que somos capaces de formarlos
en los sectores emergentes como pueden ser las energías
renovables, la mecánica en vehículos eléctricos, el
mantenimiento de drones y tantas y tantas otras profesiones que
ahora se están implantando en otras comunidades, hace ya
años, y aquí sencillamente las ignoramos.

Bueno, saber que este gran fallo que hay en formación
profesional se ve en los presupuestos con 1.900.000 euros de
dotación para todos los centros de Baleares, un 1.900.000 euros
que nosotros hemos enmendado, cuando sabemos que los
estudios de formación profesional necesitan infraestructuras y
equipamientos específicos. 

Sin duda muchas jóvenes de Baleares acaban la ESO y no
pueden entrar en un ciclo formativo, los estamos expulsando al
sistema laboral sin formarlos, y eso no puede ser conseller.
Nosotros hemos puesto unas cuantas enmiendas a la formación
profesional. Yo le quiero comentar sobre todo aquella que fue
aprobada en propuesta de resolución, nosotros la hemos
presupuestado en estos presupuestos y es la enmienda 16288,
que destinamos 325.000 euros para la implantación en este
curso 2018-2019 para el ciclo, la formación profesional de
energía y agua, que recordemos es una formación profesional
para formar a técnicos en energías renovables. 

Además, también tenemos una enmienda de 200.000 euros
para las tres cámaras de comercio. Creemos que es
importantísimo implicar al tejido empresarial de Baleares en la
formación profesional dual y desde Ciudadanos apostamos para

que todas las empresas que forman parte de la cámara sean
conscientes y ayuden a esta formación dual y ayuden al
reconocimiento de la profesionalidad dentro de los
trabajadores.

Por otra parte, también tenemos una enmienda importante
para la transferencia del conocimiento, que ya es bastante
recurrente en Ciudadanos, que es la enmienda 16337, que
afectamos... es una enmienda de 2 millones de euros para
retener el talento que generamos en nuestra universidad y
mediante dos proyectos, uno fomentando la emprendeduría con
ayudas directas a jóvenes graduados para poner en marcha su
empresa y otras en ayudas para movilizar todos los proyectos
que están surgiendo en la Universidad y en sus centros de
investigación para ponerlos en marcha en empresas que se
acojan a este programa. Nosotros consideramos que es muy
importante acercar la Universidad y los centros de
investigación al mundo laboral para que la empresa conozca las
ventajas de la innovación e invierta en este campo.

A continuación comentar que tenemos una enmienda
también a la totalidad de un programa, que es 421D04, debido
a que es un programa dirigido a alumnos y el 421D és la
Dirección General de Formación del Profesorado, por lo tanto,
no creemos que un programa dirigido a alumnos tenga que estar
dentro de una dirección general de Formación del Profesorado.
Esto ocurre porque no vemos correcta la nueva organización
que se ha dado a la Dirección General de Formación de
Profesores donde de una manera artificial y tras una
explicación un poco rocambolesca se ha insertado en esta
dirección general el servicio de Normalización Lingüística. Y
más insólito es que inexplicablemente a partir de ahora de este
servicio dependerá todo el Plan de formación del profesorado.
Entonces, que todo el Pla de formación del profesorado
dependa del servicio de Normalización Lingüística nos parece
raro siendo unos ámbitos tan específicos como el ámbito
científico, humanístico, el didáctico, el de innovación. 

A nuestro entender es necesario volver a separar los dos
departamentos de Normalización Lingüística y de Formación
del Profesorado ya que tiene objetivos y funciones muy
diferentes y, bueno, incluir este servicio pues a lo mejor dentro
de la Dirección General de Comunidad Educativa.

Por último, comentarle que, bueno, hemos hecho una
enmienda de supresión del COFIU, sabemos que es un
consorcio que no tiene funciones ya, que no tiene personal y
creemos que esta actividad financiera que está haciendo la
puede asumir la conselleria. 

Ya sí que por último, pues, comentar que desde Ciudadanos
consideramos que estos presupuestos no dotan en absoluto a la
escuela concertada de un presupuesto justo y acorde a las
necesidades educativas de sus alumnos ni da cumplimiento a
los acuerdos alcanzados. Casi el 40% de los alumnos de
Baleares cursan sus estudios en la escuela concertada y ha de
atenderse su diversidad y dotarse del profesorado necesario.
Para Ciudadanos la existencia de una escuela pública y una
escuela concertada es la garantía del cumplimiento del derecho
de todos los padres a escoger el modelo educativo que
prefieran para sus hijos y este derecho solo puede ser real si no
existe un condicionamiento económico para ello. 
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También me gustaría comentarles, sólo tendré cinco
minutos después para la réplica, una serie de enmiendas
importantes también para Ciudadanos, una de ellas es la
enmienda que hace referencia a la gratuidad del material
didáctico y de los libros de texto. Nosotros proponemos una
enmienda de 650.000 euros para el programa de reutilización
de los libros de texto, un programa en el que el conseller parece
ser que no cree mucho, nosotros creemos que tiene que ser un
programa obligatorio en todos los centros, no es de razón, no
es de recibo que los padres tengan que gastarse 300 euros por
hijo sabiendo que tienen un programa donde se pueden recitar
los libros de texto si la conselleria no diera solamente 50 euros
por niño que se acoge a este programa, 50 euros es nada, por
eso los centros no usan este programa porque no está bien
dotado. Pero lo que no es de recibo es que unos padres que
tiene dos o tres hijos tengan que gastarse 900 euros en
setiembre por unos libros de texto que con un programa
sencillo pueden ser reutilizados por los niños que vienen detrás. 

Por lo tanto, desde Ciudadanos hemos instado a que se
ponga...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -sí, ja acabo- en marcha este programa. PSIB, MÉS y
Podemos ninguno de los tres ha apoyado nunca que se ponga
en marcha el programa en todos los centros, ya se lo explicarán
ustedes a la gente que les vote, a sus votantes, pero lo que está
claro es que los padres seguro que si se lo preguntan le dirían
que sí. Nada más, si acaso seguiré un poquito después en la
réplica.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Govern
obrint una qüestió incidental. Té la paraula el Sr. Conseller
Martí March. 

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

Bones tardes. Moltes gràcies, Sr. President. Diputats,
diputades. Senyores esmenants a la totalitat. Miri, jo, en primer
lloc, vull agrair totes les aportacions que s’han fet per a la
millora dels pressuposts d’Educació, unes aportacions que
s’han fet des dels diferents grups parlamentaris i que nosaltres,
evidentment, pensam que hem d’agrair tenint en compte que
totes anaven en la direcció de millora de l’educació. 

Jo vull posar de manifest la col·laboració que ha fet positiva
d’El Pi, de MÉS per Menorca, de Podem i, per tant, la posició
negociadora que hem fet per tal de millorar aquests pressuposts
d’Educació que sense cap dubte són els millors que hi ha hagut
a la història de l’educació a les Illes Balears. I també
evidentment el grup de Formentera per les seves aportacions
per a la millora d’aquests pressuposts.

Mirin, hi ha una qüestió que jo vull posar de manifest, una
mentida repetida moltes vegades mai no és una veritat i jo crec
que ja està bé, quan es diuen coses del PIB i del 5%, que siguin
coses que no responen a la realitat. Qui sap més del que he
escrit jo o vostès? Jo, jo vaig dir 5% a mig termini. A mig
termini no és una legislatura, no és una legislatura, vostès diran
el que vulguin per intentar, tant vostès del Partit Popular com
Ciutadans, Ciudadanos, veure realment el que volia dir, jo som
una persona suficient racional i seriosa com per saber que en
una legislatura és impossible arribar al 5%. Sobretot quan
vostès senyores del Partit Popular i senyora de Ciutadans,
perquè, en definitiva donen suport al Govern d’Espanya, doncs
no han fet cap tipus de proposta de millora del finançament.
Des de l’any 2014 demanam una millora del finançament. On
són vostès, fent esmenes com els senyors del Partit Popular dels
interessos? És així com realment vostès fan un tipus de
plantejament seriós? Per favor, jo la veritat és que crec que
amb aquest tema s’ha de ser seriós a l’hora de fer esmenes i ho
dic sobretot pel Partit Popular.

Mirin, a mi hi ha una cosa que realment m’inquieta ,Sra.
Riera, vostès que donaven suport a pressuposts de retallades, de
retallades de recursos, de personal, retallades de drets, de
participació, de drets dels treballadors públics i de la
concertada, resulta que ara votaven a favor de retallades i un
pressupost que realment és una reversió, vostès fan una esmena
a la totalitat. Impressionant! Impressionant! Realment a mi em
resulta molt complicat entendre aquesta coherència de vostès;
és a dir, sí a les retallades, no a la reversió d’aquestes
retallades. Es nota que vostès amb les retallades s’hi senten
molt còmodes, però quan hi ha una reversió en sentit positiu,
resulta que vostès voten en contra i fan una esmena a la
totalitat. I en aquests pressuposts hi ha una reversió realment
important de les retallades. 

Són pressuposts de continuïtat, des que hem començat hi ha
159 milions més, des de l’any 2016 a ara, i això ha suposat més
professorat, hi ha més de 800 professors, i a finals de
legislatura n’hi haurà més de 1.000; hem retornat drets
sociolaborals tant a la pública com a la concertada; hem
incrementat les infraestructures educatives, la inversió en
infraestructures educatives; hem incrementat la Formació
Professional, i després li diré. Per tant, i amb això estic d’acord
tant amb la representant de Ciudadanos com dels senyors del
Partit Popular, la formació professional és clau, però la
formació professional no s’improvisa, s’ha de planificar.
Vostès varen planificar res, Sra. Riera? O estaven més
preocupats per tot el que passava en el carrer i eren incapaços
de fer cap planificació.

Per tant, jo de forma manifesta em resulta difícil entendre
aquesta incoherència, incoherència encara més important quan
resulta que els pressuposts generals de l’Estat de l’any 2017,
sap què van incrementar en educació els seus pressuposts, amb
el suport de Ciudadanos? Doncs no va arribar ni a un 2%! I el
programa econòmic que ha presentat de pressuposts a
Brussel·les, tant des del punt de vista d’educació, sanitat i
serveis socials, estan disminuint, ha disminuït l’aportació del
PIB a educació, sanitat i serveis socials. Coherència per favor!
Coherència!
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O ara el tema que fan vostès amb el tema de les escoletes.
Sap vostè quants doblers va donar el Sr. Zapatero per crear
noves places d’escoletes a les Illes Balears? 14 milions d’euros.
Sap quants de doblers ha donat el Sr. Rajoy per a escoletes?
Zero euros. Sap quin era el pressupost d’escoletes del 2015, de
vostès? Zero euros. Una mica de coherència! Una mica de
coherència! Nosaltres volem regular el tema i volem impulsar
les escoles infantils, però necessitam que el Govern d’Espanya
s’hi impliqui clarament, 0 a 3 anys necessita d’una regulació
legal i d’un finançament clar i sense l’aportació del Govern
d’Espanya és impossible. Si els ajuntaments no poden crear
més places, la Llei Montoro ho impedeix! Hi ha consells
insulars que tenen dificultats per invertir, com el Consell
d’Eivissa. Per tant, jo crec que seria important ser coherents en
aquest sentit.

Efectivament, nosaltres hem fet uns pressuposts de
continuïtat, són pressuposts en positiu, són pressuposts que de
qualque manera donen resposta de forma progressiva a les
necessitats. Miri, aquest pressupost, a més, li record, Sra. Riera,
que és el pressupost que vàrem presentar també al Consell
Escolar de les Illes Balears; nosaltres hem presentat tots els
pressuposts al Consell Escolar de les Illes Balears, a la
comunitat educativa, hem discutit amb ells de forma clara.
Vostès crec que no, perquè jo vaig formar part del Consell
Escolar i només record una vegada que va venir una consellera,
la Sra. Camps, l’única vegada i jo era membre del Consell
Escolar de les Illes Balears, i és una obligació presentar els
pressuposts. Tal vegada tenc problemes de memòria, però jo no
me’n record i era membre del Consell Escolar.

Per altra banda, aquests pressuposts caminen cap als 1.000
milions, efectivament caminen cap als 1.000 milions, però no
és una xifra màgica, és una xifra que nosaltres volem donar
resposta a les necessitats del sistema escolar. És evident, 159,
i aquí 935 milions; anam avançant, anam avançant. O a vostè
no li agradaria gestionar aquests pressuposts? Ho ha dit, fins i
tot han dit avui de matí que si realment abaixam els imposts
resultaria que donarien suport a aquests pressuposts, fins i tot,
per tant, els pressuposts d’educació. On és la seva coherència?
Jo deman coherència. Comprenc perfectament que hi ha
concepcions distintes de les coses, però s’ha de ser coherent
quan es diu una cosa i la contrària, i aquesta incoherència que
vostès plantegen realment és lamentable.

Hi ha un increment de la despesa o de la inversió per
habitant, hem passat de 689 euros a l’any 2015 a 806 el 2018;
hi ha un increment real, i això en una població com la de les
Illes Balears que s’incrementa, i aquests pressuposts són uns
pressuposts que depenen, que estan en funció de l’acord de
governabilitat, de l’acord marc, del conveni que vàrem fer amb
la concertada, del document Illes per un Pacte, dels programes
dels partits polítics i del programa d’èxit educatiu, és evident
que, per tant, en aquest sentit són pressuposts que van en
aquesta direcció. I totes les direccions generals incrementen
pressuposts, incrementen, ho he dit abans: professorat, hem
passat en aquest moment, des que varen governar, hi ha 820
professors més que quan vostès varen deixar la Conselleria
d’Educació, 820 professors. I ho torn repetir, amb aquest
pressuposts del 2018 es possibilita que per al curs 2018-2019
hi hagi més de 1.000 professors. Això és positiu o negatiu, per
a vostè?

Hem retornat drets sociolaborals!, que vostès varen retallar,
que vostès varen retallar. En aquests moments ja hi ha els
sexennis, que els hem equiparat públics a funcionaris i interins,
funcionaris i interins. Enguany dins aquests pressupostos hi ha
una sèrie de retornades importants: hem recuperat el
complement de cap de departament, de tutors, durant l’estiu els
interins que hagin fet feina més de 165 dies podran cobrar; hem
posat en marxa i posarem en marxa un servei de prevenció
docent, que en aquest moment és necessari en funció de les
noves malalties professionals, que en aquest moment no existia,
i això és una conseqüència de l’acord marc.

Hem incrementat les despeses de funcionament de centres
educatius públics, posant les bases per dotar els centres públics
d’infantil i primària d’auxiliars administratius, sobretot els
centres de dues i una línia, perquè volem que l’equip directiu
faci bàsicament una feina pedagògica, no una feina
administrativa. 

Hem posat en marxa més pressupost per a l’IAQSE;
l’IAQSE en aquests moments és un institut d’avaluació que fa
una avaluació externa al sistema i que hem de preparar perquè
l’any que ve hi torna a haver l’avaluació PISA. Jo li vull
recordar que totes les dades que han sortit de PISA són de l’any
2015, i a l’any 2019 tornaran a sortir les dades que realment es
començaran a recollir l’any que ve, i, per tant, hem incrementat
el pressupost de l’IAQSE perquè en definitiva volem
incrementar la mostra de PISA. Nosaltres creiem en l’avaluació
externa.

La concertada. Sempre com si fóssim enemics i adversaris
de la concertada. No som enemics ni adversaris de la
concertada. Vostès sap què varen fer la passada legislatura?
Dues coses, li diré dues coses; en primer lloc, varen intentar
llevar un president d’una patronal de la concertada, vostès!,
vostès que no són sectaris, que respecten la llibertat de les
patronals o sindicals, vostès varen intentar llevar un president
de la concertada, varen intentar llevar-lo, i això no és vox
populi, és el que em va dir la persona afectada. Per tant,
nosaltres a la concertada mai no li faríem aquest tipus de coses.

Però vostès, a més, no varen ser capaços de retornar els
drets que tenien els treballadors de la concertada, és veritat que
el conveni es va acabar el 2010, i vostès què varen fer per
retornar els drets als treballadors de la concertada? Res.
Nosaltres hem reprogramat i tornam progressivament els drets
dels treballadors de la concertada, de forma progressiva,
equiparant els drets dels funcionaris interins amb els del
professorat de la concertada.

I en aquests pressuposts hi ha increment de la concertada,
on és la retallada de la concertada? No hi ha hagut cap retallada
de la concertada. Posam més professors, hi ha més unitats
concertades, retornam drets, és evident que nosaltres fem una
feina d’intentar que la concertada sigui un autèntic servei
públic, no hi vegi ni sectarisme ni cap tipus de plantejament del
tema de la concertada.

I més li diré, vostès parlen dels centres diferenciats, o que
segreguen per sexe, nosaltres, en aquest moment, està
concertat, i ho vaig dir, està concertat infantil, primària i de 8
unitats n’hi ha 5 de concertades, d’acord amb les sentències
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judicials, d’acord amb les sentències judicials! Nosaltres no ens
botam mai una sentència judicial, ens agradi o no ens agradi. I
per tant, nosaltres hem concertat aquelles unitats que la jutgessa
ens ha dit.

Vostès sempre, vostè, Sra. Riera, sempre posa de manifest
el tema de l’IBISEC, de la inversió en infraestructures
educatives; és que hi ha coses que no tenen color, no tenen
color, el que vostès varen fer amb el que fem nosaltres en temes
de l’IBISEC no té color, hi ha un pressupost de 35 milions,
amb inversió de 26 milions. Hem incrementat el personal
perquè necessitàvem més personal per fer tota la feina que
havíem de fer. Hi ha increment d’ajut de menjador, hem posat
educadors socials, hi ha increment d’ajudes a escoletes, més de
3.000 euros per unitat. Però ho torn repetir, el tema d’escoletes
crec que seria important una certa seriositat i un cert rigor quan
es parla d’aquestes qüestions.

Hi ha pressuposts d’increment de les infraestructures
tecnològiques en els centres; hi ha increment del Fons
d’emergència social; hem posat més professors d’atenció a la
diversitat; hem incrementat la partida de l’Institut de
Convivència.

I en el tema de formació professional hi ha un increment
real, en els pressuposts de l’any que ve hi ha un increment de
més de 40 professors de formació professional, des que hem
començat hi ha més de 1.000 alumnes més a formació
professional. Posar formació professional no és tan fàcil com
posar ESO o batxillerat, necessitam saber quin tipus de famílies
es posen, quin tipus d’equipament hem de posar, si tenim les
infraestructures adequades, si tenim empreses que convenien.
Nosaltres treballam amb la Cambra de Comerç per a la
formació professional dual. Però sap què passa amb la formació
professional? Que tenim més empresaris que volen formació
professional que estudiants, tenim un problema i nosaltres
assumim el problema des de la Conselleria d’Educació, però el
problema de la formació professional i de la manca de
qualificació és quelcom que supera la Conselleria d’Educació,
és quelcom que ens planteja un model econòmic que aposta per
la baixa qualificació. I creiem de qualque manera, i en això
estam totalment convençuts que hem d’anar amb la idea de
potenciar la formació professional.

I no, Sra. Riera, dins la direcció general, dins la Conselleria
d’Educació hi ha dos partits independents, miri, hi ha dos
directors generals de MÉS, el Sr. Jaume Ribas i la Sra. Maria
Alorda; hi ha un independent, el Sr. Juanjo Montaño, jo també
som independent del PSOE, per entendre’ns, i per altra banda,
hi ha directors generals del PSOE, no hi ha discriminació, ens
duem molt bé. No sé si vostès es duien tan bé a la passada
legislatura, no sé si es duien tan bé. Per tant, jo li diria
realment...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... que fos més seriosa i que s’informàs millor, perquè vostè
s’informa malament, ja va dir un dia a Caimari que anaven a
una escoleta i anaven a una altra, s’informi una mica més de la
realitat, que costa molt poc demanar, m’ho pot demanar a jo i
jo li contestaré, jo som una persona que, malgrat vostè em diu
poc educada, som prou educada.

(Alguns rialles)

Aleshores, en aquest sentit li vull dir que crec que és
important fer seriosament, i dins la Conselleria d’Educació no
hi ha discriminació per raons polítiques, tal vegada vostès sí,
nosaltres no, de cap de les maneres, tenim un missatge únic en
temes d’educació.

El tema, ja acabaré, un tema de la Universitat, la
Universitat, Sra. Riera, sap quant hem incrementat la
transferència per estudiant des que he començat? 1.000 euros
per estudiant, 1.000 euros per estudiant, i ens atracam una
mica, que l’aconseguirem quan tots els estudis de medicina
estiguin implantats. La transferència per estudiant serà igual
que a tot l’Estat, però de qualque manera jo li vull recordar que
tots els estudis que hi ha hagut nous a la Universitat els ha
posat el pacte de progrés, vostès no varen posar res; el pacte de
progrés, el primer pacte de progrés va posar 6 titulacions
noves, 6, 6, 6, filologia anglesa, fisioteràpia, etc. Ara hem posat
medicina, perdoni, Sra. Riera, això són dades reals, per tant,
l’aposta per la Universitat és una aposta real.

I el COFIU, Sra. Ballester, Sra. Riera, no es lleva
simplement perquè en aquest moment paga interessos, però no
té cap tipus de funcionament, és una qüestió purament formal.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, hauria d’anar acabant.

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

Bé, aniré acabant, perquè tanmateix tenc cinc minuts més
després, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyor.

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

Idò intentaré rematar la jugada. En qualsevol cas, crec que
es tracta d’uns pressuposts positius per a l’educació, crec que
sempre he dit que l’educació s’ha de veure de forma mig plena,
i vostès sempre la veuen mig buida, estic convençut, Sra. Riera,
que amb aquests pressuposts vostè pegaria botets d’alegria, el
que passa és que, com que és a l’oposició, realment ha de fer
una esmena a la totalitat dient coses que no responen a la
realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. En torn de rèplica, correspon al
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Conseller, jo no ho sé, quan
l’escolt de vegades quedam un poc estorats des del Partit
Popular, el que no pot ser és que nosaltres li contem tota una
sèrie d’esmenes, amb una sèrie de propostes i vostè ve aquí i
sembla que ens ven que la Conselleria d’Educació ha nascut i
totes les bonances quan ha arribat vostè a aquesta comunitat, jo,
la veritat, hi ha actuacions que són d’anys anteriors de quan va
arribar vostè, no es pensi que tot ho ha inventat ara a partir de
l’any 2015, la veritat. Hi ha els desdoblaments de personal
docent a les escoles per la LOMCE, precisament, que no els ha
posat vostè; hi ha auxiliars de conversa que no els ha posat
vostè, sinó el ministeri; hi ha la formació professional dual, que
no l’ha posada vostè; hi ha actuacions d’infraestructures, que
vostè ven dia a dia, aquesta setmana s’ha dedicat a passejar per
l’Institut de Santa Maria, que tenia l’estructura, Son Macià ja
ho tenia en marxa, el Col·legi Sant Ferran de Ses Roques té el
conveni plurianual amb els doblers, des de l’any 2015, i no ho
ha posat vostè. És que no ha inventat vostè la benzina, sembla
que ho ha inventat vostè, i què és això? I vostè encara ho
continua venent com si hagués arribat aquí, au, com a papà
Noel i ara, doncs, l’educació ha nascut a les Illes Balears.

(Remor de veus)

Però hi ha altres coses que sí han fet vostès, i d’aquestes les
oblida de nomenar, i jo n’hi diré un parell: vostès varen fer el
Miquel Duran i Saurina, se’n recorda? I vostès varen fer el
CEIP Binissalem, que està ple de goteres, se’n recorda o no
se’n recorda? Vostès varen fer el Conservatori d’Eivissa, se’n
recorda? I el CEIP Can Capiscol, mal dissenyat, amb
problemes de calor, se’n recorda? D’això no en treuen pit, però
d’això no se’n recorden.

I ara seguim un altre pic amb promeses incomplides, amb
un pla d’infraestructures ple de mentides i de previsions que no
es fan realitat. Esperam notícies del CEIP de Campos, del CEIP
Can Picafort, del CEIP de Caimari, del CEIP Sant Ferran, però
vostè ens diu que no ha d’improvisar, que ha de planificar. La
veritat, conseller, jo, la pròxima vegada que vostè faci un
programa electoral i el faci a mig termini, digui als electors que
no el votaran perquè hagi de governar els quatre anys, que
esperin a votar-lo per a d’aquí deu anys, els digui als que són
dins (...) que el votaran d’aquí a deu anys, perquè la veritat la
gent que pot votar ara que ha d’acomplir els 18 anys ha de
saber que el seu programa electoral no serà per a quan tenguin
18 anys, sinó per a quan en tenguin 35 o 40, llavors ja haurà
arribat aquest mig termini perquè vostè planifica. Què vol que
li digui? Aquestes coses no es poden dir i un ha de ser un poc
més seriós i un poc més rigorós, com diu vostè.

Però sí tenen una altra cosa, i això sí que li he de dir,
300.000 euros més en càrrecs al pacte del 2018 respecte del
2019, 95.000 euros més per a càrrecs polítics de l’Oficina, però
no pels tècnics, prioritats equivocades. La Sra. Costa ens diu:
tenim menys assessors a l’any 2018 que a l’any 2017, idò, per
ventura, Sr. Conseller, li convendria tenir més assessors i
menys càrrecs polítics, perquè si tengués més assessors amb
aquests doblers que té per ventura podria fer un pressupost
d’educació un poc més repartit i un poc menys sectoritzat, com
fa ara.

Una altra cosa, si vostès creguessin en l’educació, Sr.
Conseller, i les seves promeses, posaria més doblers a
l’IBISEC, i ho sap, i posaria més personal a l’IBISEC, i ho sap,
i acceptarien les nostres esmenes, i ho sap, i les afectacions.
Incrementaria els 5 milions d’euros per a barracons i per a
fibrociment i la resta d’urgència.

Si vostè posàs més doblers podria acomplir els acords
reprogramats de l’any 2008, no li dic que afegeixi més doblers
als pressuposts, per ventura n’hi hauria prou en redistribuir una
mica els pressuposts que té.

I si tractàs la concertada com el que és, que és una part
imprescindible de l’escola pública, és una part de la xarxa
pública, i vostè ho sap, podria treure pit que vostè es preocupa
de l’educació, però mentre no ho faci no ho pot fer ni en pot
treure pit.

Per tant, faci el favor d’escoltar les nostres esmenes, de no
venir com a un salvador de l’educació, perquè mentre no faci
tots aquests compliments i doni compliment a aquestes
promeses que vostè diu, no té res a fer ni res a vendre.

I una altra cosa, facin més autocrítica, perquè si vostès
mirassin les avaluacions dels alumnes balears tendrien en
compte totes aquelles esmenes que cerquen millores educatives,
lluita contra l’abandonament, plans plurilingües, projectes
innovadors i suport a la diversitat.

I jo sí li he dit abans que ja m’hagués agradat tenir aquest
pressupost, bé, aquests pressuposts no, ja m’hagués agradat
tenir aquests doblers, perquè amb menys doblers vàrem fer
molt millors pressuposts, i si tenguéssim tots aquests doblers
pot estar segur que faríem molt millors pressuposts...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., sense haver de discriminar ni la concertada ni la privada ni
la diferenciada ni la inclusiva ni els centres d’adults ni la
formació professional, ni sense haver de discriminar la xarxa
pública. Ho té en compte, Sr. Conseller? Ho tengui en compte,
perquè, per ventura, el que li convé és revisar els pressuposts
i fer una distribució un poc més equitativa i més igualitària de
les partides de què disposa.

I jo li donaré un parell de dades també, perquè vostè només
recorda algunes dades, jo li diré les dades que hi havia a l’any
2011 a l’IBISEC, a l’IBISEC hi havia un deute de 14 milions
d’euros de dèficit, de factures sense partides; hi havia 123
milions d’euros de deute financer sense pressupost, deute en el
banc, i les factures es varen poder pagar gràcies al mecanisme
de proveïdors del Partit Popular, no sé si ho sap. I a l’any 2015,
Sr. Conseller, va haver-hi llocs de feina per a necessitats
especials 100 més que a l’any 2010, els AE n’hi va haver 26
més, i PT n’hi va haver 46 més; es va incrementar el personal
docent un 4,98% en relació amb el 2015 i la nòmina de la
concertada un 2.39. Per tant, no ens digui que nosaltres hem
vengut a retallar, varen retallar vostès a l’any 2010 amb
Zapatero i el Sr. Manera, i si vostès donàs compliment a totes
aquestes esmenes que nosaltres li presentam es podria oblidar,
llavors, del Sr. Manera i del Sr. Antich. Mentrestant, no se’n
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pot oblidar i ha de tenir en compte l’herència que el segon
pacte li ha deixat a vostè, a les seves butxaques.

I després no em critiqui partides d’interessos, Sr. Conseller,
quan no accepten les partides per pagar bestretes, les esmenes
que fem del Fons de contingència per complir sentències o el
retorn a l’ajuntament, el que per llei municipal del Partit
Popular, sí, del Partit Popular, els correspon, Sr. Conseller.

Per tant, els pressuposts més alts de la història, sí, és ver; els
doblers més mal distribuïts i els més gestionats, evidentment,
a les mans equivocades.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, conseller, lo que está claro es
lo que dicen aquí siempre que los programas son para llevarlos
a cabo en cuatro años, estamos con un raspadito 3% del PIB,
con 30 barracones más y solo se ha abierto un colegio, el de
Son Macià, ese es el legado, por ahora, de usted.

Y conseller, mire, usted nos pregunta ¿qué ha hecho
Ciudadanos para ayudar a financiar también en la educación de
Baleares? Pues yo le digo que, mire usted, este jueves pasado,
junto con el Sr. Jaume Ribas, anunciaron muy contentos, a
bombo y platillo, la implantación de un nuevo programa de
refuerzo educativo, que nosotros apoyamos y también estamos
muy contentos, pero quiero informarle que este nuevo
programa del que le ha llegado 1.055.000 euros, Proeducar, le
informo que se ha puesto en marcha gracias a una exigencia del
acuerdo de investidura de Ciudadanos para que se retomaran
estos programas de refuerzo educativo del Fondo territorial. Es
decir, mientras el Partido Socialista se limaba las uñas y se
apoltronaba con el no es no, Ciudadanos se dejaba la piel
negociando para poder introducir en nuestros presupuestos,
aquí, aquí, medidas para los niños de Baleares.

Ahora, también le digo una cosa, Sr. Conseller, en la vida
se nos hubiera pasado por la cabeza que nuestro programa y
nuestra dotación cuando llegara a Baleares el Partido Socialista
y el partido nacionalista de MÉS excluyera a los niños de la
escuela concertada, excluyera a los niños con necesidades
educativas de la escuela concertada. Menuda inequidad y
menuda barbaridad, conseller; los niños, si tienen problemas,
se les ha de atender como niños, y punto.

Y mire, otra cosa más, también de este programa, de estas
exigencias de Ciudadanos para apoyar el acuerdo de
investidura, también propusimos una partida, que también
luego negociamos en los presupuestos de 2017, que al final ha
llegado aquí una partida de 770.000 euros para la gratuidad de
los libros de texto, para hacer este programa de gratuidad de los
libros de texto. Me imagino que usted, al menos, este dinero

que le llega para esa finalidad lo dedicará a este programa para
aliviar a las familias siempre los comienzos de mes.

O sea que, otra partidita más para Baleares negociada por
Ciudadanos, que sí que nos dejamos la piel en los presupuestos.

Y otra cosa más, para los presupuestos de 2018 ya hemos
acordado una partida para que las familias que estén por debajo
de una determinada renta cobren 1.000 euros al año para las
escoletes de 0 a 3 años, una partida que se va a aprobar y se va
a decir que sí, si el Partido Socialista no dice que no a los
presupuestos o se abstiene o negocia o hace algo, pero deje de
estar mirando como los demás trabajan mientras otros trabajan
en el presupuesto.

Y después también comentarle que nosotros tenemos
también una enmienda donde pedimos 500.000 euros para
empezar a poner en marcha medidas adecuadas para la
climatización de los centros educativos. Yo le quiero recordar
que aquí, en este presupuesto, hemos puesto enmiendas que o
bien fueron aprobadas en comisión o bien fueron aprobadas
como propuesta de resolución, por lo tanto, yo espero que,
bueno, ustedes no nos han aceptado ni una sola enmienda, lo
suelen hacer, suelen solamente negociar y hablar con los
propios del Govern o con sus socios, a esto ustedes le llaman
consenso y diálogo, por eso, a lo mejor, cuando van luego a
hablar sobre cosas importantes, como el REB o la financiación,
nadie les hace caso, porque no saben negociar, porque
solamente van entre ellos y la negociación es saber ponerse uno
enfrente de otro cuando tenemos ideas diferentes para llegar a
acuerdos, que seguro que siempre se puede llegar a algún
acuerdo, pero uno se tiene que poner uno enfrente de otro, vale,
ninguna enmienda.

Bien, pero yo le recuerdo que aquí hay enmiendas que
presupuestan iniciativas ya aprobadas, por lo tanto, como están
aprobadas, yo me imagino que tendrá palabra y se llevarán a
cabo durante este año. Una de ellas es la climatización de los
centros, nosotros damos 500.000 euros porque, como sabe
usted, en verano siempre se alcanzan unas temperaturas muy
elevadas en los centros, que ni siquiera cumplen con la Ley de
prevención de riesgos laborales, y todo lo que se exige a las
empresas que es necesario, yo me imagino que la
administración ante todo es el primero que tiene que dar
ejemplo.

Y bueno, nada más, comentar que esperamos que el tiempo
que queda dé una vuelta a nuestras enmiendas, porque muchas
de ellas son importantes, sobre todo las de formación
profesional, la de transferencia de conocimiento y a las
infraestructuras de los centros educativos, que también hay otra
enmienda que es recurrente ya en Ciudadanos, que es para el
Instituto de Maioris, porque usted sabe que el Instituto de El
Arenal está colapsado, vienen muchísimos niños de todas las
urbanizaciones de Llucmajor, y lo que está claro es que si ahora
hay unas ratios elevadas hemos de estar preparados para que
esto no ocurra en muy poquitos años.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon la resposta del
Govern per tancar la qüestió incidental, té la paraula el Sr.
March.

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

Moltes gràcies. Sra. Riera, jo som més de Reis Màgics que
de Papà Noel, mira, estic adoctrinat en la cultura catòlica i per
tant a mi m’encanten els Reis Màgics.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Riera, jo mai no deixaré de dir que el que s’ha fet
anteriorment està bé o mal fet, no hi entraré, parl de la seva
gestió. Ja sabem que nosaltres no ho fem tot bé, ni molt manco,
però vostès varen fer tantes coses malament que l’educació
encara se’n ressent, per tant jo li demanaria, ja que vostè
sempre em diu: una mica d’humilitat; una mica d’humilitat
quan parla d’educació. Vostès tenen autoritat moral zero per
parlar d’educació i concert, sí, Sra. Riera, sí, Sra. Riera, varen
dur l’educació a un extrem impressionant, a un extrem
impressionant. No hi ha hagut cap altra comunitat autònoma
que passàs el que va passar aquí.

I vostès feien de palmeros del Sr. Bauzá, com abans feien
del Sr. Matas, hágase, per tant jo els demanaria una mica de
rigor quan parlen d’educació.

Nosaltres volem el consens, però vostès no volen mai el
consens, no el volen, no volen el consens, per tant nosaltres
volem un pressupost, tenim uns pressuposts que donen
respostes a les necessitats de l’educació. Que és impossible que
en quatre anys puguem revertir tota la situació de l’educació a
les Illes Balears.

Jo he dit moltes vegades, no ara, sempre ho he dit, nosaltres
hem de ser capaços de posar damunt la taula tot allò que
funciona en el sistema escolar i no tirar-nos els fracassos a la
cara. El sistema educatiu de les Illes Balears té coses positives,
molt positives i són capaços sempre, per anar contra el contrari,
contra l’adversari polític, de només dir aquelles coses que no
funcionen. Anam malament.

Miri, jo l’altre dia vaig ser al Senat per la ponència per la
ponència del Pacte polític per l’educació i una cosa que vaig
dir: crec que per començar un pacte hem de començar un pacte
sabent quina és la realitat, però amb una actitud positiva, no es
pot fer un pacte educatiu sempre des de la misèria, des de la
negativitat, és un error. I els pressuposts que nosaltres tenim
aquí són pressuposts que donen respostes a les necessitats reals
de l’educació.

Miri, vostès sempre parlen d’infraestructures, hauríem de
tenir més doblers per a infraestructures, l’IBISEC té 25 milions
d’inversió, però resulta que aquests 25 milions d’inversió hem
hagut de posar 8 persones més per poder fer aquesta gestió.
Vostès varen deixar a zero i a l’IBISEC treballen per equipa...
-sí, Sra. Riera, ja pot fer així amb el cap-, és a dir, si s’avorrien

a l’IBISEC amb vostès, s’avorrien amb vostès a l’IBISEC,
s’avorrien.

Miri els pressuposts que tenia l’IBISEC, per què no ho
mira, per què no els analitza? La realitat és la realitat, per tant,
nosaltres hem fet un esforç per intentar posar les condicions i
els recursos perquè l’educació millori. I entram en una
dinàmica de millora progressiva, les dades que presentarem
progressivament properament diuen realment quina és aquesta
millora real de l’educació, és aquesta la realitat.

I ens hem d’alegrar quan milloram l’educació, Sra. Riera,
ens hem d’alegrar, sempre m’he alegrat de la millora de
l’educació i, per tant, crec que és important tenir una actitud
positiva.

Els auxiliars de conversa, qui els paga bàsicament? La
Conselleria d’Educació, el ministeri són 20 auxiliars de
conversa, nosaltres en posam més de 300, Sra. Riera!

I Sr. Olga Ballester, els programes de cooperació territorial
existien abans que vostès existissin.

(Remor de veus)

Perdoni, he dit que existien, i els va posar en marxa el Partit
Socialista, programes de cooperació territorial, sí, Sra.
Ballester! Vostès no existien, feien una altra cosa, no existien.
Què m’ha d’anar a dir, què m’ha d’anar a dir, què m’ha d’anar
a dir!

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Els programes de cooperació territorial fa molts d’anys que
existeixen. Què vostès aconseguissin realment per a aquests
grans pressuposts d’educació que no arribaven al 2% de l’Estat
una sèrie de doblers de cooperació territorial, ho podem
aprovar, ja existia feia estona, no és un invent seu, és clar que
sí, no és un invent seu ni molt manco. Per tant, crec que és
important tenir...

(Remor de veus)

..., -dinero-, és clar, però és que hi ha hagut sempre doblers per
a la cooperació territorial, sí, Sra. Ballester, ara vostès han...
vostès que tenen una política recentralitzador, i jo vull veure
realment el que faran en els pressuposts del 2018, resulta que
vostès són els creadors del programa (...) i altres programes.

I el tema de reutilització de llibres, li diré una cosa, és
voluntari dels centres, o vostès imposarien als centres aquest
programa? L’imposaria? Imposaria això? Voluntari dels
centres, i cada any hi ha més centres que s’hi apunten, és
aquesta l’autonomia de centres que nosaltres volem,
progressivament anar millorant l’educació.

Per tant, jo el que vull dir, finalment, per acabar, són dues
coses: una, aquests pressuposts són pressuposts positius, són els
millors pressuposts que hi ha hagut a la comunitat autònoma de
les Illes Balears; són pressuposts que donen respostes, o és que
posar professors no és millorar l’educació? O retornar drets no
és millorar l’educació? O fer millors infraestructures no és
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millorar l’educació? O posar més professorat d’atenció a la
diversitat no és millorar l’educació?

Sap quants orientadors hem posat? Ho mirin, perquè hem
posat una gran quantitat d’orientadors que no existien, i ara, a
més, estabilitzarem el professorat amb les oposicions, més de
3.000 places fins a l’any 2020. I seguirem fent..., vostès no
varen fer ni oposicions i hi va haver comunitats autònomes del
Partit Popular que varen fer oposicions la passada legislatura,
i vostè, que va ser consellera de Funció Pública i d’Educació.
Per tant, Sra. Riera, s’ha de tenir autoritat moral per dir algunes
coses que vostè diu.

Jo pens que, en qualsevol cas, aquests pressuposts milloren
l’educació. Jo vull agrair als grups parlamentaris que han donat
suport amb les seves esmenes a aquests pressuposts i estic
convençut que, a més, la gestió que en fem, que vostè la pot
criticar, ja avui el nivell d’execució dels pressuposts és un
nivell d’execució realment del cent per cent, i estam d’acord
amb el que hem pressupostat. Vostè diu que no, jo li dic que sí,
i sé..., tenc més informació que vostè.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES defensar les
seves esmenes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Així com
l’any passat presentàrem una esmena a la totalitat a la
Conselleria d’Educació i Universitat, enguany hem decidit no
fer-ho, i no l’hem feta no perquè ens sembli que tot va a la
perfecció, perquè vostè, Sr. Conseller, sap que li queda molta
feina per fer aquest any que ara entrarà i a la recta final de la
legislatura, si vol acomplir els compromisos adquirits. I no
l’hem feta perquè veiem que fa feina amb el tema del personal,
amb infraestructures i perquè són responsables amb la ponència
que se celebra a la Comissió d’Educació per aconseguir un
pacte educatiu a partir de la feina feta per la plataforma Illes
per un Pacte.

Estam decidits a apostar fermament per aquest futur pacte,
per una llei per a les Illes Balears en educació, per aconseguir
revertir una situació que diagnosticam com a molt greu, però no
irreversible, i farem feina de valent perquè així sigui.

Passaré a parlar ara de les esmenes que vàrem presentar des
d’El Pi. Varem presentar un total de 14 esmenes per a
infraestructures, que, o bé varen quedar fora de la redacció
inicial del pla, o bé es varen contemplar però a dia d’avui es
troben endarrerides. Volem agrair el suport que ens han donat
per incorporar les esmenes als pressuposts per a les escoles o
instituts de Biniamar, Moscari, Son Carrió, Sant Llorenç, Son
Ferriol i Santanyí.

També ens oferiren una transacció per a l’escola de Can
Picafort la qual no acceptàrem. Sabem que aquests municipis
necessiten reformes o noves construccions i és una molt bona
notícia per a tots ells la seva incorporació als pressuposts del
2018.

Unes altres han quedat fora segons les votacions de la
comissió i els volem demanar avui el suport dels grups
parlamentaris, com són la reforma del CEIP Joan Veny i Clar,
la reforma d’Es Cremat a Vilafranca, la nova escoleta de Ses
Salines, la nova escoleta de Llubí, que és ben necessària,
l’ampliació de l’Institut de Porreres i l’ampliació d’una aula a
l’escola de Costitx. Som els primers que sempre hem dit que
estam d’acord amb l’existència d’un pla d’infraestructures, que
era molt necessari, però també som conscients que és obert,
actiu i modificable, i per això proposam aquesta sèrie de
modificacions o ampliacions a aquest pla, que pensam que són
prioritàries i per això ho duem al debat dels pressuposts.

Una altra esmena que es va transaccionar, i n’estam molt
satisfets, és la del nou Conservatori de Música de Menorca,
aquest tema no és nou, ja ho vàrem discutir en els pressuposts
del 2017 i és que el conservatori actual presenta moltes
deficiències i posar-hi una solució és un compromís sense
acomplir del Govern. Així, ens alegram que aquest pic s’hagi
acceptat l’esmena i esperam que el 2018 sigui l’any en què
veurem el nou Conservatori de Música de Menorca.

També hem presentat una esmena que no ha estat acceptada
a la ponència ni a la comissió, per incrementar la partida del
Conservatori de Música de Palma, perquè creiem que és
necessari apostar fermament per aquests joves que es volen
dedicar a la música de forma professional.

La darrera esmena d’El Pi que em queda per comentar és la
que proposa la creació d’una partida de 300.000 euros per a
ajuda a les escoles de música municipals. Aquesta esmena
també ja la vàrem presentar l’any passat i tenim pendent el
debat d’una proposició no de llei en el mateix sentit, en
comissió. És sabut que els ajuntaments fan un gran esforç per
mantenir aquestes escoles de música i que moltes no tenen ni
material ni instruments ni equipaments necessaris com ara la
insonorització i adaptació de les aules on es fan les classes.

A Balears hi ha 39 escoles de música que imparteixen
estudis no reglats i conformen una xarxa molt important, ja que
garanteixen la possibilitat d’aprendre i gaudir de la música a
persones de diferent edat i condició social. Aquestes escoles
donen resposta a una demanda social i creiem que el Govern els
ha de donar un cop de mà.

Ja per acabar, pel que fa al tema de les esmenes dels altres
grups parlamentaris, donarem suport a la gran majoria de les
esmenes, com vàrem fer en comissió. I voldria fer incidència
especialment en l’esmena RGE núm. 16437/17, de MÉS per
Menorca, per augmentar la partida de 14 a 17.000 euros per al
finançament dels ATE, que El Pi també ja va presentar a
l’articulat i no s’hi va donar suport, i nosaltres, si es manté, li
donarem suport.

Gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sr. President, bona tarda de nou. I les primeres
paraules voldria aprofitar-les, perquè és clar, després d’aquest
face to face entre la Sra. Riera i el Sr. March, davant del
recordatori de tot el que hem de fer o ha de fer, en aquest cas,
el Govern, doncs des de Podem, i especialment, bé, jo,
humilment, com a un treballador que va sortir en el seu moment
davant les barbaritats que des del seu partit varen decidir, no
pot comparar totes les retallades i les necessitats i els milions
d’euros que tenim, i sempre li ho recordo al Sr. Marc, a
Extremadura no tenen cap barracó i aquí en tenim 126, la falta
de finançament respecte d’això, entre d’altres qüestions. Però
bé, Sra. Riera, és obvi que vostès, els de l’oposició, en tenien
35 i avui 20, només en tenen 20, 15 la resta està repartit, alguna
cosa varen fer malament.

Davant d’això, vull centrar-me en les esmenes que hem
aprovat, comentar que de les sis esmenes que vàrem presentar,
una finalment la vàrem retirar, feia referència justament a una
de les esmenes que la Sra. Olga Ballester comentava sobre la
reutilització de llibres, comentar que per a això hi haurà
750.000 euros aproximadament que vindran de Madrid i, per
tant, nosaltres hem decidit, bé, ens congratulem que vinguin
també diners de Madrid a l’hora de poder invertir en educació,
no només aquest govern a nivell autonòmic, sinó també, com
no, a nivell estatal, i ens n’alegrem. Intentem repartir i com tots
vostès saben en aquests pressuposts falten doblers, sous, fer
sobretot en el tema d’infraestructures, que després comentarem.

(Remor de veus)

En aquest sentit, vaig a comentar molt ràpidament les
nostres i després ja destinarem alguns minuts per parlar sobre
altres qüestions. Per a nosaltres, ens alegrem i volem posar en
valor una de les esmenes que hem presentat, i això és una
qüestió que hauria de reflexionar també tant el Partit Popular
com el Partit Socialista, i fa referència que el pròxim curs
tindrem per fi el Conservatori de Música que actualment, en el
seu moment, fa sis anys, quan es va inaugurar, era un
conservatori professionals de música i dansa a l’illa d’Eivissa,
i també de Formentera, perquè va associat als dos, per fi l’any
següent, gràcies a la nostra esmena, després de sis anys i d’una
inversió de més de 6 milions, quasi 6,5 milions d’euros, més de
2 milions més d’euros sobre l’adjudicació, al final la dansa
tindrà el seu lloc a la nostra illa, per a la gent d’Eivissa i de
Formentera, i per tant nosaltres estam molt contents d’aquesta
qüestió.

Com ja he comentat, haurien de reflexionar per què ni el
Partit Socialista i ni el Partit Popular no varen aconseguir
implantar aquests estudis tan demandats a la nostra illa. I només
amb una esmena de 80.000 euros que seran necessaris per
implantar aquests estudis.

Esperem també, i justament li llanço la pilota a la Sra.
Sílvia Tur, perquè Formentera pugui tenir també l’extensió de
la dansa i, com no, la música, i ara mateix fan un esforç molt
important des de l’ajuntament perquè aquests estudis tant de
música i dansa siguin una realitat. Per tant, encoratgem el
conseller perquè el pròxim any també incloem, i nosaltres
farem tot l’esforç perquè sigui una realitat l’any següent.

Sobre aquesta qüestió també, encoratjar el Sr. Martí March,
per fer present aquest elefant blanc, com és el Conservatori
d’Eivissa de Música i Dansa, que, amb tots els problemes, i
aquí sí totes les retallades que volia fer al principi, referents a
la Sra. Núria Riera, totes les promeses estructurals que fins i tot
està judicialitzat, i després de sis anys no s’han pogut encara
solucionar. Felicitem el Govern, però volem que realment l’any
següent estiguin solucionats tots els problemes estructurals que
té aquesta infraestructura.

El segon bloc d’esmenes que vàrem presentar són referents,
i també des del primer moment, així com altres grups
parlamentaris, em sembla que tots hi estam d’acord, és fer un
esforç en l’atenció a la diversitat. Nosaltres hem presentat
diverses esmenes que fan referència a la contractació de més
auxiliars tècnics educatius, per un total de 250.000 euros i, per
tant, l’any següent tindrem a les nostres aules més persones que
puguin ajudar a aquests nens i nenes i joves que tenim a les
nostres aules i que podem realment parlar d’escolar inclusiva.
També dir que encara s’ha de fer un esforç molt important,
però sabem que dia rere dia, passeta a passeta aquest govern ho
intenta.

També, com no, s’ha aprovat una esmena de 200.000 euros,
també per contractar professorat de pedagogia terapèutica, els
coneguts PT i també d’audició i llenguatges, els AL, per tant
agrair també, com no, el suport que ens han donat i
contribuirem d’una forma molt petita, però sí tendrem més
professionals.

I l’última esmena, que també fa referència a l’atenció a la
diversitat és 100.000 euros que aniran a les escoletes per a les
ajudes que des del Govern faciliten perquè hi hagi professional
per tractar i ajudar als infants amb necessitats educatives
especials. Per tant, nosaltres també estam molt contents
d’aquestes esmenes aprovades.

Vull aprofitar aquest moment, llàstima que no hi sigui la
Sra. Santiago, per fer referència al Decret que quedarà
finalment Santiago, en el sentit de les escoletes. Entenem, Sr.
Martí March, que han de ser educatives i per tant nosaltres
apostarem per aquest model que reclamam i tenim molt clar
que Menorca és un referent i nosaltres volem aquest tipus
d’escoletes. I han de fer un esforç molt important totes les
administracions, no només el seu govern, sinó des del Govern
central, com vostè comentava, fins arribar als ajuntaments,
passant pels consells.

I l’última esmena, també, que pensem que és molt
important, i també es va aprovar en comissió, va ser les ajudes
a menjadors, també 300.000 euros perquè puguin les famílies
beneficiar-se en intentar compaginar la seva tasca laboral i fer
més portable, sense que les seves economies es vegin tan
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afectades davant de tot l’esforç o la inversió que han fet en el
món educatiu.

Després de fer aquest balanç de les esmenes que hem
presentat enguany, no podem passar per dalt tot el tema o la
qüestió de l’IBISEC. És obvi que, Sr. March, com he comentat
abans i també li han fet present i li faran, segurament, la resta
de portaveus, referència a tota la falta d’infraestructures que
tenim; és obvi que la falta de finançació o millor dit, d’inversió
en les reformes, petites i grosses, i la falta de construcció de
nous centres educatius, tenim la situació que tenim avui per
avui.

Recordar i fer present que el Sr. Antoni Moranta, el Sr.
Director General de Planificació va estendre a tots els grups
parlamentaris que aquest pla d’infraestructures que vàrem
aprovar l’any passat sigui un element viu i que es pugui poc a
poc adaptar a les noves situacions, però, des de Podem hem de
ser crítics davant d’aquest pla d’infraestructures. Hem de fer
present que l’acord que l’any passat vàrem firmar entre el
Govern i nosaltres, per reduir en aquesta legislatura el 70% de
barracons que tenim a les nostres illes. Només enguany s’ha
reduït en un dels vuit que tenim prevists, o almenys del seu pla
d’infraestructures. Recordar que per a l’any següent, segons la
seva planificació hi ha un total de 44 barracons que s’han
d’eliminar, si, ho torn repetir, 44 barracons. I, sincerament, des
de la nostra formació creiem que no s’aconseguirà eliminar
aquests 44 barracons, per tant estam molt preocupats davant
d’aquesta qüestió.

També vull fer present avui una notícia que ha aparegut en
El Periódico Ibiza: “Los colegios de Ibiza reciben cerca de 500
alumnos desde el inicio de curso”. Sr. Martí, això què suposa?
La construcció d’un nou centre educatiu, com moltes vegades
li hem dit, i sobretot, especialment des de les Pitiüses, la falta
d’infraestructures, l’increment de població durant aquests
últims anys, 150.000 persones ja són residents a Eivissa, és
urgent i l’encoratgem que realment faci un esforç a les Pitiüses,
perquè tinguem nous centres educatius a les nostres illes, així
com a Campos, Caimari, Santa Maria, etc. Per tant, ja no hi ha
excuses, Sr. Martí.

Sobre la resta d’esmenes que han presentat, doncs com
sempre tant Ciutadans com el Partit Popular, la concertada,
sectaris, l’han anomenat una altra vegada al Sr. Conseller, com
sempre, amb tota l’educació pertinent, però és obvi que el
nostre model és apostar per l’escola pública; és obvi que, ho
torn repetir, després d’anys i llustres demanant escoles als
nostres centres, als nostres municipis, si no n’hi ha és obvi que
aquest model de concertada serà ad aeternum sense que
puguem tenir escoles públiques. Per tant, aquest model, com
que haurem de conviure amb ell sense que el Govern faci un
esforç important en tenir noves infraestructures.

També important, les esmenes que ha presentat la Sra.
Riera, no?, 27 milions que, com vàreu comentar l’altre dia,
d’afectació. Bé, és obvi que no hi ha suficients doblers per a
aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, vaig acabant ja, senyor. Però al final ja prioritzem sobre
aquesta qüestió.

I una última qüestió que compartim amb Ciutadans, en certa
mesura, és sobre el tema de la formació professional, entenem
que aquest govern aposta per una formació professional dual,
que nosaltres no compartim, una escola, hi haurà una escola
d’hostaleria a Eivissa i una escola nàutica a Mallorca, quan
haurien de ser centres integrats. I respecte d’això no ho podem
compartir i és una aposta per part d’aquest govern però que des
de Podem no compartim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca
consideram i afirmam que els pressuposts d’educació són els
d’un govern que està al servei de l’escola, això és una de les
prioritats del nostre programa i per tant n’estam satisfets.

Després de la legislatura del Sr. 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 haurà augmentat 272 milions, és
bo de dir, 272 milions, 159 milions dels quals només en els tres
darrers exercicis, 2016, 2017 i 2018.

La Conselleria d’Educació i Universitat comptarà amb un
pressupost de 935 milions en el 2018, 52 milions més que l’any
passat, el pressupost més alt de la història. I Sra. Riera, no
s’enfadi tant, perquè li pujarà la tensió, l’han sentida, crec, des
de les quatre illes; ja li ha dit el Sr. Conseller, si realment no
tenguéssim un finançament injust, que realment la regla de
despesa que ens imposa el Partit Popular, també podríem fer
molts altres coses.

Crec que per molt que hagi cridat ens ha quedat clar, a mi
almanco m’ha quedat clara una cosa, que la seva prioritat,
primer ha posat un bloc, que era escola concertada, en segon
lloc l’escola pública, molt clar, Sra. Riera, molt clar quines són
les seves preferències, molt clares, quina és la majoria social
que vostè defensa en aquestes illes, molt clar!

Sra. Ballester, també ens ha quedat molt clara quina és la
defensa, la preocupació de Ciutadans, el Servei de
Normalització Lingüística de la Conselleria d’Educació, m’ha
quedat què era el que li preocupava a Ciutadans.

Però bé, jo pens que tenim moltes xifres positives en
aquests pressuposts, perquè quan diem que aquest govern és un
govern al servei de l’escola és perquè dóna servei a les
famílies, a l’alumnat, als docents, en definitiva, a la comunitat
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educativa, tot el que no va fer l’anterior consellera, diguem,
d’aquest Govern del Partit Popular.

Les famílies saben que tenen un millor servei, per què?
Perquè hi ha pressupostats 2,3 milions més en ajudes de
menjador; 1,5 milions d’ajudes a fons de reutilització de llibres;
4.000 famílies més s’han vist beneficiades, 4.000 famílies; 2
milions de partida de suport a escoleta de 0 a 3, un tema que
aquí està, diguem, de moda, no? Però si la regla de despesa, el
Sr. Montoro, com ha dit abans, jo crec que el conseller... molts
d’ajuntaments podrien fer molta feina en aquest sentit, que els
ho impedeix les polítiques del Partit Popular.

Les subvencions a les associacions i federacions de pares i
mares es consolida amb una partida de 300.000 euros, creiem
també que és important, perquè nosaltres comptam amb la
política de participació. Per tant, som davant un govern que
està al servei de l’alumnat, del personal docent i del no docent,
perquè també està previst contractar 350 professors i mestres
més, per això s’han reduït les ràtios, encara que hi ha molta
feina a fer, i es pot atendre millor la diversitat de les aules.
Això suposarà que des del principi de la legislatura i fins al mes
de setembre del 2018, quan comença el curs 2018-2019, el
nombre de places de professors s’haurà incrementat en més de
1.100 places, crec que ho hem de recordar en aquesta cambra,
1.100 places de professorat.

Es donarà estabilitat a les plantilles amb una convocatòria
d’oposicions de 1.007 places, important, perquè tampoc no
s’havia fet res en aquest sentit.

Es manté la partida destinada a formació de professorat. Es
preveu una millora de les condicions laborals dels ATE i un
increment del nombre d’aquests professionals, la qual cosa
suposarà una inversió de 950.000 euros.

I la tan anomenada escola concertada, entesa com a un
servei públic, però que nosaltres és evident que un primer bloc
és l’escola pública, però també hem de dir aquí i ho hem de
reafirmar que també augmenta de pressupost, en 7 milions en
relació amb el pressupost de l’any passat i en resposta als
compromisos assumits amb aquesta escola. Per tant, la inversió
total de l’escola concertada diguem que ascendeix a 189,3
milions d’euros, per tant és ben clar el compromís que manté
aquest govern amb tota la comunitat educativa en general.

I ara parlam d’infraestructures, mentre el Govern de Bauzá
va abandonar les escoles, perquè, per molt que vostè digui, les
va abandonar, i que tampoc, vostè parla de plans, però no va fer
un pla rigorós, pot criticar el pla que té ara aquest govern, però
el que és cert és que vostè, com a consellera, no en va fer cap
de pla rigorós, per adequar els edificis a les necessitats
educatives. Mentre el Govern Bauzá..., perquè els números
canten, Sra. Riera, va dedicar un pressupost insuficient de 12
milions d’euros en 4 anys, aquest govern, en canvi, farà una
inversió enguany de 26,2 milions en la reforma de centres
educatius i en la construcció de nous centres. Això suposa, per
tant, un augment del 69% respecte del 2017, en què la inversió
era de més de 15,5 milions. O sigui, que només en tres anys són
48 milions d’euros d’inversió en infraestructures, hem
multiplicat per quatre el que vostès varen fer en quatre anys, ho
hem multiplicat per quatre.

Bé, personalment i diguem que com a MÉS per Mallorca,
apostam clarament per l’educació postobligatòria, i vostè ha
anomenat la directora general de Formació Professional,
clarament que sí que segueix, diguem, el programa de MÉS per
Mallorca, nosaltres estam molt satisfets amb la seva feina, és
clar que sí: millora de l’oferta pública de formació professional,
amb un increment de la inversió per a equipament de centres de
formació professional de 490.000 euros més que l’any anterior.
Augment en 700.000 euros de dotació dels cicles formatius,
que passa d’1.300.000 euros a 2 milions, o sigui un 50% més,
també és bo de dir, però si no es fa no hi és.

Es consolida la inversió en promoció de la formació
professional, també important, perquè sempre hem dit, sempre
s’ha dit que no es promociona suficientment, que només es
promociona la formació acadèmica superior universitària i que
hi hauria d’haver més promoció de la formació de professorat.
Jo crec que aquí és on aquest govern també hi fa incidència.

I després, l’aportació econòmica de la conselleria a la
Universitat també augmenta, augmenta quasi un 7% i més de
4,3 milions d’euros que l’any passat. Per tant, l’aportació és de
68 milions d’euros. Amb aquesta dotació es vol millorar la
inversió per alumnes, acostar-la a la mitjana de finançament de
la universitat de l’Estat espanyol, disminuir la ràtio del grup de
classe i continuar fent millores per al personal docent i
investigador i per al personal d’administració i serveis.

Una altra novetat és que a partir del 2018 els professors
interins, tan funcionaris com laborals podran gaudir del
complement de recerca, parlam aquí moltes vegades de
diversificació de recerca, aquest és un tema important, també
és un tema important. A més, es mantenen compromisos
plurianuals en l’ampliació de l’oferta formativa, jo crec que
això ja el conseller ho va exposar finalment a la seva
compareixença.

Finalment, som davant d’un pressupost que es consolida,
consolida els ensenyaments també artístics superiors que
representen una millora en la formació i en el desenvolupament
de la indústria cultura. El pressupost del Conservatori Superior
de Música a les Illes Balears és de gairebé 2,2 milions i
permetrà continuar potenciant les figures de professor convidat
i de l’associat, que això també és un tema sempre pendent en
els conservatoris superiors de música, sempre és un tema
recurrent, i crec que és important que s’hi faci incís.

D’altra banda, creix la partida de l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears fins a un total de 748.305 euros,
que suposa un augment del 15%.

En resum, i per acabar, tot un compromís amb el
desenvolupament dels programes dels pressuposts d’educació
que consoliden i nosaltres creiem que fan efectiu l’objectiu
fonamental de vincular equitat amb qualitat per tal de reduir
gradualment les taxes de fracàs i abandonament escolar;
mesures que van des de la baixada de ràtios, continuam amb la
baixada de ràtios, encara que quedi molta feina a fer; a
l’atenció a la diversitat; la formació permanent del col·lectiu
docent; l’autonomia de centres, important, nosaltres li donam
molta importància, vostès no n’hi donen tanta; la millora de les
infraestructures; el foment de la participació, nosaltres aquí
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també li donam molta més importància i vostès no n’hi donen
tanta, a certs sectors. En fi, per a l’èxit en l’educació ens cal un
govern al servei de l’escola, al servei de les famílies, de
l’alumnat i del professorat, aquest és el Govern dels acords pel
canvi.

Pel que fa a les esmenes, des de MÉS per Mallorca, no
donarem suport a les esmenes presentades pels Grups
Parlamentaris Popular, PROPOSTA PER LES ILLES i
Ciutadans, i un altre any la majoria d’esmenes estan centrades
en infraestructures, això sí, enguany d’afectació, això vol dir
que estan d’acord amb la quantitat total de 26 milions d’euros
que s’hi dediquen o que s’hi destinen, amb aquest increment de
10 milions, del 69%, això és el que nosaltres entenem, encara
que no estiguin d’acord amb on es destinen. Això vol dir que es
desenvolupa a bon ritme un pla d’infraestructures educatives
que, recordem, que ja ho he dit abans, que en tres exercicis
pressupostaris s’invertiran 48 milions en la millora d’aquests
centres, quatre vegades més del que va invertir el PP en quatre
anys.

Les necessitats dels centres, després d’anys de no veure
pràcticament vostès, que no veien quines necessitats bàsiques
tenien aquests centres. En fi, tot i que una de les novetats dels
pressuposts del 2018 és la partida que es dedica a la millora de
la competència lingüística en anglès per als alumnes de
formació professional i assegurar que els programes
d’immersió lingüística per a alumnes de primària i de
batxillerat que aquest estiu s’han fet de manera experimental i
amb molt bona acollida es continua, i es manté la dotació
necessària per a 300 auxiliars de conversa i la de dinamitzadors
lingüístics.

Pel que fa a la resta d’esmenes del Partit Popular, Ciutadans
i El Pi, també continuarem votant-les en contra, com ja he dit,
perquè no responen, moltes d’elles no corresponen a
competències del Govern, i per tant, d’altres perquè tampoc no
consideram adequat el repartiment pressupostari que vostès
defensen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, estaran amb mi que
aquests debats tenen un cert aire de repetició, perquè no només
repetim les mateixes coses dels debats dels anys anteriors,
aquest és el tercer que faig jo, sinó que, de fet, van sortint molts
dels temes doncs que ja anem traient sempre en forma de PNL,
en forma de debats, en forma de moció i bé, doncs, tenen
aquest aire de déjà vu, de dia de la marmota que es diu, i la
veritat és que no sé si seré capaç de sortir-ne, pens que tal
vegada comentaré alguns temes de caràcter general sobre el
discurs sobre el qual l’oposició ha presentat aquestes esmenes.

I començaré pel Grup de Ciutadans i comentaré un parell
d’idees que em semblen importants, que ja hem debatut algunes
vegades, però que no vull deixar passar per alt perquè sempre
anem al mateix, no? Una és el del PIB i la despesa pública
autonòmica, i sempre comparen el PIB de Balears amb el PIB
d’altres territoris. Escoltin, entre el PIB i la despesa pública
autonòmica amb una autonomia espanyola no hi ha cap
connexió, cap ni una; o sigui, la capacitat de despesa d’una
comunitat autònoma no té cap relació amb la riquesa que
genera, això a nivell d’Estat encara funciona, perquè hi ha tot
un sistema de recaptació d’imposts que fa que hi hagi una certa
relació entre la riquesa que es genera i la capacitat de despesa
que té l’administració. Però això a una comunitat autònoma no
passa, no passa perquè la major part del que es recapta; és a dir,
de la riquesa que genera aquell territori no està gestionat per la
comunitat autònoma, no està recaptat per la comunitat
autònoma, no està distribuït per la comunitat autònoma i la
comunitat autònoma es queda amb una quantitat, que és la
despesa, que és la capacitat de despesa que té, que depèn d’un
model autonòmic que tampoc no té res a veure amb l’esforç
fiscal que fa cada comunitat autònoma.

I per això ens trobem que, per exemple, la despesa pública
autonòmica de Balears no arriba al 15% del seu PIB, de la
riquesa que es genera, i, en canvi, a territoris com a
Extremadura, la despesa pública autonòmica, és a dir, el
pressupost de la comunitat autònoma és un 27% de la riquesa
que genera Extremadura.

Aleshores, a partir d’aquestes bases, parlar amb aquesta
suficiència del percentatge del PIB que es dedica a educació,
doncs a mi em sembla que és fer trampa, que és fer trampa.
Sempre parlen dels compromisos electorals sobre aquest tema,
els he de dir que el del meu grup polític era el d’avançar
progressivament fins al 4,4, per tant, ni tan sols hi posàvem
termini. Però en aquest tema, si volen continuar-ne parlant a
cada debat de pressuposts en podem continuar parlant, però, la
veritat, aporta poc, pel motiu aquest que els he dit.

Després hi ha un altre tema també en què vostès fan molta
incidència, que és el tema de la concertada, i ho dic jo que
saben que en el meu grup, doncs, hem presentat diverses
esmenes també defensant algunes de les partides que van
adreçades a l’escola concertada, perquè estic d’acord amb vostè
que els nens són iguals tant si van a l’escola pública com si van
a l’escola concertada.

Però vostè ha comès un error de concepte que a mi
m’agradaria puntualitzar, i li puc dir jo, que moltes vegades,
com vostè sap, he tengut posicionaments a favor de l’escola
concertada. Vostè ha dit que l’escola concertada garanteix el
dret dels pares a donar als seus fills l’educació que volen, i
aquesta no és la funció constitucional de l’escola concertada,
vostè llegeixi’s bé l’article 23 de la Constitució, perquè aquesta
idea és totalment errònia. La Constitució el que diu és que els
pares tenen dret que els seus fills rebin l’educació moral que
desitgen, i això ho garanteix l’escola pública; l’escola pública
garanteix, dintre de les seves opcions de formació religiosa o
espiritual, que els pares puguin escollir la formació religiosa o
moral que vulguin per als seus fills.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 2 / 19 de desembre de 2017 5963

I després, en el penúltim punt de l’article 27 de la
Constitució, es diu que l’Estat ajudarà aquells centres que
estableixi la llei, punt. No s’estableix cap relació, enlloc no
s’atribueix a l’escola concertada la missió de garantir aquesta
llibertat d’elecció dels pares. Aquesta llibertat d’elecció dels
pares s’encomana a l’escola pública. Per tant, l’existència de
l’escola concertada no està basada en això que diu vostè, sinó
que l’existència de l’escola concertada està basada en una
continuïtat històrica i en una trajectòria històrica de l’educació
al nostre país, una trajectòria històrica prou lamentable, si em
permeten dir-ho així, que fa que avui en dia gran part de
l’educació encara sigui en mans d’entitats vinculades a
l’església catòlica, cosa que crec que avui en dia estan fent, en
molts casos, en alguns malauradament no, en molts casos una
tasca molt meritòria i, per tant, encara que aquesta història
doncs no sigui, diguem, mereixedora precisament de figurar
entre les grans glòries de la història d’Espanya, creiem que
també és digna de protecció.

Però és molt important que tingui clar que l’escola
concertada no acompleix aquesta missió constitucional.

Un últim comentari, si em permet la broma, no?, amb tots
aquests assessors docents que diu que hi ha a la conselleria,
vostè ha dit 200, he vist que el conseller ho negava, però miri,
he pensat una cosa, si són professors afins, perquè vostè diu en
los centros profesores afines, doncs miri, si són a la conselleria
almenys no estaran adoctrinant els nens, no?, almenys té aquest
consol, té aquest consol.

(Algunes rialles i remor de veus)

Per tant, escolti, qui no es conforma és perquè no vol.

Contestant a la Sra. Riera, la Sra. Riera es queixa que no li
aprovem cap esmena i de fet em sembla que gairebé cada any
és així, però, en canvi, n’aprovem del Partit Popular, o
diverses, aprovem esmenes d’El Pi, aprovem esmenes per a
Ciutadans; vostè no ha fet una reflexió del per què no li
aprovem cap esmena a vostè?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Home, doncs jo sí, jo crec que algunes de les coses de les
que vostè acusa el Sr. Martí March, o tal vegada vostè hauria
de mirar-se al mirall, hauria d’aplicar-se el conte, i potser
hauria d’entendre per què el tipus de política que fa vostè
dificulta moltíssim que se li aprovin les esmenes, perquè vostè
té una praxi política moltes vegades dirigida a boicotejar,
precisament, l’assoliment d’acords. I aleshores, com diuen en
castellà, quien siembra vientos recoge tempestades, i la prova
d’això és que n’aprovem moltes d’esmenes del Partit Popular
i d’El Pi i de Ciutadans.

I això també té a veure amb la serietat de les esmenes que
vostè ens presenta, i ara aquí no vull reviure un debat que ja
vaig tenir amb el Sr. Tadeo sobre la seva tècnica, en general,
del Partit Popular, però especialment de vostè a l’hora de
presentar esmenes, vostè, concretament el debat que vaig tenir
amb el Sr. Tadeo, em sap greu que ara no hi sigui, de fet era un
debat en el qual jo li tirava en cara que les altes que ens
proposava excedien en molt les partides disponibles. Ell em va

dir: bé, és que això sempre s’ha fet així, això també ho ha dit
aquest matí el Sr. Camps, no? Bé, s’ha fet així, jo ja els puc
assegurar que jo no ho faré així, perquè considero que desvirtua
totalment el debat de pressuposts, perquè el debat de
pressuposts és un debat de contrast d’altes i baixes, és clar, si
només fem un debat d’altes no té cap mena de sentit, queda
totalment desvirtuat, no és un debat de pressuposts, és un fake
que es diu ara, una simulació sense cap mena de sentit parlar
només d’altes.

Miri, vostè, amb aquestes partides d’afectació que ha fet a
l’IBISEC, tenen un import aquestes altes de 86 milions d’euros,
vostè fa altes, és clar, però això no és ni la carta als Reis ni al
Papà Noel, això és l’arcàdia feliç; vostè presenta altes per
import de 86 milions d’euros, quan l’IBISEC té un pressupost
de 26 milions d’euros, per cert, que dóna mil voltes al
pressupost que tenia l’IBISEC quan vostè era consellera, que,
com a molt, devia ser de 8 milions d’euros i encara no sé si
d’aquests 8 milions d’euros hi havia la part de deute que
s’havia d’amortitzar. Per tant, és clar, vostè com vol que ens
prenguem seriosament un pressupost en el qual vostès ens
presenten unes altes per 86 milions d’euros?

Ara, Sr. Tadeo, que és aquí, abans deia que em sabia greu
que no fos aquí, per al debat que ja vaig tenir amb vostè, vostè
em va contestar que això sempre s’havia fet així i que el debat
de pressuposts era un debat d’altes, vostè em va dir que el
debat de pressuposts era un debat d’altes. No, el debat de
pressuposts és un debat d’altes i baixes, perquè si només és un
debat d’altes, escolti, com li deia, això és una simulació i no té
cap mena de serietat.

Jo aquí, la veritat, vull recordar, perquè m’han agradat molt
unes paraules que ha dit el Sr. Melià, en què ha dit que avui en
dia semblava que la política bàsicament era espectacle, venir
aquí a fer l’espectacle i com més espectacle fem més política
sembla que fem, i ell deia, miri, El Pi no hi entrarà, i jo els
poso, miri, els he de posar a vostès, als del PP els he de posar
com a exemple El Pi i Ciutadans, escolti, dos partits que són a
l’oposició i que, en lloc de fer aquestes llistes quilomètriques
d’esmenes que no duen enlloc, ens presenten unes propostes
d’alta i unes propostes de baixa; és a dir, es pot fer una feina
d’oposició parlamentària seriosa, que realment vagi al nucli
d’un debat pressupostari, on debatem prioritats. Perquè, escolti,
si no hi ha baixes, si passem de les baixes, si no ens importen
les baixes aquí no hi ha cap debat pressupostari, perquè el
debat pressupostari és un debat de prioritats, és un debat de
prioritats. Em fa gràcia, perquè, vostè, Sra. Riera, quan ha
presentat les seves esmenes ha dit: són esmenes d’afectació. No
li dic que afegeixi res, no li dic que afegeixi res, però és que, és
clar, és que les esmenes d’afectació són de 86 milions d’euros,
imagini’s, ens diu d’afegir 60 milions d’euros.

Un cop dit tot això, anuncio que el nostre vot, després que
s’hagin admès diverses esmenes en la comissió, mantindrem el
mateix vot que vam mantenir a la comissió a totes les esmenes
de l’oposició.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President i bona tarda. Com que a mi sempre
em toca parlar en darrer lloc, doncs segurament seré molt
repetitiu i disculpi’m, però crec que s’ha de dir i ho haurem de
dir.

En primer lloc, el pressupost d’educació, Sra. Riera, crec
que li he de donar la raó, el pressupost d’educació és
insuficient, jo he dit aquí una i mil vegades, i ho repetiré, que
en educació mai n’hi ha prou, mai en tenim prou, sempre en
necessitam més, però el que sí està clar és que aquest
pressupost és una passa més endavant, i se n’han fetes de molt
grosses de passes respecte d’anys anteriors.

Tenim un pressupost davant que augmenta
considerablement el del 2016 i el del 2017, des del 2016 al
2018 hi ha un increment del 14,1%, i respecte del 2015 d’un
16,7%. Jo crec que és un percentatge més que acceptable per
poder tirar endavant.

També dir que aquest pressupost no sols avança en quantitat
sinó també en qualitat, ja s’ha parlat aquí d’avanços en
recuperació de personal; avanços en recuperació de drets
laborals, que crec que són fonamentals i molt importants, com
la recuperació de complements específics, dels sexennis i
sobretot una cosa molt important és l’aposta que fa aquest
govern per la consolidació de places i eliminar un dels greus
problemes que té el sistema educatiu de les Illes Balears, que
és la interinitat, tenim un alt nombre d’interins.

També hem parlat aquí de l’avanç en innovació, avanç en
universitat, jo crec que un augment del 38% del pressupost en
universitat, des del 2015, és més que acceptable, és una passa
més que acceptable, i ho hem de reconèixer aquí. I també hem
de veure com s’avança en formació professional i s’avança en
formació professional perquè, en definitiva, apostant per la
universitat, apostant per la formació professional apostam pel
coneixement, apostam per la formació de capital humà i, per
tant, crec que apostam per canviar el model no sols econòmic,
sinó també social, que tenim en aquesta comunitat.

També hi ha avanços a la comunitat educativa, s’ha parlat
aquí de millores en menjadors, de millores en ajudes al
transport, en millores a la diversitat, en millores per a transport
adaptat i millores per a educació infantil, en què també apostam
per augmentar l’educació infantil, però tot això serà possible si
conjuntament amb nosaltres tenim millor finançament. En
definitiva, tenim uns pressuposts que consoliden el canvi
substancial que proposam, que és atendre millor les persones.

Després hi ha un tema, que és el tema estrella, jo crec,
d’aquesta secció que és el tema de les infraestructures
educatives, l’IBISEC ha estat recurrent des d’un primer
moment, crec que és molt encertat que l’IBISEC augmenti.
Aquí s’ha parlat de barracons, Sr. Aguilera, diu que a
Extremadura no hi ha barracons, però vostè mateix s’ha

contestat, a Extremadura no hi ha barracons perquè la població
disminueix, i aquí sí que hi ha barracons perquè si venen, com
vostè ha dit, 500 alumnes en un curs, no podem construir una
escola cada curs, cada any no podem construir una escola; no
tenim capacitat per construir una escola cada any. Per tant, crec
que també, a veure, hi ha alguna solució possible per donar
entrada a aquests 500 alumnes, que no sigui d’una manera
circumstancial? Però bé.

El que està clar és que a l’IBISEC sí que hi ha una major
dotació, hi ha més personal i hi ha una major inversió, tenim
una inversió de 26 milions. Per tant, tenim una aposta
importantíssima d’aquest govern per les infraestructures, per
augmentar les infraestructures educatives i una diferència
substancial, per què? Perquè... he estat revisant el pressupost
del 2015, el darrer que va estrenar el Govern del Partit Popular,
i resulta que a l’IBISEC tenim una inversió de 6 milions i
aquesta llista de centres, és a dir, cap. En el del 2018 tenim una
inversió de 26 milions i aquesta llista de centres. Això què vol
dir? Que nosaltres tenim una inversió, però també una inversió
en millorar les infraestructures a través del Pla
d’infraestructures.

En definitiva, vegem que és un pressupost important i que
s’han presentat tota una sèrie d’esmenes. Ara parlaré de les
esmenes que han presentat els diferents grups.

Pel Grup Parlamentari El Pi s’han fet diferents transaccions,
hi ha diferents transaccions fetes, n’hi ha una que no s’ha pogut
fer, que no acabo d’entendre, és una de Can Picafort, sí, que
demana 4.318.326,18 euros, és a dir, demana l’afectació de tot
un projecte, quan és conscient que no es podrà executar. Per
tant, és absurd voler demanar tot un projecte quan no es pot fer.
Per tant, crec que és més sensat acceptar la transacció que no
dir no, però bé, no passa res, no l’acceptarem i ja està.

(Remor de veus)

El que està clar és que Can Picafort no té projecte perquè
l’ajuntament tampoc no ha cedit tota la documentació que havia
de cedir, no ha fet la feina que havia de fer, per tant tampoc.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí que és ver, perquè jo li puc demostrar en paper tot el que
se li ha demanat i no ha fet l’Ajuntament de Can Picafort. Però
bé.

M’agradaria parlar també d’una altra transacció, que és
l’esmena 15490, en la qual es demanen 500.000 euros i
s’ofereixen, ara li oferiria 100.000 euros de transacció per al
projecte de Costitx.

(Remor de veus)

Respecte de les esmenes de Ciutadans, dir que les esmenes
de Ciutadans demostra allò que té Ciutadans en ment que és la
dèria del català, la dèria de la política lingüística, perquè fa
unes esmenes per a ajudes a llibres de text, i d’on el buida? De
la Conselleria de Cultura, exactament del programa de
normalització lingüística, de la Direcció General de Política
Lingüística. Tampoc no crec que hi hagi esmenes importants,
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demana esmenes per a la seva obsessió, que és la concertada,
que no sigui cosa, i el que fa és desmuntar el servei de
normalització lingüística.

El que li importa a Ciutadans és desmuntar els serveis de
normalització lingüística, per tant no crec que sigui important.

Després, la Sra. Huertas fa una esmena de 15 milions sobre
el Pla d’infraestructures i el que fa és desmantellar l’ATB i per
tant tampoc no l’accept.

I ara és quan, per facilitar la feina a la Sra. Núria Riera, és
quan deixo de ser políticament correcte i ara perdo tota la meva
elegància, abans que m’ho digui vostè ja li ho dic jo, ara perdo
la meva elegància i anem a parlar de les esmenes que presenta
el PP. Per tant, jo li dic que les esmenes que presenta el PP al
pressupost d’Educació del 2018 són el que podríem dir la
definició de cinisme, amb eixes paraules. Jo li explicaré, per
què? En infraestructures, ja li he dit, afecta 78,734.000 euros
d’una partida de 26 milions, si això no és cinisme vingui i m’ho
expliqui, és a dir, vol fer... no sé com ho han de fer, vostè vol
que multipliquem per tres una partida que no hi és. És a dir, jo
sé que la conselleria gestiona molt bé, però tan bé, tan bé, per
multiplicar per tres un pressupost, és prou difícil. I per què fa
això?

Jo li diré, perquè no ha entès que hi ha un pla
d’infraestructures, no vol entendre que hi ha un pla
d’infraestructures, això és el que no vol entendre, no vol
entendre que sí que tenim un pla d’infraestructures on hi ha uns
criteris establerts i hi ha uns criteris de prioritats. El que no fem
allò que li agrada tant al PP, que és a tot dir que sí i després no
fer res. I ja està, a tot diu que sí i ja està, i això per dir que sí,
queda molt bé posat a les esmenes, vinga fer esmenes, vinga fer
esmenes, i això tampoc no n’hi ha.

I també som aquí per solucionar problemes que hi ha i no
el que fa. Ara s’ha acabat, amb el Pla d’infraestructures s’ha
acabat amb aquella política que agrada també tant al PP de
¿qué hay de lo mío?, i anar fent en funció de qui li demani, i en
funció de qui li demani es fa. I per això es demana tot a les
esmenes.

També dir que realment vostè aquest matí la Sra. Prohens
ha dit que el PP fa gala de seny i responsabilitat i jo crec que
amb aquestes esmenes no fa gala ni de seny, ni de
responsabilitat, perquè si fes gala de seny i responsabilitat, el
que hauria d’haver fet és establir prioritats, perquè, encara que
sigui a l’oposició, un partit polític el que ha de fer és ser
assertiu i dir això ho podem fer i això no ho podem fer, no a tot
que sí, a tot que sí, a tot que sí, i després que siguin els altres
que diguin que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casava, per favor, vagi acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir que tot beníssim i vostès diguin no. Per tant, jo crec
que no podem acceptar totes aquestes esmenes i per tant hi
votarem en contra, perquè, com que vostès no han pogut

decidir quines els interessen i quines no, nosaltres no serem els
que decidirem per vostès. I així ho fem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sr. President, ho faré des d’aquí. Ja no perdré el
temps en segons quins debats estèrils i demagògies polítiques...

(Remor de veus)

... per intentar justificar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... una conselleria clarament insuficient, inferior a la mitjana i,
a més, que no acompleix les promeses que havia fet el
conseller. I com que el conseller ha dit, a més, que era
insuficient el pressupost i l’estructura també, i sap més que
ningú i tampoc no li duré la contrària, però si els diré que el
Partit Popular té moltes esmenes que són esmenes positives,
que vostès tenen 1.350 milions d’euros més i que les podrien
acceptar.

I si un té arguments per justificar els seus pressuposts, com
han dit abans, els justifiquen i, si no, el que fa ho disfressa amb
crítiques a la gestió del Partit Popular de fa cinc anys o
crítiques a les propostes de l’oposició o fent creure que són
pressuposts consensuats, i la veritat és que no són ni
consensuats amb l’oposició, ni consensuats amb la ciutadania.
Per cert, m’agradaria saber si de participació ciutadana hi ha
qualque proposta que s’hagi fet a educació, crec que a cap àrea,
però a educació per suposat que no, i crec que tampoc no deuen
ser molt consensuats entre vostès, i ho dic, perquè veient
darrerament com han tractat aquests dies la que era portaveu
precisament d’educació, que feia la política d’educació, la Sra.
Busquets, tampoc segurament no la deuen haver tenguda molt
en compta en educació, i per això deia allò de formació
professional, Sra. Busquets, i li dic en to positiu, totalment
positiu; si no gosa tocar l’àrea de turisme no ho faci, però
almanco sí podria aprofitar, vostè, que defensava l’educació,
per posar les piles als seus socis socialistes, no hi seria de més
que aprofitàs perquè no quedàs tan endarrerida, sí, la
conselleria, tal com està a data d’avui.

Sra. Campomar, bé, la Sra. Campomar ja no hi és, o no hi
és ara,...

(Remor de veus)
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..., on és? Sra. Campomar, que no és qüestió d’enfadar-se o no,
que fa tres anys que governen i és clar, tres anys no poden estar
planificant i criticant el que fa el Partit Popular, perquè un perd
credibilitat, el que han de fer és gestionar, fer qualque cosa. Per
tant, no és qüestió d’enfadar-se, és qüestió de posar-se les piles
i fer una mica de feina.

I Sr. Castells, si en lloc de fer la marmota, com deia vostè,
miràs les nostres esmenes, per ventura, de 100 que n’hem fetes,
aproximadament, qualcuna li agradaria, perquè és que resulta
que el debat d’educació d’enguany és la primera vegada que el
faig jo, però vostès fa tres anys que fan el debat d’educació i
tres anys que ens diuen que no a les esmenes, per tant, per
ventura són vostès que tenen un problema i polititzen
l’educació, si no accepten les esmenes del Partit Popular, per
ventura seria vostè que s’ho hauria de fer mirar.

I no li deman que afegeixi 87 milions d’euros, el problema
és que afegiran zero milions d’euros de les esmenes del Partit
Popular, per tant res no faran per afegir i millorar l’educació,
no faran res.

I després, finalment, en relació amb les esmenes parcials
d’altres grups, nosaltres, en general donarem suport, no
polititzarem perquè tenguin el segell d’un grup ni de l’altre,
donarem suport perquè pensam que són positives, perquè també
donen punts de vista de mancances, algunes coincidents,
algunes no, amb les nostres esmenes, de punts de vista que són
necessaris a educació i si almanco no surten les nostres, doncs
almanco que surtin esmenes d’altres grups. Ho dic també
perquè és un avís, si qualque grup ha fet també qualque esmena
"de farol", com ha passat altres anys, doncs si encara hi són a
temps a pensar-ho, perquè nosaltres els donarem suport.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, intervendré desde aquí. Primero,
comentarle al Sr. Salvador Aguilera, que sí que, efectivamente,
es verdad, a los niños de Baleares les ha llegado una partida de
770.000 euros para la gratuidad de los libros de texto, para
poner en marcha este programa, y lo sabemos, porque es una
partida que ha negociado Ciudadanos, y llega a Baleares
porque la ha negociado Ciudadanos, pero no solamente la ha
negociado para Baleares, es que la hemos negociado para todas
las comunidades autónomas.

Y, por cierto, también tiene que llegar otra partida para
formación profesional, que espero que llegue y si no que el
conseller o el Govern la reclame, porque también la
negociamos.

Y al Sr. Pep Castells, comentarle que el tanto por ciento del
PIB no lo introduce Ciudadanos para recriminarle al conseller,

al Sr. Martí March, es que fue el mismo Sr. Martí March el que
lo ha introducido en el programa del PSIB, yo lo saco porque
lo está incumpliendo, no es que yo quiera introducir ese tanto
por ciento porque me sale a cuenta para recriminar, lo que
estoy diciendo es que lo ha hecho el Sr. Martí March, lo tiene
en el programa del PSIB y no lo está cumpliendo.

Y después, en cuanto a los asesores docentes, los más de
200 puestos de trabajo sin convocatoria pública, elegidos a
dedo, puestos que no salen en la relación de puestos de trabajo,
ni en las bolsas de servicios generales, ni en las bolsas de
profesores, hombre, tomarse eso a guasa yo creo que no debería
ser. Los políticos tenemos que dar ejemplo, y más en aquellas
cosas que los ciudadanos ya nos lo están recriminando, y
además en aquellas cosas que incluso el político se ha
comprometido a decir que no lo volvería a hacer y que lo iba a
restablecer. Pues a ver si es verdad, a ver si este año, no sé si
para el 2019, cuando ya se vayan ustedes.

Y después comentarle al Sr. Casanova, que el servicio de
normalización lingüística no tiene sentido que de este servicio
dependa todo el plan de formación del profesorado, porque
tiene objetivos diferentes. Entonces, cuando uno quiere una
organización que funcione con objetivos determinados, que el
plan de formación del profesorado para el ámbito científico,
para el ámbito humanístico, para la innovación y para la
formación, no tiene sentido lo que ha hecho ahora este govern,
que dependa de normalización lingüística, es que es obvio y es
de cajón. Por eso pedimos que se separen, no que se elimine,
sino que se introduzca en otra dirección general, como hemos
dicho que podría ser, por ejemplo, la Dirección General de
Comunidad Educativa.

Y nada más, en cuanto a las enmiendas del resto de los
grupos, pues votaremos a casi todas que sí, menos a aquellas
que sacan de la deuda del Partido Popular.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Amb referència a les dues esmenes o
dues esmenes en concret, la 15502/17, que és la de Can
Picafort, de 4.383.618, ens proposaven una transacció de
480.000 euros, un inici, que és realment el que du el pressupost
per al 2018, i nosaltres volíem el total, per tant per això no li
vàrem acceptar la transacció.

I vull agrair la transacció que ens han fet per a l’esmena
15490/17, i aquesta sí que li acceptarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.
Salvador Aguilera.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament recordar i fer
present, sembla que moltes vegades s’obliden especialment
aquells partits que han governat en les diferents legislatures,
que avui per avui tenim pràcticament un deute de 9.000 milions
d’euros, que això suposa pràcticament un 20% d’aquest
pressupost, i si tinguéssim aquest 20% de pressupost per
invertir en serveis socials, en educació, en sanitat, etc., doncs
bé, tendríem una altra societat, hi ha uns responsables d’aquest
deute i, per tant, nosaltres hem arribat aquí i sempre recordem
això i no ho podem oblidar.

Una qüestió també molt important, Sr. Casanova, vostè ha
dit que volem una escola cada any, és que resultarà que les
Pitiüses, tant a Formentera com a Eivissa, durant aquesta
legislatura no tendrem cap nou centre, ho torn repetir, en
aquesta legislatura no tindrem cap nou centre a construir.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, però això, a veure, el Col·legi de Cala de Boi de
Formentera, doncs obvi, per tant, des de les Pitiüses defensem
la falta d’infraestructures a les Pitiüses i, com no, a altres
municipis, com he comentat abans.

I ja per acabar, una qüestió important, i aprofit també que
ara hi ha també el Sr. Negueruela, respecte d’això, i
justament... si no, justament abans ho he comentat, però el tema
dels centres integrats i de la formació professional, el Sr. Martí
March hi ha fet referència abans, i és obvi que aquest govern
aposta per una formació professional dual, però faig aquests
referents: comencem a parlar de centres integrats reals a les
diferents illes? Invertim més sous en l’aplicació de més cicles
formatius a totes les illes del nostre arxipèlag? Invertir en dotar
de més recursos per desenvolupar aquests cicles formatius? És
una de les queixes i demandes que fan els diferents
professionals i m’hi incloc jo, que fins ara donava formació
professional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Només reafirmar que
nosaltres és evident que estam contents amb aquest pressupost,
perquè és una aposta valenta, no només en educació, sinó
també amb la resta d’àrees, perquè fem feina per aquests acords
pel canvi, i que, malgrat l’oposició i la ràbia que de vegades es
desprèn de les intervencions del Partit Popular i que hem pogut
observar avui mateix.

Però la nostra confiança en tot l’equip del Govern de les
Illes Balears i per tant MÉS per Mallorca dóna suport total a
aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, ho tornaré explicar, a
veure si som capaç aquest cop que m’entengui, ho vaig explicar
en comissió, vostè fa una esmena d’afectació al pressupost de
l’IBISEC, això no és una afectació, això és una alta i és una
baixa, perquè el pressupost de l’IBISEC és el que és. Quan
vostè ens diu que vol dedicar 1,5 milions a l’escola de no sé on,
vostè fa una baixa. Per què? Perquè, com sap vostè,
perfectament, hi ha un pla d’infraestructures que està finançat
amb aquests 26 milions que hi ha per a projectes en el
pressupost de l’IBISEC i, per tant, quan vostè ens diu que vol
fer una alta, en forma d’afectació, per fer l’escola de no sé on,
aquí hi ha una altra baixa, que és que hi haurà 1,5 milions que
no es podran gastar amb una altra escola. I aquest debat és
impossible, aquest debat és impossible de fer. Per tant, vostè no
em digui que jo li digui quines esmenes del menú que vostè em
planteja, de 86 milions d’euros, quins plans vull d’aquest menú,
perquè no sé on són les baixes.

Per tant, com li hem dit en comissió, el lloc per parlar
d’aquestes coses, per parlar d’aquestes prioritats és la discussió
que fem sobre les prioritats en el Pla d’infraestructures. Entre
tant, jo la felicito, el llistat és impressionant, hi ha moltes
esmenes, però aquestes esmenes, per fer un debat pressupostari
seriós, no serveixen, i és per aquest motiu pel qual no les
podem votar.

I a vostè, Sra. Ballester, em sap molt greu que s’hagi pres
malament aquesta frivolitat, si vostè vol, d’haver fet una mica
de broma amb aquest tema, però és que escolti’m, a mi el que
em va semblar una befa total va ser la moció que vostès van
presentar sobre l’adoctrinament. I per cortesia parlamentària,
vam intervenir, els vam intentar explicar el que en pensàvem i
vam intentar desmuntar aquesta paranoia que vostès s’han
muntat amb aquest tema, amb uns resultats socials desastrosos,
perquè vostès posen en dubte una institució social que fa una
feina fonamental i importantíssima, i vostès, per dur endavant
la seva creuada anticultura catalana, són capaços de posar a la
picota tots aquests professionals

I per tant, si a vostè li sap greu que faci broma, jo, com pot
veure, em saben greu coses molt més serioses que fer una
broma sobre aquest tema.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Bé, jo sols volia comentar, respecte de la
transacció d’El Pi agrair-li que hagi admès la transacció, jo crec
que és una bona transacció, és una llàstima que no acceptin la
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transacció de Can Picafort, torn a insistir que hi havia interès,
però ho deixarem així.

I respecte de la resta, jo únicament volia comentar a la Sra.
Ballester que es trobi en un mateix servei, que un servei tengui
diferents coses no passa absolutament res, vull dir, hi ha serveis
que tenen diferents coses, i si mira la memòria del pressupost,
diu que és el Servei de Normalització Lingüística i de
Formació, per tant és un servei que té dues competències. I a
més a més, diu que té dos sots-programes, per tant estan
barrejats, sinó que són executats de manera diferenciada. Per
tant, crec que està allà on ha d’estar i per tant no s’ha de
modificar.

I fer una esmena a la totalitat per això, tampoc no ho
consider.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Doncs passam a les votacions.
Abans de començar les votacions, recordam que hem escurçat
el temps de votació, són 6 segons, a veure si avançam un
poquet de temps, intentam no despistar-nos i estar tots atents,
d’acord?

Silenci, per favor. Passam a la votació del 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.

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votació de l’esmena RGE núm. 15516/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15533/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15535/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15540/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15553/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 15555/17. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i 1 abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Votació de l’esmena RGE núm. 15965/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15966/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15967/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15968/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 15969/17. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16036/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16037/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16038/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16039/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16071/17. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16072/17. Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16073/17. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16074/17. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 6 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16081/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16082/17. Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, RGE núm. 16272/17. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.
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Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, RGE núm. 16370/17. Votam.

52 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació del debat número 4, de totalitat i
globalitat, d’agrupació de la Secció 13, Conselleria d’Educació
i Universitat, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Silenci, per favor.

Votació de l’esmena RGE núm. 15488/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15489/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15490/17, amb
la transacció del Partit Socialista. Algun grup parlamentari
s’oposa a la transacció? Doncs, passam a la votació. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

Votació de l’esmena RGE núm. 15493/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15496/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 15497/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 15500/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15501/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15502/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 15830, 15833, 15834,
15850, 15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858,
15859, 15860, 15861, 15862, 15863, 15864 , 15865, 15866,
15867, 15868, 15869, 15870, 15871, 15872, 15873, 15874,
15875, 15876, 15877, 15878, 15879, 15880, 15881, 15882,
15883, 15884, 15885, 15886, 15887, 15888, 15889, 15890,

15891, 15892, 15893, 15894, 15896, 15897, 15900, 15901,
15903, 15904, 15905, 15906, 15907, 15908, 15909, 15910,
15911, 15912, 15913, 15914 i 15916/17. Votam.

(Remor de veus)

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15826/17. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15827/17. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15828/17. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15829/17. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15831/17. Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15832/17.
Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15835/17.
Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 15836/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15837/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15838/17.
Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15839/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15840/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.
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Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15841/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15842/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15843/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15844/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15845/17.
Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15846/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15847/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15848/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15849/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15851/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15895/17.
Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15898/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15899/17.
Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15902/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15915/17.
Votam. 

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions. 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15939/17.
Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15940/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra.
Xelo Huertas, RGE núm. 16208/17. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, votació de l’esmena RGE núm. 16258/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16259/17. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16273/17. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16284/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16285/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16286/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16287/17. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16288/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16289/17. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.
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Votació de l’esmena RGE núm. 16290/17. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16291/17.
Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16292/17. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16293/17. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16294/17. Votam.

22 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16295/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16316/17. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16336/17. Votam.

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

Votació de l’esmena RGE núm. 16337/17. Votam.

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

Doncs, suspenen la sessió fins demà a les nou del matí.

Moltes gràcies a totes i a tots.
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