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EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió.

Passam al debat número 3, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme amb les seccions i entitats afins. Hi ha esmenes a la
totalitat. Del Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, 13916; E02, Agència
Estratègica Turística de les Illes Balears, 13917; E20, EPE de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, 13918;
F22, Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, 13919; C01,
Centre Balears Europa, 13920; C03, Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics, 13921; C05, Consorci
d’infraestructures de les Illes Balears, 13922.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, 13791.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 12, Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, 14476.

Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, 14491; F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, 14492.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A
Recerca i desenvolupament, 14069; al programa 542A
Innovació, 14077 i 14075; al programa 751A Direcció i serveis
generals d’Innovació, Recerca i Turisme, 14061; al programa
751B Promoció turística, 14070; al programa 751C Ordenació
del sector i redefinició del model turístic, 14073, 14074, 14138,
14139, 14072 i 14137.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, al programa 751B Promoció turística, 13750 i 13751;
al programa 751C Ordenació del sector i redefinició del model
turístic, 13787.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 12, Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A Recerca i
desenvolupament, 14477.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Consuelo Huertas, secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A
Recerca i desenvolupament, 14377; al programa 542A
Innovació, 14378.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A
Recerca i desenvolupament, 14496, 14499 i 14500; al
programa 542A Innovació, 14497 i 14498; al programa 751C
Ordenació del sector i redefinició del model turístic, 14494;
E02 Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, 14495;
F22 Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, 14493.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, torn del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Miquel Ángel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Arribam al ple de l’aprovació dels pressuposts i el meu grup
parlamentari presenta esmena a la totalitat a la secció 12, de
Vicepresidència, Innovació, Recerca i Turisme; una esmena
que fora de ser un tòpic aquesta vegada respon a una veritat
incontestable, aquests pressuposts no només no responen a les
necessitats de la comunitat autònoma sinó que tampoc no
responen a l’interès del sector turístic, que ja no aguanta més
aquests tipus de propostes que vostès fan i els acusa
constantment de treballar sense cap tipus de criteri i els acusa
també de no estar al seu costat, cosa amb la qual nosaltres
coincidim.

El que haurien de ser uns pressuposts que reparessin en la
mesura del possible el mal fet fins ara, els pressuposts d’aquest
exercici no fan més que constatar el veritable fracàs en el qual
ens ha conduït la Conselleria de Turisme, i molt especialment
en aquesta darrera etapa. Res de nou en aquests pressuposts, el
discurs de sempre, la mateixa retòrica i molt poca molla. 

Ja ho veníem nosaltres pronosticant des de l’inici de la
legislatura, es complia la màxima de la llei de Murphy, “si
alguna cosa ha de sortir malament, sortirà malament”, i
efectivament ha sortit malament. També pronosticàvem, i ha
passat, el que anava a succeir amb el canvi al capdavant de la
conselleria, si amb el Sr. Barceló estàvem a Guatemala amb la
Sra. Busquets ara estam a “guatepeor”, i així estam, a
“guatepeor”.

Entrant en matèria, començarem per parlar del seu gran
mantra, no?, mantra que han estat repetint durant quatre anys
de forma pràcticament insaciable, porten vostès quatre anys
cantant i contant sempre el mateix, sense aturar, com si no hi
hagués un demà, parlant de la diversificació de la nostra
economia, de la transformació del nostre model productiu, de
la transició cap a un nou model econòmic i de la necessitat
d’abandonar el monocultiu per consolidar un teixit productiu
més diversificat. Aquest és el seu discurs, aquesta és la seva
retòrica. 

I avui, després de tres anys i mig de govern,
irremeiablement avui l’hem de preguntar a vostè si el que ens
deia en aquell moment era veritat o era una autèntica broma, ho
dic perquè necessàriament hem arribat a la conclusió que tot
allò que ens deia vostè era una veritable estafa. Avui podem
afirmar que afortunadament, i malgrat vostès, a pesar de vostès,
la nostra economia segueix sustentada fonamentalment en el
sector turístic que continua sent punta de llança generador
d’ocupació i el principal redistribuïdor de la riquesa de la
nostra terra. 

Expliqui’ns vostè, Sra. Busquets, a aquesta cambra, quines
mesures contempla aquest pressupost per créixer diferent, però
a costa del sector turístic. Expliqui’ns vostè en quina mesura
ens trobam avui una economia menys depenent del turisme?
Expliqui’ns en quina mesura han incrementat per exemple les
exportacions en aquesta comunitat autònoma o digui’ns en
quina mesura ha retrocedit el turisme per a una millor
redistribució de la riquesa en aquesta comunitat. Crec que
sincerament vostès no ho saben i crec que no tenen clar ni molt
manco com es fan aquestes coses.
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En relació amb la qualitat, vostès també s’han omplert la
boca constantment de parlar de qualitat i d’incrementar els
nivells d’excel·lència d’aquesta comunitat autònoma en l’àmbit
turístic i han estat tres anys i mig repetint constantment el
mateix, parlant de la necessitat de decréixer en quantitat, però
créixer en qualitat. Això és el seu gran mantra, això és la seva
gota malaia. Però mentre vostès predicaven aquesta cançó,
vostès feien exactament el contrari. Les dades turístiques, de
visitants i ocupació, deien vostès que incrementaven, però sí
que és cert que no s’apreciava en cap moment un increment
important de la qualitat de la nostra oferta turística. 

I per què entenem que no hi ha hagut durant aquest temps
un increment substancial de la qualitat i de l’excel·lència
turística? Perquè evidentment han caigut en picat les peticions
de reforma de moltíssims establiments i de millora i
d’increment de categoria, i per què s’ha produït això? Això és
molt fàcil, perquè vostès varen tallar d’arrel una mesura de la
Llei 8/2012, que va ser acollida molt bé pel sector i que va
permetre la reconversió important de la planta hotelera i que
ens va permetre créixer en qualitat. Això és el que vostès se’n
varen dur per endavant aquesta legislatura amb la reforma de
la Llei turística. I què ha significat això?, què ha significat no
prorrogar aquella disposició addicional quarta? Ha significat un
fre evident a la qualitat i a la reconversió hotelera. I això és una
veritat incontestable.

Però sàpiguen vostès que no només ha significat això, sinó
que també hem deixat pel camí no només la qualitat, que
també, sinó moltíssims empresaris, que els han deixat a
l’estacada. Els petits són aquells que més ho han patit, els petits
són aquells que més ho han sofert, aquells que en el seu
moment no podien, no tenien oportunitat d’adaptar-se perquè
possiblement no tenien els recursos per fer-ho. Són aquells que
van haver de superar una crisi que amenaçava en aquell
moment el seu negoci, i no podia, la reconversió, materialitzar-
se en el seu establiment. A aquesta gent vostès no els han donat
una segona oportunitat i els han fet menys competitius en un
mercat marcat per una forta competència. 

I en relació amb la qualitat també hem de parlar
evidentment d’una de les grans promeses incomplertes per part
d’aquest Govern de les Illes Balears i en particular de vostè. La
llei que havia de millorar l’oferta del règim del tot inclòs, una
altra de les mesures que havia d’augmentar la qualitat i
discriminar aquell turisme incívic, aquell turisme que no
necessitàvem i que no ens feia falta en els carrers de Magaluf,
per exemple. Deia vostè fa unes setmanes, “de cap de les
maneres no hi hem renunciat, presentarem aquest projecte en
el Parlament de les Illes Balears”, Sra. Busquets dixit. Doncs
bé, Sra. Busquets, pel que sembla vostè ja s’ha rendit, vostè ja
ha renunciat a presentar aquest projecte de llei, un projecte que
no agrada a ningú, que irrita tothom, fins i tot estic disposat a
dir, a la presidenta de les Illes Balears, la Sra. Francina
Armengol. Primer varen ser els sindicats, als quals varen deixar
al marge de la negociació, majoristes de viatges i també han
estat els hotelers els que es giren contra vostè i la seva
ocurrència. 

I li agradi o no escoltar-ho, aquest és un mandat
parlamentari que vostè havia de complir, un mandat
parlamentari que vostè no ha complert i un mandat dels acords
pel canvi, que deixa també de complir i una de les poques

coses, miri que li dic, que li va deixar per fer el Sr. Barceló a
vostè. Perquè crec que vostè viu de moltíssimes rendes del Sr.
Barceló, independentment que nosaltres pensem que el Sr.
Barceló també era un conseller erràtic en les seves polítiques,
però sí que li puc dir almanco era un conseller treballador, això
ho tenia, treballador.

En relació amb l’impost de turisme sostenible, capítol a part
mereix la gestió d’aquest impost, Sra. Consellera; una gestió
que també retrata una incapacitat per rectificar en els moments
importants, en els moments que toca i per arribar a punts
d’acord per reconduir polítiques equivocades, quan decideixen
vostè redoblar la fiscalitat en temporada alta i per destinar-lo a
qüestions que no tenen bàsicament un sentit o no tenen la
vocació primera que es va donar a l’impost. I contra això també
s’han aixecat veus crítiques i no poques, hotelers, sindicats,
grups ecologistes també s’han oposat a vostès i bona part dels
membres que conformen la Comissió de Turisme Sostenible. I
en aquest capítol suspenen vostès també en transparència,
suspenen en transparència i aproven en alta nota, ja ho he de
dir, en hermetisme i ocultisme. Des de l’any 2016 vostès saben
que estan obligats per llei, per la Llei de l’ITS, de l’impost de
turisme sostenible, a publicar l’evolució de l’execució dels
projectes a un portal web. Som a les portes de l’any 2019,
parlam d’una llei de l’any 2016, i no han estat vostès capaços
de complir això, sinó que també són incapaços de complir amb
les lleis que vostès a si mateixos es donen. Per tant, què podem
esperar de vostès en aquest sentit?

I pel que pareix és que dels 150 projectes que en aquest
moment ha aprovat la Comissió de Turisme Sostenible només
-això és alarmant-, només se n’han completat tres, al cent per
cent només se n’han completat tres, el que suposa a un 1,5% de
la totalitat de projectes que la comissió ha aprovat. I els únics
projectes que en aquest moment estan aprovats al cent per cent,
mirin quins són: la compra de dues finques, la compara de dues
finques i la renovació d’un paviment a l’illa de Formentera.
Això és un veritable exemple de gestió, d’agilitat, eficàcia en
l’administració, canalització i seguiment dels projectes.

 I hem estat molt crítics també i ho continuarem sent, amb
el que era l’antiga ATB, a dia d’avui AETIB, crítics amb
aquesta operació de transformisme en què s’ha convertit
l’ATB, però d’aquesta qüestió nosaltres n’hem parlam
moltíssim en comissió i no tornaré incidir en la nostra posició,
que vostè la coneix perfectament.

Bé, el temps no dóna per més, podríem parlar de les
amenaces que continua tenint amb vostè el sector turístic. No
estam preparats entenc per a l’arribada d’un brexit agressiu. No
s’han posat les piles vostès en una de les promeses que el Sr.
Barceló va deixar damunt la taula, que és l’habilitació d’una
eina com és el touristdata. Podríem parlar de la reconversió de
zones turístiques madures, per què renuncien vostès a seguir
promocionant, cosa que pensam que és un error, el turisme de
sol i platja, o podríem parlar de la falta de fidelització de
mercats importants que tenim a les Illes Balears i que en aquest
moment tenim risc de perdre, donades les circumstàncies que
es produeixen a l’arc mediterrani.

A l’àmbit -i acab, president- de recerca i desenvolupament
pensam que encara queda moltíssim per fer, hi ha compromisos
no desenvolupats, com el Pla de ciència o per exemple la
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creació del Parc BIT a l’illa d’Eivissa, una de les propostes que
pensàvem que aquesta legislatura sortiria, però no sortirà
endavant.

Sra. Busquets -i acab-, se li acaba el temps, a mi també, així
que ja no dóna això per més, només em queda confiar que es
mantengui el bon nom perquè venguin turistes a les Illes
Balears, d’aquest arxipèlag...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... confiar que les seves polítiques erràtiques no perjudiquin el
nostre turisme i confiar que la pròxima legislatura la política
turística d’aquesta comunitat no torni caure en les seves mans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No és cap secret el desacord profund que el Grup Parlamentari
d’El Pi té amb la política turística d’aquest govern i per això
hem presentat aquesta esmena, perquè efectivament entenem
que aquests pressuposts no responen a les necessitats
turístiques que tenen les Illes Balears. Tenim una conselleria
desnortada, sense rumb i sense respostes, una conselleria que
no exerceix el que nosaltres consideram que hauria de ser la
Conselleria de Turisme de les Illes Balears, vertader líder de la
modernització i de l’avantguarda turística en el món; al
contrari, viu de rendes i no només de rendes no diria, com ha
dit el Sr. Jerez, de rendes del Sr. Barceló precisament, d’un
context molt concret, el context és per una banda uns conflictes
als països competidors que durant molts d’anys han permès que
hi hagués una forta demanda cap a les Illes Balears, però això
està minvant, això està canviant; i una inèrcia, també fruit d’un
esforç del capital privat de l’hoteler de l’aposta per la
modernització. Que ho han fet tan malament, Sra. Consellera,
que al final el Partit Popular vol capitalitzar aquesta mesura,
una mesura que originàriament no era del Partit Popular perquè
no era de la Llei Delgado, de la llei del 2012, sinó que era del
segon pacte de progrés, d’un decret llei del 2009 i d’una llei
Barceló, Joana, del 2010, però vostès com que han canviat
aquesta llei al final han cedit una política d’èxit al Partit
Popular, que nosaltres hem reiterat en mil ocasions que era un
error colossal, però vostès tanmateix s’han encaparrotat a no
canviar i a enfonsar aquesta política d’èxit de modernització
d’establiments turístics, que, per cert, és una font de
finançament, perquè han de pagar un plus als ajuntaments per
fer inversió a zona turística. Això també és un ingrés que està
caient.

Per tant, nosaltres entenem que al nou context que s’està
dibuixant la manca de lideratge repercutirà negativament en el
turisme i vostès no han aconseguit fer front a dos reptes molt
importants que tenien; a un, el lloguer turístic, han aprovat una
llei que és un autèntic fracàs, fracàs perquè no han sabut fer
aflorar l’oferta, apostar per la qualitat i donar viabilitat a una
activitat econòmica que existia a les Illes Balears i que
necessitava una regulació que la fes possible, no que la prohibís
i vostès s’han dedicat al final, com nosaltres deim, a la
prohibició implícita en lloc de a la prohibició explícita del
Partit Popular. I el segon repte és el tot inclòs, un repte... no hi
haurà hagut cap temporada turística a les Illes Balears amb una
regulació de l’actual govern del tot inclòs, de fet no hi serà ni
al 2019, quan vostès ja no governin. Per tant, aquest compromís
tampoc no s’haurà complit... amb totes les conseqüències
negatives que té i que... em sum un poc a la reflexió que feia el
Sr. Jerez respecte d’això sobre el turisme incívic, etc.

I a més a més tot això ajuntat amb una pujada absolutament
poc pensada i poc meditada de l’ecotaxa, amb una repercussió
sobre la competitivitat del nostre paquet turístic. Amb l’ecotaxa
vostès equivoquen el tir per la quantia, per l’elecció dels
projectes i per la capacitat d’execució d’aquests projectes. No
han encertat a cap dels tres àmbits. Vostès estan acabant amb
el que era una bona idea i la seva política erràtica està posant
en entredit aquesta bona idea.

Ja els vàrem advertir que no doblassin l’ecotaxa, que
s’havia de consolidar aquest tribut, que si volien que tengués
recorregut s’havia d’implicar el sector turístic. No han fet res
de tot això i al final no són capaços ni tan sols d’executar les
obres que han de fer amb la recaptació obtinguda a través
d’aquest impost.

Per tant, entenem que aquí hi ha moltes errades. En quatre
anys no han estat capaços d’apostar per la reconversió de les
zones turístiques. Se’ls ha insistit pressupost rere pressupost.
Veim amb sorpresa que això sí, són bons per exigir-ho al
Govern central, al Govern central, sí que anam a veure el
ministre o el secretari d’Estat i li deim: “hem d’apostar per a la
reconversió de les zones turístiques”, evidentment a la part
pública perquè el sector privat en bona part ha fet això, ara no
ho poden fer gràcies a la seva política de restricció, però resulta
que vostès han apostat molt poc. Em dirà, ja ho sé, perquè m’ho
dirà, que a través del Consorci de les Borses de Places s’ha fet
una inversió, però això és una inversió ja compromesa
absolutament vinculada, però vostès no han fet cap esforç
suplementari en els seus pressupostos ordinaris per avançar en
la necessària reconversió de les zones turístiques. Per tant,
tenim moltes zones que s’han quedat obsoletes i que necessiten
una posada al dia.

I aquesta és l’esmena parcial que sosté el nostre grup,
principal, en aquesta conselleria. Nosaltres entenem que
s’hauria d’habilitar una partida, que s’hauria d’anar ampliant
per avançar en aquesta reconversió de les zones turístiques.

Com pensam que s’hauria de crear un símbol que és el
museu del turisme, les Illes Balears som una potència
capdavantera en turisme i estaria molt bé que tinguéssim un
museu del turisme, i pensam que la conselleria si realment
exercís aquesta funció de lideratge que entenem que li
correspon, però que no assumeix, posaria en marxa també
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elements simbòlics per valorar positivament el turisme. Ja sé
que vostès tenen una relació un poc complicada amb el món del
turisme i concretament amb el món del turisme de sol i platja
que al final és la principal modalitat que haurien de valorar i
que arribarem a haver de promocionar, d’aquí molts pocs
mesos ens haurem de començar a espavilar a fer promoció forta
per al sol i platja perquè està caient la demanda en aquest sector
i evidentment és el principal fonament damunt del qual
s’aguanta la nostra economia.

I hem proposat també una esmena parcial de pla de
màrqueting a Valldemossa per intentar fer una prova pilot en
aquest municipi de la Serra per també, evidentment,
complementar les ofertes turístiques que feim.

Finalment, hem de parlar un poc d’innovació. Vostès
bravegen de l’increment pressupostari d’innovació i vostès
s’han omplert la boca contínuament d’aquesta idea de la
diversificació de l’economia i dins la diversificació de
l’economia al segle XXI evidentment l’aposta per la innovació,
les noves tecnologies, etc., és importantíssima, però aquests
4.000 milions de què parlàvem avui mati, d’increment
pressupostari d’aquests quatre anys o aquests 1.200 a què es
referia el Sr. Jaume Font en la seva intervenció al final no han
anat d’una manera molt contundent, prioritària i principal a
aquest capítol d’innovació. S’han fet petites passes, que
valoram, però al final no hi ha una aposta decidida i per tant,
continuam sent una de les comunitats autònomes amb una
aposta per innovació més baixa de l’Estat espanyol. Aquesta és
una realitat i hauran passat quatre anys i vostès ens diran que
hem incrementat sobre el que hi havia anteriorment, d’acord,
però continuam dins el mapa de l’Estat espanyol i dins el mapa
europeu a les darreres posicions, a la cua en innovació i
evidentment així no aconseguirem la diversificació de la qual
tant acostumen a bravejar.

Pensam que cal un canvi de rumb molt contundent en
matèria turística, convé trobar sinèrgies amb el sector turístic
i deixar de tenir aquesta política absolutament erràtica,
absolutament sense consens, absolutament insatisfactòria per
a tothom que es dedica a la principal indústria del país.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs, torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

President. Senyores i senyors diputats, bones tardes a
tothom, Ciutadans ha presentat dues esmenes en aquesta secció,
una a la totalitat i una altra de parcial, però en realitat és com
si n’hagués presentat sis ja que n’hi ha dues de l’articulat que
hi tenen a veure i dues de la secció també d’Hisenda i
Administracions Públiques que també hi tenen a veure, com a
mínim pel seu contingut.

Totes elles ajuden a conformar en tot cas aquesta esmena a
la totalitat que ara estic defensant. De fet, és com dir que
ajuden a conformar aquesta gestió, pèssima al nostre entendre,
que ha fet el Govern en aquesta àrea, una àrea que tant

prometia i que tampoc no ha acabat donant de si, el turisme, el
darrer en la denominació de la conselleria per cert, ja l’ordre
probablement era premonitori de la importància, però tampoc
-després esper que hi arribem amb el temps de què dispòs- els
dos primers conceptes han estat especialment reeixits.

En tot cas, ara que ja som a les acaballes de la legislatura es
pot afirmar sense perill d’equivocar-se, crec, que la seva
funció, la funció de la part reservada al turisme, ha estat
merament recaptadora: l’impost de turisme sostenible, aquesta
ecotaxa rediviva. Ara entenem per què es va implantar, i
sobretot per què es va doblar un any més tard, per anar fent
caixa, per anar omplint la caixa comuna. És evident que
d’impost mediambiental en té ben poc, i és evident que no ha
tengut cap retorn en l’àmbit turístic, i a més la gestió d’aquest
impost és un dels casos més flagrants d’opacitat, de falta de
transparència d’aquest govern; com se sol dir col·loquialment,
té delicte. A pesar del que prescriu la llei mateixa de l’impost
encara és hora, i han passat ja prop de tres anys, que publicitin
l’estat d’execució dels projectes finançats amb aquest impost;
n’hi ha de l’any 2016, evidentment. Diumenge passat llegíem
a El Mundo que pareix que aquesta pàgina ja està llesta, però
que vostès no es decideixen a penjar-la, no sé per què; no sé si
ara estan esperant el moment més oportú, o per ventura per
Reis, que és una data en què aquest tipus de regals solen ser
benvinguts. 

En tot cas arriba tard i nosaltres és evident que ja ens hem
manifestat en aquest terrenys des de fa temps, i demostra clar
aquesta opacitat el grau de moralitat que té aquest govern.
Qualsevol ciutadà té dret a saber què passa amb els seus
doblers, que si bé surten en gran part de les butxaques d’aquells
que ens visiten també surten de les nostres, encara que sigui en
una proporció petita. Els residents també pagam l’impost,
consellera, recordi-ho, i encara que només el pagassin els que
ens visiten seguiríem tenint tot el dret del món a saber què fan
amb aquests 5 milions llargs que recapten en aquest moment
cada any. És la seva obligació donar-ne compte; aquests
doblers no són seus, són de tots els ciutadans, vostès només els
administren.

D’aquí ve que nosaltres incorporàssim en el seu moment
entre les esmenes a l’articulat aquestes dues noves disposicions
addicionals, que tenen per objectiu reclamar que aquesta pàgina
web estigui a disposició de tothom l’endemà mateix de
l’aprovació d’aquests pressuposts, i també, evidentment,
utilitzar part d’aquesta..., del que s’ingressa a l’impost de
turisme sostenible, utilitzar-la en un sentit que no és aquell que
preveu l’apartat f), que és un apartat contra el qual nosaltres
sempre ens vàrem oposar, i que era destinar això a habitatge de
protecció oficial, que és un concepte que evidentment és
absolutament necessari, no ho negarem, però que s’hauria
d’haver resolt via els pressupostos i els ingressos habituals.

I respecte a la pàgina web aprofit per recordar que nosaltres
li reclamam des de fa més d’un any -abans ja ho reclamàvem al
seu antecessor- que aquesta pàgina sigui una pàgina pública
que pugui ser consultada, i que tots sapiguem exactament cada
projecte en quin estat d’execució es troba, entre altres coses
perquè molts de nosaltres, i ja ho han dit els dos portaveus que
m’han precedit, tenim serioses sospites sobre el grau
d’execució d’aquests doblers, i per tant estaria bé que vostès,
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que tenen la manera de fer-ho i l’autoritat per fer-ho, poguessin
aclarir-nos tot això.

I les altres dues esmenes de què els parlava abans i que no
estan pròpiament vinculades a aquesta secció des del punt de
vista purament pressupostari, però sí vinculades pels seus
continguts, són el destí dels 25 milions que anaven destinats a
fomentar aquest accés a l’habitatge; de fet estan combinats amb
el que acab d’explicar; aquests surten de la Conselleria
d’Hisenda i el seu destí són les polítiques que nosaltres creim
necessàries en matèria de turisme i que aquest govern ha
menyspreat: per una banda, tot allò que té a veure amb la
innovació aplicada al camp del turisme i, per altra banda, tot
allò que pugui revertir la situació en què es troben les zones
turístiques madures i la necessària transformació d’aquestes
zones. Aquests dos destins ja permeten intuir una nova
mancança d’aquest govern en matèria de política turística, la
nul·la inversió en aquestes zones madures, especialment a
Mallorca i a Eivissa, juntament amb la no-regulació del tot
inclòs i la Llei d’estades turístiques.

Com que tenc poc temps introduiré, i si de cas després ja
tornaré sobre aquesta qüestió en la rèplica, l’altra part que per
a nosaltres és una mancança clara d’aquesta conselleria, la que
té a veure amb innovació i investigació. És evident que ha
millorat, és evident que hi ha hagut una voluntat de creixement,
però ha quedat realment ben enfora de les expectatives creades.
Li record, Sra. Busquets, que en el programa electoral del seu
partit parlaven d’un 3%...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, per favor vagi acabant.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acabaré tot d’una, sí. ...del pressupost de la CAIB, i l’any
que ve, d’acord amb les seves paraules, si es compleix allò
pressupostat arribarem com a molt a un 0,42%, o sigui només
un 15% d’allò que vostès prometien a final de legislatura, i
francament, de doblers, no els n’han faltat, eh? Però el que
veim amb això és que aquesta és la seva manera de gestionar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

...a base de promeses incomplides. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. En el torn del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. He presentat dues esmenes a
la totalitat en aquesta conselleria, a la mateixa conselleria i a la
Fundació Bit. S’han presentat, com han sortit els portaveus
abans, quatre esmenes a la totalitat, per algun motiu, Sra.

Busquets. En aquest sentit, com ha fet algun comentari al
respecte, la seva conselleria és d’Innovació, Recerca i Turisme,
i jo comentaria que hauríem de parlar de la Conselleria de
Turisme per a l’illa de Mallorca, perquè tornem una altra
vegada a dir, o almenys ho comento personalment, que la resta
de les illes tenen les competències en matèria de turisme, i
sempre parlem de turisme aquí quan hauríem de parlar de
Mallorca, concretament. És un absurd, un anacronisme total.

Per què he presentat aquestes dues esmenes? Per una banda,
perquè no trasllada un repartiment proporcional a totes les illes
del seu pressupost. Segon, perquè som a la cua d’Europa i a la
cua d’Espanya sobre la inversió en recerca, desenvolupament
i innovació, Sra. Busquets; ni vostè ni el seu antecessor no han
pogut revertir la situació de la inversió; és obvi que han fet
esforços perquè veníem de la nada, del desert, i és obvi que
moltes vegades han tret pit parlant d’importants creixements,
però sincerament, si fem una balanç i comparativament mirem
cap a Europa, la resta d’Europa, no tenim bons resultats, encara
que en les últimes dades publicades per la Fundación Cotec en
aquest sentit Múrcia i Balears eren les que tornaven als valors
de la precrisi. I, tercer, he de dir que com ja s’ha comentat, i
això ha estat també una qüestió molt recurrent en aquest plenari
i a la Comissió de Turisme, és que ha estat incapaç de perseguir
i sancionar els milers d’allotjaments turístics plurifamiliars que
a l’illa de Mallorca, i especialment a Palma, es comercialitzen.
Ja no parlaré de la qüestió dels unifamiliars.

Sobre la Fundació Bit, motius, idò perquè no trasllada el
repartiment proporcional a totes les illes d’Eivissa, sembla ser,
i també la nul·la capacitat per part de la seva conselleria i del
Consell d’Eivissa de posar en marxa el Parc Bit d’Eivissa. Són
els quarts pressupostos on es parla del fantasma del Parc Bit
d’Eivissa. És una pena, és al·lucinant, és una vergonya...,
podríem utilitzar molts qualificatius, però que després de quatre
pressupostos, com ja vaig dir en comissió, no tinguem encara
ni una oficina que estigui oberta perquè pugui fer feina la
Fundació Bit, no sé com podré canviar el model dependent
absolut del monocultiu del turisme que tenim a la nostra illa, a
les Pitiüses corresponent. Per tant sembla ser que Mallorca i
Menorca poden, necessiten i tenen Parc Bit, però a Eivissa no
és necessari, mode ironia, Sra. Busquets.

Qüestions. Vaig a les esmenes parcials. N’he presentades
vuit. Concretament enllaço amb la qüestió a què estava fent
referència fa un moment; he presentat una esmena de 400.000
euros perquè d’una vegada es posi la primera pedra, no ho sé,
però no hi arribarem, però és obvi que a veure si engeguem
d’una vegada aquest pressupost; i el pla o el projecte del PSOE
i de Podem de Sa Coma, que era la seva estrella, serà
“estrellat”, no?

Esmenes, dues sobre increment en inversió en recerca,
desenvolupament i innovació, una per 4 milions i una altra d’1
milió concretament per a l’illa d’Eivissa. També enllaçam
aquesta qüestió amb apostar pel canvi de model econòmic tant
a l’illa d’Eivissa com concretament a Sant Antoni de Portmany.
Sembla ser que a més aquests dies hem tingut i hem llegit en
premsa com a dia d’avui Eivissa no té cap zona turística
declarada zona madura turística i sembla ser que d’aquests 57
milions d’euros, que la Sra. Busquets ha anat a demanar-li a la
Sra. Bel Oliver, sembla que arribaran zero euros perquè a
Eivissa no han estat capaços cap dels partits que han estat
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governant i que governen de declarar alguna zona com, per
exemple Platja d’En Bossa o Sant Antoni, zona madura
turística. Sembla ser que ni l’ajuntament, ni el consell ni aquest
govern ho farà, per tant, l’excusa és que no es pot demanar, en
fi, ja veim com ens tracta Madrid, com ens tracta Mallorca a la
gent d’Eivissa, d’acord?

Més qüestions. També he presentat una esmena que fa
referència sobre la divulgació científica. Com a docent moltes
vegades parlam que hem de portar la ciència a les escoles, però
si realment no s’inverteix perquè realment pugui arribar a les
escoles no podrem parlar de la divulgació científica. Per això,
he presentat aquesta esmena, la 14499.

Ja per acabar, dues de turisme, la 14494, sobre inspectors
i sancionadors, l’increment de deu noves places, la Sra. Bel
Busquets no va respondre en seu parlamentària a cap de les
dues rèpliques que varen tenir lloc i no em va dir sobre el
nombre exacte que tenim d’inspectors i sancionadors, han
proveït deu noves places, veurem si es reflecteixen en els
pressuposts, però tal com està no hi són. 

I la última, i ja acab, és reduir la promoció de l’Agència
d’Estratègia Turística; continua la Sra. Busquets quedant-se
competències, 1 milió d’euros destinats a tres grans fires que
podrien fer perfectament els consells de cada una...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO.

Sí, ja acab, Sr. President. Tres grans fires que realment
aquests sous podria invertir-los directament en innovació,
recerca i desenvolupament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Senyors i senyores diputats.
Ho vaig dir fa un any i ho torn a dir ara, venc a defensar
aquests pressuposts, aquests pressuposts que estan elaborats en
equip, conjuntament amb tot el meu equip que ara
m’acompanya i al qual vull agrair l’enorme feina que fan dia a
dia. 

Així com vostès no han defensat les seves esmenes sinó que
han tirat de... una pot ser d’hemeroteca, una altra pot ser
d’anteriors intervencions, la veritat, pensava que hi hauria una
defensa de les esmenes. Jo venc a defensar aquests pressuposts,
els nostres pressuposts.

Comparec avui a la cambra autonòmica per explicar els
pressuposts de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,

Recerca i Turisme per a l’exercici 2019, com han fet i faran la
resta de membres del Govern. Una partida inclosa dins els
comptes de la comunitat que són de 5.457,75 milions d’euros,
un 8,96% més que els pressuposts d’enguany. Són uns comptes
de present i també de futur, uns pressuposts que segueixen la
ruta marcada durant el que duim de legislatura i que estan
pensats per seguir governant a partir del maig de 2019, per
continuar amb les polítiques d’esquerres s’ha duit a terme
recuperar la capacitat reguladora de l’administració, defensar
els serveis públics, garantir els drets de la ciutadania i mantenir
l’aposta per la diversificació del model econòmic i seguir
recollint els fruits de la feina feta.

Per això, de forma transversal el pressupost de 2019 preveu
inversions per un total de 27 milions d’euros en recerca i
innovació, xifra que implica un increment del 28,5% respecte
d’enguany. Amb aquest muntant econòmic pretenem despertar
vocacions investigadores, captar talent i també motivar aquells
que varen partir perquè tornin, perquè creim fermament en la
necessitat de la investigació i del traspàs de coneixement al
teixit productiu a fi de tenir una economia forta i diversificada.
Per això hi feim feina, encara que s’entestin a dir que no és
així.

Uns pressuposts que un any més preveuen increments
importants als àmbits als quals aquest govern dóna prioritat i
que són aquells que més afecten directament les persones que
viuen a les Illes: la sanitat, l’educació i els serveis socials. Ho
hem fet aquests anys de legislatura i el 2019 aquestes àrees
tenen un pes del 69,4% dels comptes. 

Tot això tenint ben present que el turisme és el principal
motor econòmic de les Illes i que s’ha de mantenir i reconvertir
en una activitat més sostenible i respectuosa amb el nostre
entorn, amb el nostre patrimoni, amb els nostres drets com a
ciutadania i també com a classe treballadora. 

Pel que fa a la conselleria que dirigesc el pressupost
específic de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme per a l’any 2019 és de 50.204.971 euros, una
xifra que ascendeix fins a 54 milions si tenim en compte els
projectes finançats amb l’impost de turisme sostenible de les
diferents direccions generals d’aquesta conselleria i que puja a
188.344.971 euros si tenim en compte que és l’AETIB,
l’Agència d’Estratègia del Turisme a les Illes Balears, que
gestiona els projectes que finança l’impost de turisme
sostenible i que dins el sector públic instrumental de la nostra
conselleria hi ha també el Consorci de la Borsa d’Allotjaments
Turístics, amb un pressupost de 28,14 milions d’euros. 

Per departaments de Turisme destaca que el 2019 són els
primers pressuposts en què ja no es contempla dins aquesta
àrea la partida corresponent a Promoció Turística, ja que hem
complit amb la fita de transferir aquesta competència als
Consells de Mallorca, Menorca i Formentera, alhora que
milloram la transferència feta a Eivissa en uns termes que han
satisfet les institucions insulars tant pel que fa a dotació com a
personal. Em sorprèn, Sr. Melià, que un home que jo pens o un
partit que pens que sempre ha defensat l’autogovern encara em
requereixi més promoció quan la tenim transferida i quan
nosaltres sabem que l’autogovern de cada illa i la capacitat de
cada consell té aquesta capacitat per defensar des de la
proximitat i els interessos de la seva ciutadania. Creim en els
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consells, per això hem complit amb la transferència. Per molt
fort que ho cridin qualcuns està comprovat i en som defensors,
les decisions com menys centralitzades millors, com més a prop
de la gent i de cada realitat, millor. No m’haguessin sorprès
aquestes paraules en boca del PP, però en boca d’El Pi m’han
sorprès, la veritat.  

Per al 2019 la promoció turística forma part del capítol de
finançament als consells insulars i ascendeix a 8,76 milions
d’euros. Els comptes de l’any que ve tampoc no inclouen altres
partides que teníem abans, que eren per al Palau de Congressos
i per a inversions del Pla Mirall, que ja estan liquidades.
Aquestes partides el 2018 han suposat una despesa de 8 milions
d’euros pel que fa al Palau i 620.000 per al Pla Mirall. 

Si tenim en compte les xifres descomptant aquestes partides
els pressuposts per a la Vicepresidència del Govern i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme són de 54,11
milions, un 14% més que el muntant de l’any passat. 

Si parlam de la Direcció General de Turisme i l’Agència
d’Estratègia Turística, 18.089.625 en total, la direcció general
és un departament fonamentalment de capital humà i el capítol
destinat a personal creix en pressupost, concretament en vuit
places repartides inicialment entre els serveis d’inspecció i el
servei d’instrucció. Volem donar resposta, com bé saben, a la
necessitat d’atendre l’increment d’empreses turístiques i
d’estades turístiques per tal de poder garantir a empresaris,
treballadors, visitants i ciutadans que tota l’activitat turística es
duu a terme dins el marc legal i normatiu turístic que ens hem
donat, perquè si complim tots hi guanyam. 

El pressupost de l’Agència d’Estratègia Turística a les Illes
Balears el 2019 és de 12 milions d’euros, a més, amb les noves
funcions l’agència gestionarà els 110,5 milions de recaptació
de l’impost de turisme sostenible. L’AETIB té dues grans àrees
d’actuació, la gestió turística estratègica per a la millora del
posicionament de les Illes Balears i la gestió turística sostenible
per reduir els impactes de l’activitat turística i així també
contribuir a un millor posicionament de les Illes com a
destinació turística. L’AETIB s’encarrega de la planificació
general i del foment de l’activitat econòmica que afecta el
sector turístic, així donarà suport a la creació, a l’organització
i a la comercialització de productes i serveis turístics propis, a
la modernització, la millora i la innovació del sector i l’entorn
turístic i a la recerca i el desenvolupament tecnològic de les
empreses turístiques.

Pel que fa al Consorci de la Borsa d’Allotjaments Turístics,
té un pressupost per al 2019 de 28,14 milions d’euros i
m’agradaria recordar la importància del CBAT, d’aquest
consorci aquesta legislatura, perquè amb els doblers provinents
de la venda de places turístiques, hem afavorit inversions a
Mallorca per valor de 35 milions d’euros, vull aclarir que és a
Mallorca perquè la resta de consells tenen transferides les seves
competències en ordenació. Són inversions que impliquen
millores en l’àmbit turístic als municipis de Mallorca, gràcies
a la gestió que el Govern i els ajuntaments de la nostra mà feien
d’aquests doblers, perquè altre temps restaren aturats, fa poques
setmanes vàrem poder anunciar una ampliació de la partida
prevista per a la subvenció de projectes d’enguany, una quantia
que després de la del 2017, suposava una autèntica aposta
estratègica.

Si parlam de la Direcció General d’Innovació i Recerca,
aquesta té un pressupost de 13.606.056 euros per al 2019. Però
l’aposta d’aquest govern per a aquest sector va molt més enllà
de la partida específica d’aquesta direcció general i de forma
transversal els comptes preveuen un total de 27 milions
d’euros. Part d’aquests doblers van destinats a incentivar la
contractació de personal investigador i a promoure projectes
per part d’empreses i grups de recerca. Per això, podem
preveure que les bones xifres de 2017, que situen Balears com
l’única comunitat autònoma, juntament amb Múrcia, que ha
superat els nivells d’inversió en recerca i desenvolupament a
nivells d’abans de la crisi econòmica, seran encara millors
enguany i el 2019 i la pròxima legislatura no només per la base
posada, sinó també per la feina que seguirem fent llavors.

De moment la feina feta per aquest govern, sumat a la bona
resposta de la iniciativa pública i privada, ha fet que la inversió
en recerca i desenvolupament hagi crescut un 2,5%, amb un
increment dels llocs de feina del 3,1. Balears és líder de tot
l’Estat en aquest creixement, segons l’Institut Nacional
d’Estadística.

De ben segur que el Pla de ciència, tecnologia i innovació
que esperam poder aprovar el 2019 també donarà un impuls
important al sector i dins aquesta direcció general, la Fundació
BIT manté el pressupost respecte de l’exercici anterior, 15,2
milions d’euros, amb aportacions d’altres conselleries del
Govern. I vull recordar, tal com vaig anunciar a la
compareixença a la Comissió de Pressuposts, que comptam
amb una partida per participar per primera vegada al Mobile
World Congress 2019 a Barcelona.

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic té un
pressupost de 9.888.491 milions d’euros per a 2019, xifra que
implica un increment del 9,29%; un augment que s’invertirà a
incrementar la capacitat, l’agilitat i la seguretat de
l’administració digital del Govern. A la part de les
telecomunicacions hi destaquen 1,6 milions, com a bestreta
dels fons FEDER en ajudes a operadores per estendre la banda
ampla. Una direcció general que també serveix per millorar el
servei a la ciutadania i és un orgull que sigui durant aquesta
legislatura que es facin les inversions possibles, perquè
pràcticament el cent per cent de la població que viu a espais
urbans pugui contractar fibra òptica. Això ens converteix en la
regió millor connectada d’Europa. 

I dins les inversions que afecten les comunicacions, mereix
una menció especial l’entitat pública empresarial de
Telecomunicacions i innovació. Per al 2019 té un pressupost de
2,3 milions d’euros i 1.080.000 euros d’inversions. En total
3.380.000 euros que serviran entre d’altres coses per
incrementar i millorar la xarxa de comunicacions del Servei
d’Emergències de Balears. Aquest muntant és un increment del
20% en inversions respecte d’enguany.

El 2019 feim una passa més en el desplegament de les
xarxes de telecomunicacions a les illes. L’any que ve gràcies al
pressupost de l’IBETEC, seguirem desplegant la xarxa
TETRAIB, que és la que més garanties i millor servei ha donat
a la gestió d’emergències a aquestes illes. L’any que ve
ampliarem la xarxa d’estacions, amb 8 més a Mallorca, 3 a
Menorca i 6 a Eivissa, donant resposta als cossos que actuen en
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cas d’emergències, perquè cada vegada són més aquells que
demanen adherir-se a la xarxa TETRAIB i així donarem millor
cobertura a la gestió de sinistres i esdeveniments excepcionals.

La Direcció General de Fons Europeus té un pressupost de
2.003.039 euros per a 2019, un departament del Govern que
aquesta legislatura ha vetllat per no perdre ni un euro del
pressupost que podem rebre d’Europa i que ha aconseguit
millorar significativament la gestió que se’n fa. La gestió del
finançament europeu és una àrea clau del Govern, per la seva
importància per a l’obtenció de més recursos econòmics, per tal
d’escometre les polítiques i millorar els serveis públics, més
encara, si tenim en compte l’actual situació d’infrafinançament
de les Illes Balears. Per això, en contra d’allò que es va fer en
temps passats, hem donat prioritat a aquest departament, més
enllà de la importància que suposa la generació d’ingressos per
al país, s’ha de destacar un valor afegit d’aquesta tasca
desenvolupada, en la mesura en què s’està aconseguint situar
el finançament europeu com un eix bàsic per a la transformació
socioeconòmica de la societat balear. 

Donam suport a inversions que promouen el coneixement
i la innovació, redueixen les desigualtats i milloren la
sostenibilitat mediambiental i la qualitat de vida de la població
de les illes. En comparació amb l’anterior legislatura, el ritme
d’execució dels fons europeus s’ha incrementat en un 14%, en
concret durant els anys 2011-2015 la quantitat total certificada
pel Govern de les Illes Balears va ser de 125.571.100,88 euros,
davant dels 143.467.814,80 justificats des de setembre de 2015
fins a desembre de 2018. Gràcies a la bona gestió d’aquest
finançament, han estat possibles projectes com la instal·lació
d’energia solar fotovoltaica, dirigida a les administracions de
les Illes Balears i entitats dependents, en el marc del programa
operatiu FEDER 2014-2020. El desplegament de banda ampla
que permetrà a les PIME la connexió a qualsevol punt de les
illes i també possibilita la creació del pont marí excel·lència,
que impulsarà un office sistema innovador de ciència i
tecnologia marina al port de Palma.

A més, respecte del programa de garantia juvenil, el volem
de despesa justificada és de 22,7 milions, la qual cosa situa
Balears entre les quatre primeres regions d’Espanya amb major
nivell d’execució, en relació amb la seva assignació financera.
A més, en aquesta àrea vull destacar també la feina feta per les
oficines del Centre Balears Europa, tant a les Illes com a
Brussel·les. A les Illes es fa difusió i pedagogia sobre les eines
que ens ofereix Europa per millorar la nostra competitivitat, la
sostenibilitat i per obtenir finançament, entre moltes altres
tasques. I a Brussel·les el Centre Balears Europa ha esdevengut
un organisme de referència per la relació entre l’arxipèlag i els
països membres i molt concretament amb els territoris insulars.

I acabant, en definitiva, com a vicepresidenta d’aquest
Govern, és un honor comparèixer a la cambra i escoltar els
companys i companyes del Consell de Govern, defensant
comptes que posen les persones al centre de les polítiques. Els
millors pressuposts que es podien presentar i que suposen una
mostra més del compromís d’aquest govern amb la gent, el
territori, els serveis públics i la justícia social. Un enorme
esforç col·lectiu de tot el Govern, del qual em sent molt
orgullosa. Però uns pressuposts -deixin-m’ho dir, insuficients,
com insuficient és el finançament que aquesta terra i aquesta
ciutadania venim patint des de fa dècades. I és una

responsabilitat ineludible acabar aquesta intervenció recordant-
ho, com ho seguirem fent fins aconseguir el tracte just que les
Illes Balears es mereixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ho ha fet vostè molt bé, moltes gràcies per
reproduir el discurs que vostè ja ens va llegir en el seu moment
a la Comissió de Turisme, ja ho sabíem, bastava ens portés una
fotocòpia i haguéssim acabat abans, si vol en el pròxim debat
que tenguem, jo li don el meu correu electrònic, m’ho envia
abans, no feim debat i ho discutim pels passadissos. Li pareix?
Li pareix? Li pareix?

I això miri, el que ha fet vostè aquí demostra la seva actitud,
demostra el seu tarannà. Vostè no ve aquí a discutir, tal vegada
és que reduir-se a aquest nivell vostè no hi està acostumada,
però aquí som per parlar, per discutir i per confrontar idees, eh?
i tot el que li hem dit aquí no és qualsevol cosa. Li hem fet tres
grups parlamentaris distints tres esmenes a la totalitat i no
només li hem fet tres grups parlamentaris distintes tres esmenes
a la totalitat, sinó que diumenge mateix si vostè va veure la
premsa la mateixa federació hotelera també li feia una esmena
a la totalitat.

I què li deia la mateixa patronal hotelera? “No es de recibo
que la consellera de Turismo trabaje de espaldas al sector”.
Idò jo li dic, Sr. Consellera, que no és adequat que la Sra.
Consellera de Turisme treballi d’esquena al Parlament, que és
això el que ha fet avui, ha estat el que avui ha vingut a fer aquí,
a treballar d’esquena al Parlament i no donar resposta a tot allò
que els grups parlamentaris li han demanat.

Idò sí, amb aquest comportament que vostè ha tengut aquí
no m’estranya que també la patronal li faci una esmena a la
totalitat perquè si amb els grups parlamentaris no és capaç de
discutir, idò entenc que amb la patronal hotelera tampoc no
estigui disposada a arribar a acords. Ara comença a lligar tot,
ara comença a estar molt més clar tot.

Li deia la Sra. Frontera això, li deia que vostè treballa
d’esquena al sector, que és un sentiment generalitzat, que amb
vostès no hi ha empatia i que amb vostès és molt difícil arribar
a enteniment i arribar a acords. Criticava la Sra. Frontera
exactament el que he dit els tres grups parlamentaris que li hem
fet l’esmena a la totalitat, que vostè ha frenat en sec les
inversions en aquesta comunitat autònoma en matèria de
turisme i això li ho hem dit els tres i això li ho diu la patronal
i vostè quí no en fa menció ni en fa qüestió i això és una
qüestió cabdal per a aquesta comunitat autònoma.
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Li hem dit els tres grups parlamentaris que era necessari
invertir en zones turístiques degradades i invertir en zones
turístiques madures, el mateix que li està dient la patronal. No
ens ha fet ni cas. No ens ha donat resposta.

I li vull dir que la inversió no comença només de portes
endins de l’hotel, també hi ha inversió que s’ha de practicar de
portes enfora, perquè la qualitat en aquesta comunitat autònoma
ha de ser una qualitat i una excel·lència integral, però a vostè
això tant se li’n dóna, no ens dóna resposta, se’n va a Madrid,
es fa una foto amb la Sra. Oliver, torna i aquí, idò tant de bo
que això es converteixi en una realitat, però -segons diu la Sra.
Frontera- això és un brindis al sol, amb l’esmena a la totalitat
que li fa diumenge en una entrevista.

Miri, nosaltres hem fet una sèrie d’esmenes que no he
defensat, però que ara les vull defensar, precisament també a
les zones turístiques madures, demanam 12 milions perquè les
zones turístiques madures estiguin a l’alçada en inversió
pública de la mateixa manera que estan a l’alçada aquells
hotelers que fan esforços en els seus establiments per millorar
la qualitat. Per tant, entenc que aquesta esmena avui hauria de
tenir molt bona sort i ser aprovada perquè no confiam que els
57 milions que vostè ha anat a buscar acabin arribant a les Illes
Balears.

Demanam també un esforç per a l’illa d’Eivissa, seguir
també incrementant qualitat en relació amb l’oferta turística i
apostar per una infraestructura que fa temps que ja venim
demanam i que és el palau de congressos d’Eivissa situat a
Santa Eulària on hi ha una primera fase executada i on és
necessari actualitzar el projecte d’una segona fase. Si no
començam a actualitzar projectes i a donar senyals de vida al
sector privat, que necessitam la seva col·laboració en aquest
sentit, que també, el sector privat no ens continuarà i no ens
seguirà.

Demanam que el programa que vostès... deien que
desenvoluparien el facin d’una vegada, ho deia el Sr. Barceló
(...) passat i fa un any, Turisdata, no sabem res d’això, expliqui-
nos-ho. Li hem fet una esmena perquè precisament ens
l’aprovin i ho puguin desenvolupar.

Llavors hem fet dues esmenes que consideram
importantíssimes, que són dues esmenes a fi de desenvolupar
campanyes. Crec que és important informar i sobretot dissuadir,
dissuadir de vendes ambulants que perjudiquen el nostre
comerç a l’àmbit turístic i dissuadir aquelles persones que
acaben a un lloguer turístic no reglat. Crec que són dues
esmenes que es poden perfectament aprovar perquè dins el
marc del turisme la legalitat sigui respectada.

I en matèria d’innovació i recerca també crec que hi ha dues
esmenes importants, una és Parc Bit. Jo sé que d’Eivissa... que
el Sr. Aguilera n’ha fet una també al Parc Bit. Nosaltres
pensam que la nostra esmena és molt ambiciosa o més
ambiciosa en quantia. Per tant, demanaríem que aquesta tingués
el suport ja que entenem que és millor que la que presenta el Sr.
Aguilera. 

I també una altra en relació amb el Pla de ciència.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Vostè és la consellera cucales, consigna no sortir, no escoltar,
no sentir, no dialogar, no parlamentar, he vengut a parlar del
meu llibre i li és igual el que passi. Ens ha repetit -i ho ha dit el
Sr. Jerez-, ens ha repetit el seu discurs a la presentació dels
seus pressupostos. Nosaltres entenem que a la comissió
parlamentària corresponent vostè expliqui els seus
pressupostos, és el que toca, però aquí obri un torn incidental
per parlar de les esmenes que li fan els grups parlamentaris i
vostè ens ha simplement reiterat tot el que ens va dir, ho ha
repetit fil per randa.

I el problema no és que al nostre grup parlamentari no ens
agradi la seva gestió turística ni els seus pressupostos. El
problema, Sr. Jerez, no és que no li agradi a la federació
hotelera, és que no agrada a ningú. No agrada al GOB, no
agrada a APTUR, no agrada a l’oferta complementària, no
agrada a ningú la seva gestió turística i els seus pressupostos;
i aquest és el problema, que vostè es vol aïllar del món i amb
les seves consignes que va reiterant i repetint i repetint fins al
cansament es pensa que arribarà a tenir raó, però crec que no va
per bon camí perquè el que hauria de fer és escoltar i sentir més
la veu de tothom, no només dels partits aquí representats.

Em diu que com he dit allò de la promoció?, supòs que
seguint aquest fil argumental vostè no s’atrevirà a anar a cap
fira turística, supòs que ha desaparegut la seva presència a cap
fira turística perquè, què ha de fer vostè?, respectar les
competències dels consells insulars i no anar a cap fira ni una,
ni una!

(Algunes rialles)

Jo agaf l’ordinador i pos el que fa la seva conselleria i veig
“accions promocionals”, accions promocionals!, com pot ser
mai que la conselleria estigui incomplint l’Estatut
d’Autonomia?, home, per favor!, per favor, és infantil. Aquest
argument meu és infantil, però és que és el seu argument.
Aquest és el problema. El problema és que vostè utilitza aquest
argument i això no té ni cap ni peus.

Jo li dic que vostè hauria de liderar el turisme i vostè no vol
liderar, vostè només s’espolsa les coses del damunt i diu als
altres grups “què estan dient?”, idò vostè també té una funció
de coordinació amb els consells insulars i si el turisme de sol i
platja està començant a patir pel context que jo abans li
enumerava, vostè també ha d’actuar. Vostè no se’n pot rentar
les mans com si no pintàs res en tota aquesta qüestió.

Li ho hem reiterat, la seva aposta per la modernització dins
els establiments turístics i fora dels establiments turístics és un
fracàs estrepitós i aquesta és una aposta estratègica de futur de
les Illes Balears i vostè ha tallat les ales a la iniciativa privada,
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l’ha arraconada, ha caigut en picat la inversió hotelera per
renovació i, per tant, també per allargar la temporada, uns dels
objectius marcats per la legalitat, que és la desestacionalització,
i vostès no fan res per apostar realment per millorar les zones
públiques que estan fora dels establiments.

Els ho vàrem proposar en l’ecotaxa: el 50% dels recursos
que quedassin on s’havien generat, que l’hoteler que fa un
esforç de recaptació i que tot el sector i que el turista que
repeteix vegi que l’esforç ha valgut la pena i que hi ha hagut un
retorn, que hi ha hagut una inversió positiva i que la destinació
ha millorat. Vostès no han volgut escoltar. Continuen repartint
absolutament amb arbitrarietat totes les inversions de l’ecotaxa
i van creant anticossos en relació amb aquest tribut.

Crec que no van per bon camí i el pitjor és que no tenen cap
voluntat d’escoltar i d’intentar rectificar i de fer un mínim
d’autocrítica de per què no agrada a ningú la seva gestió, i és
ben hora que siguin capaços de tenir una mica de cintura i
vegin que alguna cosa, alguna raó han de tenir tots els altres
grups i tota la societat civil, que està absolutament descontenta
amb la seva gestió turística i amb els seus pressupostos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn de paraula del Grup Parlamentar
Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, Sra. Consellera, vicepresidenta, vostè ens deia fa un
moment que no havien vengut -ho ha dit d’una manera
genèrica- a defensar les nostres esmenes aquí. Jo, com a mínim,
sí, perquè per ventura no en tenia tantes com els altres grups,
però sí que les he defensades en el poc temps de què he
disposat. En tot cas jo també he tengut la mateixa sensació que
els dos portaveus que m’han precedit, una sensació que vostè
havia confós aquest plenari amb la compareixença que ja va fer
per defensar justament els pressupostos de la seva conselleria,
i no era evidentment això. 

Hi ha un altre element de confusió que a mi també m’ha
paregut trobar en les seves paraules. Vostè ha repetit o ha donat
a entendre crec que dues vegades una cosa que he copiat
textualment, que havia vengut aquí a escoltar i que estava molt
contenta d’escoltar els seus companys i companyes de govern.
Jo em pensava que la part final seria, no de govern, els seus
companys i companyes de Parlament, perquè realment estàvem
en un debat de totalitat, vostè està debatent amb nosaltres, que
som els grups de l’oposició, som aquells que li hem presentat
esmenes en aquest cas a la totalitat de la conselleria. En canvi
vostè ha fet un acte, diguem, que està molt bé i no en dubt, de
solidaritat amb la resta del Govern. No sé, francament, davant
del que estam sentint avui aquí, probablement hauria de ser al
revés, la resta del Govern que fes un acte de solidaritat amb
vostè, però això ja els ho deix..., perquè evidentment no som jo
qui ha de dir aquestes coses.

Fora d’això, m’ha sobtat que ara ens hagi parlat..., per
ventura és que està mal reflectit al Diari de Sessions, però ha
parlat d’un 28,5, no sé si d’increment en R+D+I, o uns 28,5

milions, però en tot cas... 27 milions, eren?, i un percentatge,
bé... En tot cas en el Diari de Sessions hi figura, si jo ho tenia
mal recollit, un 23%. Pot ser un error per part meva, eh?, que
és el que jo havia trobat allà perquè aquell dia no vaig poder
assistir a la seva compareixença. Però en tot cas és igual, quan
parlam justament d’aquesta partida jo li deia abans que hem
quedat molt lluny, més enllà que li reconec que hi ha un..., que
hi ha hagut per part de la seva conselleria una política, diguem
que és evidentment lloable, de creixement, però que
evidentment no té punt de comparació amb allò que vostès
havien promès al seu programa electoral. Ja sé que un promet
al programa i després executa durant la legislatura, i que
desgraciadament a vegades la distància és una distància
abismal, però, clar, això és el punt de referència que he de
prendre jo. 

I després encara n’hi ha un altre: les dades justament que
tenen a veure amb el percentatge no ja respecte del pressupost,
que és el que vostès tenen al programa, sinó respecte del PIB,
i aquí, si no he fet malament els càlculs, haurem pujat 8
centèsimes, com a mínim les darreres dades, d’un 1,32 el 2015
a un 1,38, i això pot haver augmentat el 2017, que són les
darreres dades que tenim d’això. Clar, l’Estat, en paral·lel, ha
passat d’un 1,22 a un 1,33 de mitja, de tal manera que nosaltres
ara estam més lluny encara percentualment. Clar, perquè el
problema és que vostès han tengut molts de doblers, molts de
doblers per invertir-ne molts més en aquest capítol, que és un
capítol fonamental, per exemple en l’àrea del turisme, per posar
un àrea que és la que tenim justament aquí. Per això nosaltres
també hem fet les esmenes que hem fet. Però, clar, el que no té
sentit és que aquest augment hagi estat un augment tan petit i
que després hagi tengut o tengui tan poc efecte.

Per tant li volia simplement comentar aquestes coses per
acabar de precisar el que li he dit abans, i insistir que per
desgràcia, com a mínim per a nosaltres, aquest ha estat o
aquesta ha estat una conselleria que al llarg d’aquesta
legislatura, no només amb vostè, també amb el seu antecessor,
ha anat de fracàs en fracàs, i em sap greu dir-ho, però crec que
tothom hi convé, ara mateix ho recordava el Sr. Melià a la seva
intervenció, i també el Sr. Jerez, que en realitat han aconseguit
que ningú estigui content. I realment això evidentment té mèrit.

I fora d’això, moltes gràcies per la seva atenció i que es
millori. Dic això darrer sense cap segona intenció, simplement,
vicepresidenta, m’ha comentat abans que tenia un constipat i
estava molt embotada, eh?, que ningú no em mal entengui.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. En principi no tenia pensat
intervenir perquè pensava que només el Sr. Pericay intervenia. 

Sra. Busquets, ja li he..., sembla que tots els portaveus que
hem parlat en aquest torn li hem deixat molt clarament quina és
la situació de la seva conselleria. És obvi que no... moltes
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vegades, i sobretot el mantra que des que vostè va assolir la
presidència d’aquesta conselleria sincerament no ens arriba, i
entenem que les propostes no arriben enlloc, que s’estan fent
petites passes per intentar canviar un... com li he comentat, i
moltes vegades la dependència absoluta, però el que no podem
fer és d’un dia per un altre i continuar com li han comentat
anteriorment, no escoltar la resta, perquè vostè al final jo també
he fet referència a les meves esmenes. Ha fet algun comentari
al respecte?, no, m’ignora, menysprea. Això sincerament és
molt trist, veure que en seu parlamentària, independentment
que vostè o no combregui amb determinades qüestions, a un
diputat o a una diputada que sigui ignorada reiteradament la
seva presència per vostè, bé, sincerament no li importa un
pebre, per ser intentar educat al respecte. No, Sra. Busquets, és
molt trist i jo li tenia molta estima perquè compartim que venim
del món de l’educació, i veure realment que és incapaç de
contestar-me, al final què vol que li digui al respecte?, que li és
igual el que digui en Salva Aguilera perquè és obvi que el seu
govern, la Mesa, determinats partits polítics, fan el buit. 

I igual passa amb el tema d’Eivissa, el tema del Parc Bit
d’Eivissa, Sra. Busquets. Això serà un fantasma?, fum?, això
és una qüestió seva?, és qüestió del seu director general?, és
qüestió del consell?, és qüestió del PSOE d’Eivissa?, de
Podem? O al final passarà una legislatura on -ho torno a repetir
quatre vegades- parlam del Parc Bit d’Eivissa i sense cap
oficina de la Fundació Bit. Per tant això haurem de dir que per
a cada una de les illes crearem..., serà impossible crear una
fundació perquè defensi els seus interessos.

El tema de la investigació, el desenvolupament, la
innovació, la recerca, la transferència de coneixement, etc.,
etc., sincerament fora del Parc Bit de Mallorca, a Menorca una
miqueta, a les Pitiüses arriba alguna qüestió? Sap perfectament
que he presentat un grapat molt important de preguntes a la
seva conselleria quant a on i com s’han invertit els fons
FEDER, quina quantitat de sous s’han invertit en cada un dels
parcs Bit de les dues illes que estan en funcionament, i bé, no
sé, si al final realment vostè, i jo sóc el primer interessat que
realment les nostres illes a poc a poc, ho torn a repetir, no
depenguin absolutament del turisme i que la investigació, la
recerca..., aquest matí parlàvem de recuperar el talent dels
nostres joves que se n’han anat formats o gent no formada se
n’ha hagut d’anar, emigrar de les nostres illes a altres països o
a altres comunitats perquè no tenien aquí l’oportunitat,
realment volem invertir en innovació, recerca i
desenvolupament?, quan realment al final no tenim les
empreses petites o mitjanes perquè puguin incorporar-se; què
serà, només donar-li un contracte d’un any perquè puguin
desenvolupar una tasca quan aquestes persones estan ja
integrades dins d’una altra societat i tot el seu coneixement que
durant anys o vàries dècades els hem format a les nostres illes,
doncs, com a docent, com a persona que viu en aquestes illes
em sent molt, molt frustrat i molt trist de veure que a la fi no
puguem tenir ni la formació professional ni que realment
totes... parlem moltes vegades, aquí matí parlàvem de la
indústria on és, que vostè ha parlat molt de turisme sostenible,
on són les noves energies, les noves tecnologies, la formació
professional. Sra. Busquets, després interpel·laré també en la
meva defensa al Sr. March, però on realment estam invertint
perquè puguem canviar si al final l’impost de turisme
sostenible finança els projectes dels ajuntaments, com per
exemple en el cas d’Eivissa ... s’invertiran més de 5 milions

d’euros a renovar el passeig de Figueretes, això és la inversió
de l’impost de turisme sostenible. No, vostès també...

O també el tema hídric, que és una qüestió que també quan
hauria de ser ABAQUA, que gràcies al Partit Popular i gràcies
al Govern que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... a partir de, ja vaig acabant, que a partir de 2019 o ja enguany
que invertir en habitatge quan són incapaços de realment
invertir en medi ambient, a crear més llocs de feina, IBANAT,
agents de medi ambient, etc. 

Per tant, moltes vegades parlem de turisme sostenible, de
canviar el model, però continuam fent el mateix mantra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn de la Sra. Vicepresidenta. 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 és que vostès no sé, avui crec que
som en un debat parlamentari de pressuposts i si hi ha unes
esmenes a la totalitat que qüestionen quins són els pressuposts
de la conselleria ha de sortir la consellera a defensar aquests
pressuposts, si a vostès els ofèn, jo què volen que els digui? Em
sap molt de greu, jo venc a defensar els pressuposts que hem
planificat en equip. 

No em venguin a dir que el que han fet vostès, li he d’agrair
al Sr. Pericay que sí ha desglossat i ha especificat quines han
estat les seves esmenes, fins i tot el Sr. Aguilera, però vostès
han anat a tirar una d’hemeroteca. Sr. Jerez, fa plagi, jo que de
formació som professora, és que vostè no es prepari la
intervenció, és que ja agafa la darrera entrevista que surt a un
diari en diumenge i treu d’allà el seu argumentari. Enhorabona,
Sr. Jerez, molt ben preparat el debat de pressuposts, sí, senyor...

(Alguns aplaudiments) 

... si això és preparació del debat de pressuposts, enhorabona;
almanco dissimuli les fonts, què vol que li digui!

Quant a qüestions que no contesta, que no... la nostra
política de govern sempre s’ha centrat en dos aspectes cabdals
que vostès ni esmenten, perquè els fa nosa perquè són dues
polítiques d’èxit, per una banda és la diversificació, la
diversificació econòmica a través del turisme perquè el turisme
genera prosperitat compartida i gràcies a la riquesa que genera
el turisme podem apostar per tota una sèrie d’inversions fetes
a les nostres illes que són absolutament necessàries, i per una
altra la desestacionalització, absolutament imprescindible
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perquè els treballadors i les treballadores d’aquestes illes
puguin tenir contractes més mesos, perquè puguem oferir un
altre producte, perquè les nostres illes puguin ser conegudes
d’una manera més amable. D’això no en parlen, d’aquesta
estratègia d’èxit, per què?, perquè aquí vénen a pronosticar
l’apocal·lipsi, de qüestions d’èxit ni una, no en parlam. 

Vostè em parla un altre punt de diversificació de generar
prosperitat compartida que és el lloguer turístic. Vostè, Sr.
Melià, em diu que no funciona, no sé a què ve al debat de
pressuposts, però li contestaré si vol que li contesti. Des que es
va establir el PIAT i per tant es varen poder oferir les places de
lloguer turístic, 8.366 places s’han pogut donar d’alta, 5.798 en
plurifamiliars, per la cosa que havíem fet la llei, li molesta, un
70% són plurifamiliars, li molesta? Aquí té les dades, un 30%,
2.061 són unifamiliars, i tots s’han centrat en l’impost de
turisme sostenible. 

L’impost de turisme sostenible respon a una llei, una llei
aprovada en aquest parlament, una llei que té quatre objectius
i aquest objectius s’han de complir. Cada un de vostès devia
tenir una idea de l’impost de turisme sostenible, però aquí es va
aprovar una llei; l’impost de turisme sostenible serveix per
conservar i millorar el nostre paisatge i el patrimoni natural,
conservar el patrimoni cultural, apostar per la formació i la
innovació per tal de garantir unes millors qualitats de feina als
nostres treballadors i treballadores i també apostar per aquesta
diversificació econòmica i, d’ençà els pressuposts de l’any
passat, construir habitatge social o promoure el lloguer social.
Per a aquest nosaltres complim la llei, un impost de turisme
sostenible que duu 200 milions invertits en dos anys i mig i que
si el 2003 el Partit Popular no l’hagués anul·lat, no l’hagués
prohibit, ara tendríem més de 1.000 milions invertits a les
nostres illes, unes illes que totes elles són producte turístic, i
amb aquestes inversions milloram el producte turístic i
garantim una bona experiència als visitants. 

Sr. Jerez, jo no he vengut aquí a fer retòrica del
“cunyadisme”, cosa que sí ha vengut vostè amb Guatemala i
“guatepeor” i tots aquests acudits fàcils de... d’això, de retòrica
del “cunyadisme”, però li diré una cosa, vostè parla molt de
turisme i que el turisme és molt important, però a la secció 12
ha fet esmenes de baixes per 39 milions, una conselleria que té
50 milions. Vostè no creu ni en el turisme, ni en la innovació,
ni en la recerca, ni en l’economia d’aquestes illes, li ben
assegur. I a la secció 37, que és la de l’impost de turisme
sostenible, que té un pressupost de 110,5 milions, fan esmenes
de baixes per 154,5 milions, 44 milions de desquadrament, els
gran gestors, que si els posam en mans vostres estam arreglats
perquè ens creen un desquadrament de 44 milions, no saben ni
sumar les partides de baixa; però és que, a més a més, vostès
que diuen que derogaran l’impost de turisme sostenible amb
aquestes esmenes el que necessiten és triplicar-lo. Nosaltres
creim en l’impost de turisme sostenible i promovem unes
inversions que garanteixin la sostenibilitat d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Correspon ara pel Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Xelo Huertas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident. Bon dia a tothom de nou. Sra.
Vicepresidenta, vull dir-li que subscric les seves darreres
paraules a la seva primera intervenció, totalment d’acord amb
el mal finançament d’aquesta comunitat autònoma, de l’injust
i hem de cercar més justícia en aquest aspecte. 

Quant a les esmenes que hem presentat pretenen donar
suport a les polítiques que ajudin a canviar i a diversificar el
model productiu finançant l’R+D+I amb xifres adients amb
l’objectiu que han d’assolir, perquè d’una altra manera no té
cap sentit. 

Un dels aspectes dels acords pel canvi era el compromís de
donar màxim suport a aquestes polítiques i hem de dir que els
resultats a dia d’avui han estat una decepció. On ha quedat allò
d’arribar a la inversió mitjana estatal en R+D+I? D’això ja no
en parlam; on ha quedat allò de diversificar el model
productiu? Tampoc no en parlam d’això. Ja ho he dit: una
decepció.

En un moment en què les regions turístiques mediterrànies
afectades per la inestabilitat política dels últims anys ens han
beneficiat propiciant un augment significatiu de les xifres de
visitant a les nostres illes no podem més que concloure que
malbaratam els bons resultats econòmics, ignoram que això no
es mantindrà sempre, hem d’anar alerta, de fet ja està canviant,
la gent està anant a les destinacions emergents perquè
comencen a tenir una certa estabilitat.

Quant a les esmenes de la resta de grups, donarem suport a
aquelles que propicien la divulgació científica als centres
educatius com a llavor futura del canvi de model productiu.
També tendran el nostre suport totes aquelles iniciatives que
propicien la desestacionalització turística a les Balears.
Nosaltres som conscients que avui per avui el turisme és el
motor econòmic d’aquesta comunitat, per això també donarem
suport a projectes que suposin la reconversió de zones madures
a les Illes; així com la utilització, com hauria d’haver estat en
tots els casos, de la recaptació de l’impost de turisme sostenible
per fer precisament això, fer un turisme sostenible, i no un
calaix perquè el Govern faci el que vulgui amb aquests doblers.

Sense cap dubte donarem suport a la proposta del Sr.
Salvador Aguilera per millorar la implantació d’RDI i del Parc
Bit a l’illa d’Eivissa, un parc Bit que record, quan les
negociacions dels acords pel canvi, que era una condició sine
qua non per firmar aquests acords. Això era per allà el 2015.
Senyors, senyores, som al darrer any de pressuposts i aquí
estam encara reivindicant el Parc Bit d’Eivissa. Quina tristor!,
quina decepció!, per a nosaltres i per a tota la ciutadania de les
Illes Balears, i sobretot la ciutadania eivissenca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Huertas.

Començam el torn d’intervencions en contra. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Hem tornat
aquí a escoltar el mateix... mandra, o mantra, el mateix
mantra...

(Rialles de l’intervinent)

... d’aquests tres anys i mig...

(Remor de veus)

... entengui’s la broma... “El sector turístic no aguanta més,
fracàs, sense criteris, polítiques errades, el seu discurs és pura
retòrica...; a pesar de vostès el turisme creix i tenim rècord de
turistes”, etc. Jo, senyors de l’oposició, la veritat és que em
preocupa molt que després d’aquesta anàlisi, després de
presentar aquestes esmenes a la totalitat, no hi hagi una
alternativa clara a la política turística que planteja el Govern,
i això sí que és preocupant, perquè jo sí que esperaria, i ho hem
dit en diferents ocasions, una concreció clara de les alternatives
que hi podria haver, i mirin que nosaltres hem estat crítics amb
la Conselleria de Turisme, però hem fet una sèrie de propostes;
algunes d’elles ja s’han aprovat en aquesta negociació de
pressuposts. 

Jo crec que no va malament. Hem insistir que un dels
problemes més greus que tenia aquesta comunitat era la manca
d’inspectors perquè no hi havia vigilància quant a tot el turisme
que no estava legalitzat. Bé, ara ja tenim una ràtio, crec que és
un acord raonable, no és suficient, no és el que nosaltres
volíem, però sí que hi haurà més inspecció perquè tot el que hi
hagi, tot el sector turístic, totes aquestes places puguin ser
regulades i vigilades en cas que no sigui així. Crec que aquí
hauríem d’estar tots d’acord perquè històricament no ha estat
així.

El que em preocupa més, i aquí crec que han coincidit
diferents partits, és en la crítica constant a l’impost de turisme
sostenible, i El Pi, que és el que a vegades insisteix en el fet
que gràcies a ell es va aprovar aquest impost, no és que hagi
declarat que s’hagués de retirar però sí que, diguéssim, compra
el mantra del Partit Popular que resta competitivitat i fins i tot
jo crec que demostra d’alguna manera, pel que estan dient, que
al final si aquest impost no va destinat a beneficiar els que
sempre han beneficiat els ingressos generats pel turisme aquest
impost s’hauria de retirar, i nosaltres pensam que no és així,
nosaltres pensam que no és així. Nosaltres vam defensar en el
seu moment que les polítiques mediambientals havien de ser
prioritàries a l’hora de destinar els recursos de l’impost turístic;
bé, s’ha destinat una part a medi ambient i amb aquest criteri.
Crec que era el que reclamaven (...) ecologistes, i elles estan
d’acord amb aquesta destinació d’aquests projectes; n’hi ha
d’altres que no, n’hi ha d’altres que no i és lògic, perquè ells
tenen aquesta insistència sectorial en què lògicament aquest
impost hauria d’estar vinculat, i hauria de ser fins i tot directe,
a beneficiar la petjada ecològica que genera el turisme, i
nosaltres hi estaríem d’acord, i nosaltres hi estaríem d’acord. A

partir d’aquí, a partir d’aquí entenem que hi ha unes mancances
i sempre ho hem dit, no hi ha cap incoherència; intentem que de
cada vegada més aquesta priorització que vam plantejar per
llei, i vam insistir molt en el fet que havia de ser prioritari, al
final pugui ser en qualque moment totalment destinada a
minimitzar aquesta petjada.

Però el que no es pot consentir és que si no va destinada a
beneficiar zones madures, a incentivar més places hoteleres,
etc., idò que aquest impost no hauria d’existir. Nosaltres aquí
evidentment no estam d’acord.

Per tant aquesta lògica que vostè considera o ha considerat
desnortada, nosaltres entenem que com a conclusió és que tot
el que no sigui adoració al sector turístic per mantenir la inèrcia
històrica, és blasfèmia, o fòbia, o atac a la indústria turística.
Ho sento, però nosaltres no ho veim així.

Però aquesta conselleria no és únicament de turisme; és
més, és d’innovació, recerca i turisme, i se’n parla molt poc a
vegades, d’aquestes qüestions d’innovació i de recerca. Sí que
es repeteix la idea de la modernització i l’avantguarda, però sí
que hem insistit..., ara que arriba el Sr. Conseller Pons li tocarà
escoltar que d’alguna manera, i hem insistit també des del
principi en aquesta idea, si apostam per la diversificació ha de
ser entre conselleries, havia de ser transversal, i entenem que
s’està treballant en aquesta línia, però sí que comprenem, o sí
que el que veim és que no acaba d’haver-hi una estratègia
industrial més audaç, més proactiva, que involucri el sector
públic al costat del sector privat i que sigui capaç de fixar
prioritats sobre quins sectors haurien de ser la palanca
d’aquesta transformació de la qual sempre parlam. Nosaltres sí
que reclamam aquesta estratègia, i no acaba d’arribar.

Entenem, entenem o no discutim l’existència d’una agència
d’estratègia turística, i més pel que ens ve ara, que hi ha unes
turbulències dins el mercat a partir del Brexit; també es
comentava abans que les destinacions competidores també
generen, evidentment, també que aquí s’hagin de fer canvis, i
evidentment l’Agència de Turisme de les Illes Balears haurà
d’estar també al costat dels consells insulars per facilitar-los
aquesta transferència de promoció turística, i ha de crear una
estratègia turística pròpia. 

Però el que no entenem o no acabam d’entendre és que fins
ara no s’havia aprovat el Pla de ciència, que vinculi també
l’existència d’una espècie d’agència d’estratègia d’innovació.
Sé que s’ha plantejat en qualque moment, hi havia la
possibilitat d’emular l’Innobasque d’Euskadi, però estam
trigant moltíssim a activar aquest pla de ciència, i acabarà la
legislatura i ens acabarà passant com està passant amb el tot
inclòs o com està passant amb la regulació del lloguer de
vehicles, i això també ens preocupa i també ho hem de dir, i
aquí podríem estar d’acord amb alguns dels plantejaments que
s’han fet.

Es defensa que la inversió en innovació ha de continuar
essent escassa per necessitat, almanco mentre el teixit
innovador no tengui la suficient consistència i capacitat per
volar per si mateix. Nosaltres el que entenem és que l’Estat
també, o en aquest cas la comunitat autònoma, ha de ser un
emprenedor de primera instància, dinàmic, creador també de
mercats nous i d’innovacions entenem que radicals, que
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transformin el conjunt de l’economia, i ho hem vist amb la
biotecnologia a diferents països, la nanotecnologia, etc. La
qüestió és que es creï la visió -i crec que això sí que està faltant
des d’aquesta conselleria- una visió més estratègica, una visió,
una missió, uns plans d’innovacions també radicals, que ens
situïn o que ens puguin orientar dins aquesta fase d’incertesa en
què ens trobem i de transició cap a un model del qual es parla
però que no es concreta, i d’aquí que ens (...) per una situació
com de mer risc, però sense concretar, i entenem que aquí la
conselleria, el Govern, hauria de ser el principal agent
innovador, i això el que significa és assumir el lideratge de
governar aquesta innovació, que és pel que ens interessaria que
la conselleria pogués treure pit del nom que té, que és
Conselleria d’Innovació en primer lloc. Se’n parla molt, de
turisme, i és lògic, però crec que és aquesta, la Conselleria
d’Innovació i de més coses, idò hauríem de liderar d’alguna
manera des de la seva conselleria, Sra. Busquets, aquest govern
de la innovació.

I és cert que les polítiques que ens vénen des de la RIS3,
han aconseguit incorporar noves línies i si tenim sectors, com
les ciència i tecnologies marines que vostè sempre comenta, la
bioeconomia, l’economia circular, les indústries culturals i
creatives, l’economia del coneixement (...), però al final, al
final no ho estam veient i aquí no sé si la qüestió és que no
acaba d’arribar el pla de ciència, que les inversions no són
suficients perquè el teixit no existeix, però d’alguna manera sí
que hauríem d’insistir a intentar fer les inversions de manera
més acurada, i s’han incorporat noves línies d’ajudes, etc., però
això no s’acaba de tocar, Sra. Busquets, no s’acaba de tocar.

Per tant, en resum, repassant les nostres esmenes sí que és
cert que també s’ha aprovat un increment quant als fons
destinats a la Reserva de la Biosfera, que també era necessari,
i ho ha destacat també el meu company Carlos Saura avui matí
i ho he comentat jo al principi, aquesta ràtio d’inspectors en
turisme que entenem que era fonamental.

Aprovam... aprovam el pressupost d’aquesta secció,
aprovam el pressupost d’aquesta conselleria amb un poc més
d’entusiasme que en anys anteriors, també ho hem de dir, s’han
redirigit algunes qüestions i crec que ens n’hem d’alegrar, però
sobretot aprovarem aquest pressupost també amb l’esperança
posada en el fet que en la propera legislatura es puguin regular
qüestions com el tot inclòs, que crec que no hi arribarem, el
lloguer de cotxes evidentment també, i que la política del Pla
de ciència acabi d’engegar-se definitivament en aquesta
legislatura perquè la propera realment sigui un èxit i aquesta
diversificació es pugui posar en marxa en un creixement major
del que són sectors que no siguin el turístic i no caure, crec de
vegades en aquesta espècie de pessimisme que l’altre dia també
identificava el Sr. Negueruela, idò resignats d’alguna manera
que el pes en percentatge de riquesa o de generació de riquesa
del sector turístic idò no davallaria mai. 

Nosaltres entenem que sí, que aquesta proporció almanco
s’hauria d’anar reduint.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Toni Reus.

EL SR. REUS I DARDER: 

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, és
evident que essent els darrers pressuposts és inevitable fer un
poc de balanç de com ha anat la legislatura i nosaltres el balanç
que feim de la gestió de turisme i innovació és positiu, és
positiu i ha estat positiu per a les Illes Balears.

Em vull referir a una sèrie de temes que s’han esmentat. En
l’àmbit competencial s’ha aconseguit la fita de transferir la
promoció turística als consells insulars. Jo crec que és
important posar en valor aquesta fita perquè el Sr. Jerez, que
acusava la consellera de no saber dialogar, de no saber pactar,
de no saber parlamentar, idò a la passada legislatura el Partit
Popular no era capaç ni d’entendre’s entre ells mateixos perquè
el Partit Popular governant a la Conselleria de Turisme,
governant al Consell de Mallorca, governant al Consell de
Menorca va ser incapaç d’arribar a un acord per transferir la
competència turística, només ho fa aconseguir al Consell
d’Eivissa. I aquesta legislatura amb governs més plurals, amb
diferents partits als quatre consells i a la Conselleria de
Turisme s’ha aconseguit aquesta fita de transferir la
competència, a la fi, la competència de promoció turística als
consells insulars.

En tema de qualitat, en tema de reformes hoteleres, que
també ha sortit a rotllo, vull recordar que durant dos anys
d’aquesta legislatura hi ha hagut una regulació, que no ha estat
homogènia. La legislatura va començar el primer mig any amb
la regulació que havia fet la Llei 8/2012, que havia donat un
període de cinc anys i que -coincidesc amb el Sr. Melià- no era
nova del Partit Popular, era una política que venia ja del decret
llei de 2009 i després de la llei de 2010, però que el Partit
Popular ja la va dur fins a l’extrem, la va prostituir
completament i va arribar a l’obscenitat en el que es permetia.

I aquest govern amb el decret llei de 2016 va modificar
aquesta política, la va matisar, hi va introduir modificacions, la
va fer més raonable.

Què creuen vostès que hi va haver més projectes el darrer
mig any en què es va aplicar la normativa que havia deixat el
Partit Popular, el darrer mig any de juny de 2015 a desembre de
2015 o hi va haver més projectes el darrer mig any de la
normativa que havia canviat el Govern, o sigui el primer mig
any de 2017? Idò hi va haver molts més projectes amb aquesta
nova regulació que era més restrictiva, però evidentment
perquè la mesura en si que es va preveure al 2012 tenia una
data límit. 

Per tant, davant aquest allau és evident que qualsevol nova
regulació que s’hagués fet a continuació d’aquesta,
evidentment després d’aquest allau els projectes evidentment
han minvat, sigui amb la regulació nova que s’ha ficat, que no
hi havia el perquè, vull dir, el Govern no va derogar cap
normativa, simplement va caducar una normativa que s’havia
previst amb una data límit, però evidentment qualsevol nova
regulació després d’aquest allau de projectes que hi va haver és
evident que ara estam en un període davall amb aquestes
inversions.
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Que, d’altra banda, també hi ha una altra cosa: tots els
projectes que s’han acollit a aquestes normatives d’ençà de
l’any 2010, segons la normativa que un dels aspectes que
sempre s’ha inclòs, és el tema que els edificis queden ordenats,
perquè aquí no parlam que es prohibeixin les reformes. Aquí
parlam de reformes a edificis que estan fora d’ordenació, que
tenen algun problemet urbanístic i com que tenen algun
problemet els permetem aquestes excepcions.

Evidentment, es poden... tots aquests projectes que s’han fet
acollint-se a aquesta normativa deixen els edificis incorporats
al planejament i per tant, els nous projectes de modernització
que es fan als mateixos edificis no necessiten... no necessiten...,
és així, Sr. Melià, no em capegi, no em capegi perquè està
expressament a tots els articles que s’han previst amb aquesta
decisió que... no queden... queden ordenats i per tant,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...com que queden ordenats els projectes que s’hi facin... ja no
necessiten el mateix... el vistiplau de Turisme com necessitaven
quan no estaven ordenats.

En matèria turística s’ha aconseguit també una fita que no
s’havia aconseguit mai i segur que influït per molts de factors,
però la realitat és que mai no s’havia aconseguit
desestacionalitzar com fins ara, amb una política exclusivament
adreçada al turisme d’hivern, si bé en altres moments s’havia
aconseguit millorar el turisme d’hivern, en altres moments
s’havia aconseguit, però sempre associat al que s’anomena
efecte tenda de campanya.

L’efecte tenda de campanya és que es puja el centre, es puja
la temporada alta i la pujada de la temporada alta fa pujar les
puntes que són la temporada baixa i ara no.

Ara s’ha aconseguit pujar per primera vegada en temporada
baixa sense que això incrementi... suposi un increment de la
temporada alta que fins i tot... amb una reducció menor, però
amb una reducció de turistes i a pesar de tot amb un increment
-amb un increment- de la despesa turística.

Algunes de les coses que s’han dit respecte de la
diversificació em sona al debat que hem tengut abans, en el
qual no he intervingut, però l’he escoltat, el debat de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria respecte al pes de la
indústria. 

Vull dir... i el Sr. Castells a la intervenció que ha fet a l’altre
debat ho ha resumit molt bé: vostès per una banda acusen el
Govern de no promoure suficientment el turisme i després del
contrari, que el turisme no perdi pes en favor d’altres sectors.
Vull dir..., evidentment, ni una cosa ni l’altra.

En matèria de recerca, desenvolupament i innovació
aquestes polítiques s’han incrementat un 180% durant aquesta
legislatura, un 180% no és qualsevol cosa, i evidentment que es
partia de poc i es partia d’una situació lenta i encara queda molt
de camí per recórrer, però les dades de l’INE ens diuen que a
l’any 2017 Balears era una de les úniques tres comunitats
autònomes, juntament amb el País Basc i Catalunya, que estava
al capdavant de creació de llocs de treball lligats a la recerca i
la innovació i de les tres la primera, amb un increment

d’ocupació d’un 10% només a l’any 2017, l’única juntament
amb aquestes altres dues comunitats autònomes que han
recuperat el nivell d’ocupació previs a la crisi. Per tant, hem de
fer un balanç positiu i clar que queda molt per fer. Però aquí
sembla com que hi ha recursos, sembla que es pot crear un
sector d’innovació públic. No sé si s’atrevirien a plantejar-ho
amb altres sectors, perquè aquí pareix que els partits liberals
allò que proposen és que es creï un sector només amb fons
públics. I això no és així. Vull dir el sector de la innovació és
un sector privat i és sector públic i el sector públic pot
acompanyar el sector privat, però no podem crear del no res un
sector només amb fons públics. Per tant, nosaltres creim que les
polítiques que s’han fet, gràcies en part també a l’impost
turístic que ha permès també destinar més doblers a innovació,
han permès un increment que ens situa al capdavant de l’Estat
en increment d’inversió en innovació. 

No creim que les esmenes a la totalitat que s’han presentat
estiguin justificades, sobretot les esmenes a la totalitat que
s’han presentat i el discurs que s’ha fet, després no va
acompanyat de cap manera amb les esmenes parcials que s’han
fet. El Pi, que ha fet un discurs criticant absolutament tota la
conselleria, després resulta que presenta tres esmenes menors,
una esmena, la 13751, de 100.000 euros per a promoció
turística a un municipi concret, que la consellera li ha dit
evidentment que no és qüestió de la conselleria, no perquè no
faci res de promoció, sinó perquè el que fa de promoció és el
que s’ha acordat amb els consells insulars, el que està recollit
en el decret del 2017, que és el tema de les grans fires i els
temes estratègics que s’acorden amb els consells. Està clar que
un pla de promoció d’un municipi concret, vostè el que havia
de fer amb aquesta esmena era passar-la al seu portaveu en el
Consell de Mallorca enguany. El que passa és que l’ha
presentada perquè ja la va presentar l’any passat, però
evidentment no és competència d’aquesta conselleria.

Museu del Turisme, bé, vull dir que jo crec que vostè pot
trobar que és una bona idea, nosaltres no ho veim prioritari,
però tampoc no creim que justifiqui una esmena a la totalitat;
i una esmena d’1 milió d’euros per tema de reconversió, quan
vostè ha semblat que els 30 milions d’euros que s’han invertit,
gràcies al consorci de borsa de places, bé, això ja hi era, vull
dir, el que suposa posar 30 milions d’euros enmig del consorci
de borsa de places en gestió, evidentment tot això costa gestió,
30 milions d’euros canviant el sistema que havia emprat fins
ara el Partit Popular, que l’havia fet totalment no efectiu, que
els projectes s’allarguessin amb el temps, posar aquests 30
milions d’euros jo crec que els hem de posar en valor.

Respecte de Ciutadans, molt ràpid perquè m’he allargat un
poc més del compte i no em sol passar això...

(Algunes rialles)

Respecte de la 14477 de línies d’ajuda a empreses privades,
ja he donat les dades, jo crec que el pressupost d’innovació està
suficientment dotat i ja l’he justificat.

Respecte de la millora de zones turístiques. Li faig el
mateix comentari que li he fet al Sr. Melià. 

Les del Partit Popular, les del Partit Popular molt breument.
Vostès tenien 20 esmenes...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, hauria d’anar acabant.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, vostès tenien 20 esmenes, de les quals n’hem
transaccionades 9, un 45% i de la majoria de les que hem
transaccionat, són coses que ha d’acabar executant l’AETIB.
Per tant, tampoc no entenem com vostès poden mantenir una
esmena a la totalitat d’eliminar l’AETIB.

I res més. Em sap greu, però m’he allargat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, l’acusen
de dir el mateix que va dir a la comissió. Jo és que tinc la
sensació que fa quatre anys que tots diem el mateix, jo inclòs,
en tema de política turística. Jo la veritat és que no record ben
bé què va dir a la comissió, però és molt probable que digués
coses molt semblants a les que ha dit ara, perquè tots diem el
mateix.

Per exemple, “la política que vostè fa no li agrada a ningú”,
això ho ha dit el Sr. Melià i el Sr. Pericay s’hi ha afegit, té
mèrit, jo hi estic d’acord, té mèrit, clar no agrada a ningú, ni els
d’una banda ni els de l’altra. El que seria criticable és que no
agradés a ningú i tothom la hi critiqués per la mateixa banda,
perquè precisament està fent una política que als d’una banda
no els agrada per unes coses i als de l’altra banda no els agrada
per unes altres. Per tant, que vostès capitalitzin..., ja és el colmo
que deia aquell, que vostès capitalitzin les crítiques que el GOB
li fa a la consellera de Turisme, perquè el GOB està en contra
de la Conselleria de Turisme per raons diametralment oposades
a les que estan vostès. Per tant, si de cas l’haurien d’aplaudir
per això. A mi em sembla que haurien de ser una mica més
seriosos i capitalitzar el que justament els pertoca.

Sobre això els diré una cosa també, ara fa poc, respecte de
la promoció turística que està traspassada als consells insulars
i que li he de dir que per a nosaltres és una gran fita, jo crec que
aquesta conselleria té en el seu haver grans fites en aquesta
legislatura i aquesta per a Menorca és una gran fita; hem
aprovat el pressupost de promoció turística més important de
tota la història, la patronal hi ha votat en contra. Jo,
sincerament, escoltin, a mi, i ho he de dir així de clar, a mi que
segons quins sectors no estiguin d’acord en la política turística
del Govern, a vegades penso que és bon senyal, és bon senyal,
perquè si el pressupost més alt de la història en promoció
turística no els agrada, bé, és clar, jo crec que hi ha sectors que
estan molt acostumats que els governs hagin ballat al seu so i
com que aquest govern no balla al so de determinats sectors, el
critiquen, i aquesta és l’explicació, la interpretació que faig jo
i que fa el meu grup parlamentari. Per tant, a mi no se m’alça
ni una cella que a la patronal del sector del turisme no li agradi

la política que fa aquest Govern que, com saben vostès,
nosaltres li hem donat suport sempre.

El Sr. Jerez parla d’estafa, una gran estafa, diu que no hem
crescut en qualitat. I jo li deman al Sr. Jerez, més
desestacionalització no és més qualitat? O vostè negarà que
s’ha millorat en desestacionalització? A mi m’agradaria que, si
ho nega, vingués aquí i ho digués. Més despesa per turista, li
deman, és créixer en qualitat o no és créixer en qualitat? Més
despesa per turista és créixer en qualitat o no és créixer en
qualitat? Per dir que és una estafa, crec que com a mínim hauria
de contestar-me aquestes dues preguntes.

I després la disposició addicional quarta, que sembla que és
el gran tòtem. La disposició addicional quarta continua existint,
continua havent-hi una política de modernització
d’establiments, el que passa que no és la política que hi havia
en la Llei Delgado. Però, com molt bé ha dit el Sr. Melià,
aquesta disposició ja existia abans, el govern del PP la va
canviar i la va convertir en una mena de barra lliure, en la que
resultava que donàvem uns beneficis urbanístics desmesurats
als que modernitzaven i ara continua existint, continua existint
i continua havent-hi una exoneració de paràmetres urbanístics
per a aquells que facin millores relacionades en l’eficiència
energètica, en la millora del medi ambient, en la millora de
l’entorn. Tot això continua existint i vostès parlen com si
aquest govern hagués acabat amb la política de modernització
turística i això no és cert.

Continuem amb les objeccions de l’oposició. Sobre l’impost
del turisme sostenible. Diu que de 150 projectes només se
n’han completat 3. Se n’han completat 3 i tants més que estan
en marxa i tants més que s’acabaran. Aleshores aquí, quan he
parlat de les grans consecucions que s’han fet aquesta
legislatura, jo crec que haver estat capaços de posar en marxa
una mesura tan complicada històricament com ha estat un
impost de turisme sostenible en aquestes illes, haver-lo posat en
marxa, haver-lo recaptat, haver-lo distribuït, haver-lo assignat,
ara s’està executant. Això és una cosa que s’ha estat fent durant
aquesta legislatura. Llavors que vostès ara em vinguin a dir que
només se n’han acabat 3, em sembla realment buscar-li tres
peus al moix, perquè això està en marxa, això és una realitat i
vostès, si saben d’administració pública, saben que posar en
marxa una figura impositiva d’aquest calibre és complex i això
està en marxa i això ha vingut per quedar-se i crec que és una
gran consecució. I per tant, a vostès, els pot agradar més o
menys, puc entendre que no els agradi que s’hagi doblat en
temporada alta, però vostès saben, jo tinc la sensació que
sempre diem el mateix, jo també he dit el mateix. Vostès saben
què és el que vol aquest govern i què és el que volen els grups
que li donem suport? Doncs que el turisme, que vostès el lloen
tant, que és tan important, faci una contribució d’acord amb la
importància que té en l’economia d’aquestes illes, faci una
contribució, juntament amb els contribuents, amb els residents,
els que gaudeixen d’aquest entorn facin una aportació per
preservar els espais turístics i l’ecosistema global que dóna
empara a aquests espais turístics. Per tant, això és una realitat
i a mi parlar d’estafa, mirin, ara que tenc aquí apuntada la
paraula mantra, sí que em sembla un mantra parlar d’estafa. Jo
també volia dir la paraula. 

Després, està molt bé, agraesc molt al Sr. Jerez que respecte
de l’AETIB hagi dit: “miri, d’això ja no en parlaré avui”,
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perquè ja n’hem parlat tant d’haver convertit l’Agència de
Turisme en el gestor del fons de l’impost del turisme
sostenible, jo faré com vostè, ja que vostè no en parla més jo
tampoc en parlaré més perquè vostès ja saben quina és la meva
opinió i la meva valoració sobre l’encert que és haver
reconvertit l’Agència de Turisme en la gestora d’aquests fons.

Després l’altre gran tema de debat que és el del lloguer
turístic, també diu el Sr. Melià que ha estat un fracàs. Jo no
coneixia les dades que ens ha donat la vicepresidenta, 8.000
noves places, 70% en plurifamiliars, m’agradaria que vostès les
valorés, aquest zero total m’agradaria que vostè el valorés,
8.000 noves places, tot i així, no ens hem amagat mai, quin era
l’objectiu d’aquesta normativa; que també li dic una cosa, Sr.
Melià, perquè a vegades hem tengut ocasió de parlar-ho
personalment, jo puc ser l’hagués fet diferent aquesta llei,
escolti, el meu grup té tres diputats i vàrem fer-hi la contribució
que vàrem poder, el món el fem entre tots i hi ha aspectes de la
llei que em semblen millorables, a més, jo ho he dit molt
clarament. Però sí que compartíem amb tots els grups que li
vàrem donar suport uns objectius i és evident que volíem
limitar aquest fenomen per una qüestió de responsabilitat
perquè era un fenomen que estava desbocat, estava totalment
descontrolat i, per tant, em semblava que el prudent era en
principi limitar-lo, limitar-lo, la qual cosa no vol dir prohibir-lo.
Vull dir perquè hi ha hagut una zonificació, hi ha hagut una
transferència de competències als consells insulars, els consells
insulars han fet les seves zonificacions, a vostè li pot agradar
més, li pot agradar menys, però també és una realitat, també és
una consecució, també és una normativa que, amb els seus
defectes, s’ha posat en pràctica, està en marxa i dóna un marc
que ja veu, hi ha 8.000 noves places, 8.000 noves places que
s’han acollit amb aquest nou estatut. Per tant, bé, vostès poden
no estar-hi d’acord, però parlar de fracàs no em sembla
adequat.

No vull acabar, evidentment, sense fer referència a les altres
potes d’aquesta conselleria. Respecte del tema d’innovació ja
s’ha fet referència a les dades de la Fundació Cotec, jo crec que
són molt positives, que hagi augmentat tant, que nosaltres ens
estiguem distingint en aquest moment a nivell de l’Estat, una
comunitat autònoma que no pintava res matèria d’innovació,
que ens estam distingint per les diferències que hi ha hagut,
pels grans diferencials que hi ha hagut respecte de legislatures
passades, crec que com a mínim hauria de merèixer un
reconeixement per part de vostès; que no estam en els nombres
que a tots ens agradaria?, que no som Suïssa?, que no som el
Canadà? Sí, no ho som, però estàvem en el desert més absolut
i ara estam sortint en els mapes pintats de verd mentre altres
surten pintats de vermell o surten pintats de taronja. Per tant, jo
vull fer un reconeixement no només a Pep Lluís Pons sinó a la
resta de càrrecs del departament perquè realment aquest és un
àmbit en què s’ha millorat molt i com que, aquí sí que em
repetiré un poc tot i que ja m’han sentit moltes vegades, el Sr.
Reus també hi ha fet molta referència, aquest és un sector en
què posar-hi molt de dobler públic, molt de dobler públic, molt
de dobler públic pot significar malbaratar-ho. Per tant, el que
s’ha d’anar fent és el que s’està fent, és a poc a poc anar
augmentant i anar generant unes necessitats de consum de
serveis d’innovació per part de les nostres empreses que faci
que realment la despesa agregada en innovació sigui més
important.

Pel que fa a les tecnologies de la informació i la
comunicació és un pilar bàsic de qualsevol govern, no hi ha cap
govern modern que pugui funcionar sense unes tecnologies de
la informació i de la comunicació adaptades al temps. Crec que
de coses que moltes vegades ens reclamen des de l’oposició en
matèria de desburocratització i en matèria de simplificació
administrativa el tema de les xarxes és fonamental, crec que
aquí també hi ha hagut una inversió molt important, hi ha hagut
una gestió molt seriosa i molt compromesa de tota aquesta
carpeta. Per tant, nosaltres també creim que és un dels elements
per donar suport amb aquest pressupost.

I finalment, els fons europeus, també hi ha fet referència la
Sra. Vicepresidenta. Ha augmentat moltíssim el nivell de
certificació de les subvencions europees, que també avui en dia
és un element fonamental de qualsevol administració
autonòmica o de qualsevol administració regional. El
finançament europeu és una eina fonamental i, ja també ho hem
vist quan hem parlat del pressupost d’empresa, la capacitat de
captar, de certificar i, per tant, de no haver de retornar aquest
finançament europeu avui en dia és un element fonamental,
gairebé tan important com la política tributària per garantir un
finançament adequat dels serveis de la comunitat autònoma.

Per tots aquests motius, i encara que em repeteixi, donarem
suport a aquest pressupost.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Continuam
amb el debat per a l’aprovació dels pressuposts generals de la
CAIB per a l’any 2019, i en aquest cas ho feim amb relació a
la secció número 12, la relativa a la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme i les entitats que pertanyen al seu sector
instrumental.

Segons les prediccions de l’oposició, i ho deia avui matí el
Sr. Andreu Alcover, semblava impossible que el Govern de les
Illes Balears pogués arribar fins aquí i presentar un projecte de
pressuposts, pactar-lo amb els diferents grups parlamentaris
que donen suport al Govern i mantenir aquest debat que al llarg
d’aquestes dies ens permetrà aprovar uns nous comptes per al
2019.

En aquest sentit l’actual executiu autonòmic demostra que
té un projecte sòlid que va més enllà de les eleccions
autonòmiques previstes per al mes de maig de l’any que ve,
amb un full de ruta marcat i consensuat que permet consolidar
les polítiques de canvi desenvolupades a la nostra comunitat
autònoma des del mes de juliol de 2015.

Mentre l’executiu autonòmic amb aquests pressuposts
detalla quines són les seves prioritats per al futur més immediat
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de les Illes Balears el Partit Popular perd, una vegada més, una
magnífica oportunitat per presentar la seva alternativa a aquest
govern. Com acostuma a ser habitual presenten esmenes a la
totalitat arreu perquè cap partida, segons el seu parer, s’ajusta
a les necessitats reals de les Illes Balears, però després les
esmenes parcials que presenten tampoc no es fonamenten en
una alternativa creïble de l’actual govern.

En aquest sentit, mantenen totes les esmenes a la totalitat
per onze esmenes parcials que mantenen vives i després
d’haver transaccionat en comissió fins a nou esmenes.
Igualment, el cas que més em sobta és l’esmena que mantenen
a la totalitat al Centre Balears Europa, que gestiona poc més
d’1.400.000 euros, si no m’equivoc -veig la seva gerent aquí-,
però que no fan cap esmena parcial per defensar la seva
alternativa a aquest organisme de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme. Per tant, de moment no sabem què de
diferent farien amb aquest pressupost almanco en relació amb
les esmenes que presenten. 

Igualment, amb les seves esmenes han convertit l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, l’AETIB, que
gestiona els fons recaptats de l’impost de turisme sostenible, en
un calaix de sastre per plantejar esmenes de qualsevol tipus a
totes les conselleries. 

Ho deia la vicepresidenta en la seva intervenció, l’import de
les baixes totals a la secció 12 supera els 39 milions d’euros i
l’import de les baixes totals a la secció 37, la de l’ITS, supera
els 154 milions d’euros. A la seva primera intervenció el Sr.
Jerez parlava de broma, jo crec que la broma són les seves
esmenes. 

Una vegada més perverteixen l’ITS que gaudeix d’un ampli
suport i acceptació social i tornen a traslladar un missatge
contradictori esbiaixat i acomplexat en relació amb aquest
impost. 

Comença a ser ben hora que, d’una vegada per totes,
aclareixin quin és el seu posicionament pel que fa a l’ITS i
actuïn en conseqüència perquè la ciutadania sàpiga amb quines
cartes juguen en relació amb la gestió d’un impost que permet
redistribuir la riquesa que genera l’activitat turística en benefici
de l’interès general.

En qualsevol cas, és important deixar clar que, com no pot
ser d’una altra manera, el Govern està disposat a escoltar i a
assumir propostes que permetin millorar la transparència en la
gestió d’aquest impost, tal com va quedar demostrat en
comissió, com ja he dit, amb les transaccions a les esmenes que
vostès varen plantejar en aquest sentit. 

Ara bé, pel que fa a totes aquelles altres esmenes relatives
al destí del fons recaptat per l’import de turisme sostenible no
els podem donar suport perquè nosaltres defensam l’existència
d’aquest ens amb les funcions que té atribuïdes. En aquest
sentit, l’AETIB realitza el seguiment i l’execució dels projectes
aprovats per la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible,
redacta el Pla anual del turisme sostenible, avalua els projectes
presentats a cada pla anual i divulga els projectes finançats amb
la recaptació de l’ITS. Igualment l’AETIB té encomanat,
malgrat el traspàs de competències en promoció turística als
consells insulars, que a l’anterior legislatura va ser impossible

de materialitzar, l’organització de les grans fires turístiques a
Europa, FITUR a Madrid, la ITB de Berlín, i la World Travel
Market de Londres...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Dalmau, com que la seva pantalla s’ha aturat, li vull fer
saber que li manquen cinc minuts encara.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Finalment, l’AETIB també és la
responsable del desenvolupament de l’estratègia Better in
winter, que -com bé saben- ha permès a través de diferents
actuacions consolidar l’allargament de la temporada turística a
les nostres illes. De fet, els resultats d’aquest programa avalen
la gestió de l’AETIB, a causa de l’increment en el nombre de
vols durant els mesos d’hivern a les Illes Balears, l’increment
en el nombre de visitants durant la temporada baixa i el
conseqüent increment al nombre d’afiliats a la Seguretat Social
del sector hoteler, que a hores d’ara supera els 20.000 en
relació amb les dades de l’any 2015.

Per tant, crec que la tasca de l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears està suficientment acreditada,
malgrat la seva obstinació per posar-la en qüestió, buidar-la de
contingut i deixar-la sense pressupost.

En qualsevol cas, l’aposta per la redistribució de la riquesa
que genera l’activitat turística va més enllà de la implementació
de l’ITS.

En aquest sentit, no vull deixar de fer menció a les millores
salarials i de les condicions de feina que han experimentat els
treballadors i les treballadores del sector hoteler al llarg
d’aquesta legislatura, gràcies a l’aposta d’aquest govern perquè
tothom es pugui beneficiar de l’activitat turística i, d’aquesta
manera, evitar que els guanys que genera aquesta activitat
quedin només en mans d’uns pocs.

I és que evidentment el turisme és la principal activitat del
nostre sistema econòmic i al llarg d’aquesta legislatura s’han
aprovat un conjunt de normatives per ordenar i regular aquest
sector per millorar la seva competitivitat i per avançar amb la
seva sostenibilitat ambiental i territorial. D’aquesta manera, la
tasca portada a terme fins ara sembla que ens permet afirmar
que en aquests moments som capaços d’oferir un producte que
va més enllà del monocultiu del sol i platja, que permet repartir
de manera més justa els beneficis que genera, que s’estén més
enllà dels mesos d’estiu i que garanteix una destinació de
qualitat que reinverteix els seus beneficis en la reducció de
l’impacte que genera l’activitat turística. 

Si més no, resulta evident que per garantir la diversificació
del nostre model econòmic no podem posar tots els ous dins el
mateix paner, l’aposta per la innovació, la recerca i el
desenvolupament també resulta cabdal per permetre que la
nostra comunitat autònoma avanci cap a un nou model
productiu i una economia més diversificada, que generi riquesa
més enllà de l’activitat turística.

Ara bé, contínuament se sembren dubtes sobre l’impuls que
l’executiu autonòmic ha donat a aquestes matèries per afavorir
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la transformació del model econòmic, que en cap cas no pretén
el decreixement d’un sector per afavorir el creixement d’un
altre, sinó més aviat que des de la importància i la dimensió
d’un sector, en aquest cas el turístic, es puguin beneficiar la
resta de sectors per poder créixer i millorar la seva
competitivitat.

En qualsevol cas, com tots vostès hauran pogut consultar -i
també s’ha comentat en aquesta tribuna per diferents portaveus-
en aquestes darreres setmanes la Fundació Cotec ha fet públic
que les Illes Balears és una de les comunitats autònomes que en
relació amb la situació prèvia a la crisi econòmica més
inverteix i més ocupació crea en relació amb la investigació i
el desenvolupament.

Segurament en relació amb aquestes dades alguna cosa
tendrà a veure que en el període 2015-2019 la despesa en
polítiques de recerca, desenvolupament i innovació hagi
augmentat prop d’un 181% o que el nombre de treballadors i
treballadores del ParcBit hagi augmentat en un 30% i hagi
arribat a prop de 3.000, i que, en aquest sentit, el nombre
d’empreses en aquest espai sigui de 160 al 2017 quan al 2015
era de 124 i que una part d’elles tengui el segell de PIME
Innovadora.

Ara bé, superant les xifres que teníem abans de la crisi és
una dada important, però no ens podem conformar amb aquesta
comparació i per aquest motiu és imprescindible continuar
treballant al full de ruta definit en aquesta legislatura que
sembla que dóna bons resultats. Per això hem de continuar
apostant per la formació en l’àmbit científic i tecnològic i
sobretot pel foment del talent femení perquè en aquest sentit
encara tenim molt de camí per recórrer, malgrat les iniciatives
que s’han pres des de la Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme.

Si em vol dir per favor el temps...

EL SR. PRESIDENT:

Li falta un minut.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas la millor política a
favor de la innovació, la recerca i la investigació és afavorir,
com fa aquest govern, el retorn del talent de tots aquells joves
que com a conseqüència de la manca d’oportunitats que els va
oferir el nostre país per desenvolupar la seva tasca científica es
varen veure forçats a marxar per millorar les seves opcions
laborals.

Mentre governs del Sr. Mariano Rajoy qualificaven aquesta
situació com a movilidad  exterior o impulso aventurero de la
juventud portant a terme l’eufemisme a un extrems insultants,
aquest govern, sense envoltar-se en cap bandera, practica el
patriotisme de debò, el que defensa els drets dels seus
ciutadans, genera oportunitats per desenvolupar una vida digna
i vetlla per al benestar de les persones.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica té la paraula
pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dues coses, donar resposta a quatre qüestions que s’han
comentat aquí en el torn que acaba de concloure i també per
posicionar-me sobre les esmenes que presenten la resta de
grups parlamentaris distints del nostre.

En primer lloc, volia fer un esment al que comentava el Sr. 
Reus, és clar, ell ens deia que..., ens criticava el fet que encara
seguíssim defensant la disposició addicional quarta de la Llei
8/2012, però hi ha una dada objectiva: la millor època de major
reconversió de la planta turística hotelera és va produir
precisament amb l’aprovació de l’addicional quarta de la Llei
8/2012 i el major moment on precisament s’estrangula més
l’opció de reformar establiments hotelers és quan es produeix
la reforma d’aquesta addicional quarta, que es produeix
precisament aquesta legislatura. És una dada objectiva que no
em podran discutir i que és així i jo ho defensava des d’un punt
de vista molt concret d’aquell hoteler que no va tenir
l’oportunitat al seu moment de reformar el seu establiment,
d’aquell petit que es va quedar a mitjan camí, d’aquell hoteler
al qual la crisi el va agafar a contrapeu i possiblement no tenia
els recursos per poder créixer en la mesura en què podien
créixer aquells establiments grans.

I crec que aquest hoteler es mereixia una segona
oportunitat, que no se li ha donat per competir amb igualtat de
condicions amb aquells que sí varen poder reformar la seva
planta hotelera. Aquesta era la meva visió de la qüestió.

I un altre també punt de vista que crec que és interessant:
vostès..., és clar, demanen arraconar el turisme del tot inclòs,
no han estat bons per presentar una llei encara que des del
principi de legislatura i en els pactes aquests que vostès signen
estava escrit, no han estat bons, però jo li ho dic: una forma
d’apostar per la qualitat i sí, arraconar si no li agrada el turisme
del tot inclòs, és permetre augmentar en qualitat i permetre als
establiments hotelers incrementar de categoria i reconvertir els
establiments perquè l’experiència ens ho diu, ha passat, ha
succeït. Avui tenim menys oferta de tot inclòs que la que
teníem abans, i a vostès si no els agrada aquesta és una
possibilitat que haurien també de tenir en compte i també
haurien d’emprar.

Em parlen de la desestacionalització, jo no discutiré que
efectivament Better in winter és un gran programa, no ho
discutiré i no... i miri, i no ho he dit només aquí, ho he dit en
comissió i la consellera ho sap, ara, permeti’m que posi en
qüestió el fet que em parli de desestacionalització una persona
que dóna suport al Govern, vostè, Sr. Reus, i a més és de
Mallorca. Jo som d’Eivissa i el Sr. Castells és de Menorca, el
Better in winter de Menorca i d’Eivissa no comença amb la
campanya Better in winter, comença precisament amb la
necessitat de fomentar millor connectivitat aèria a Menorca i a
Eivissa perquè es pugui desestacionalitzar en condicions i
competim tots amb igualtat de condicions. 
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És clar, és molt fàcil dir: efectivament, ha incrementat la
desestacionalització. Se’n vagi vostè a Menorca en gener, a
Eivissa en gener, què haurà incrementat? No ho dubt, què ha
incrementat més a Mallorca? Sí, què té més connectivitat amb
Mallorca? És clar, el que hem de fer és intentar competir en
igualtat de condicions i que el programa Better in winter sigui
un programa on tots puguem ser tractats en igualtat de
condicions.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, li queda un minut.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I vostè -i acab-, Sr. Castells, és molt hàbil, sí, he pronunciat
aquí la paraula estafa, sí, però vostè l’empra i la col·loca allà on
més li interessa, he parlat d’estafa i vostè l’ha col·locada a
l’àmbit de l’increment de la qualitat. No, no, no, jo quan li he
dit això parlava de la diversificació econòmica, parlava d’això,
i he repassat el meu discurs. És a dir, és molt hàbil vostè.

És clar, quatre anys hem parlat de diversificació econòmica,
digui’m vostè un indicador que ens permeti dir que la
diversificació econòmica i l’abandó del monocultiu avui és una
realitat a les Illes Balears, perquè ens faci repetir aquest mantra,
però possiblement sigui molt difícil per a vostès demostrar-ho
amb papers.

I acab, Sr. President, només per pronunciar-me sobre les
esmenes de la resta de grups parlamentaris distints del meu, a
les parcials presentades a aquesta secció, donarem suport a la
13787 i a la 14477, i ens abstendrem a la 13750 i a la 13751. A
la resta d’esmenes hi votarem en contra.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.
Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em sent pressionat, eh! Això no ha començat, Sr. President,
però bé. És igual, és igual, ja m’avisarà o ja em tallarà en el seu
moment. Bé, gràcies, Sr. President. 

El Sr. Castells ha dit una veritat i estic totalment d’acord
amb ell, efectivament, els temes són reiteratius, però la
compareixença davant comissió serveix perquè la consellera
presenti el seu pressupost i parli de les bondats del seu
pressupost, i aquest torn incidental serveix perquè rebati
l’oposició, això és la lògica; que els temes són reiteratius? Sí,
però el que no és correcte, des del meu punt de vista, és que ens
faci una compareixença en aquest torn incidental, i això és el
que hem criticat, i crec que en això també tenc raó. Tot i que
els temes evidentment són repetitius, Sr. Castells, com no pot

ser d’una altra manera, és evident que no podem innovar els
temes perquè els problemes estructurals de les Illes Balears són
els mateixos, no canvien en sis mesos, eh!, malauradament.

És clar, el titular de Podemos en relació amb la Conselleria
de Turisme quin és d’aquests pressuposts? Més inspectors,
aquest és el gran avanç de la política turística, que hi haurà més
inspectors. Bé, jo, sincerament, crec que hi ha altres prioritats
molt més importants que l’increment dels inspectors, que és el
gran titular del grup que dóna suport al Govern i que no hi és
dins el Govern.

El Sr. Jarabo ens diu, hem criticat l’ecotaxa; hem criticat
que es dobli l’ecotaxa i, efectivament, el nostre grup
parlamentari va salvar l’ecotaxa i continuam dient que
l’ecotaxa és una bona idea, però mal executada, i vostès estan
pervertint una bona idea i no ho volen entendre. Nosaltres hem
parlat del 50% per a la zona turística, vol dir que hi ha un altre
50% que va destinat a altres finalitats; i quan parlam del 50%
de la zona turística els hotelers són els primers que volen, per
exemple, tenir les aigües de la mar netes i, per tant, que les
depuradores funcionin, són els primers que volen aquesta
millora ambiental, no són aliens a aquestes millores ambientals.
Perquè, és clar, jo sent el seu discurs i diu: petjada ecològica;
quan nosaltres parlam del 50% de la zona turística també
parlam de petjada ecològica, Sr. Jarabo, és clar que sí.

La millora de... vostè no s’ha assabentat que el seu govern
té totes les depuradores a l’estiu, totes no, una bona part de les
depuradores que no depuren així com toca, que tiren aigües
fecals a la mar, no s’ha assabentat d’això? No, ho dic perquè
sembla que li parl de ciència ficció, això és que passa a l’estiu,
perquè se n’assabenti.

“Nosaltres -diu- adoram el turisme”, efectivament, nosaltres
adoram el turisme, no som com vostès que no adoren el
turisme, aquest és el seu gran problema, que vostès no adoren,
no estan d’acord, no estan al costat de la principal indústria del
país, nosaltres sí; això no vol dir que sigui servilisme dels
empresaris, que són dues coses diferents que vostès no entenen
aquesta diferència.

El Sr. Jarabo ha fet com a una esmena a la totalitat perquè
no li agrada que no es faci el tot inclòs, no li agrada que no hi
hagi Pla de ciència, troba molt insuficient la innovació, no s’ha
fet el lloguer de cotxes... a vostè no li agrada aquesta
conselleria, el que passa és que ho diuen amb la veu baixeta
perquè al final són uns xotets de cordeta. Chupa-chups. 

Sr. Reus, a veure si li explic. Vostè té raó que els
establiments que han fet disposició addicional quarta han
quedat en ordenació, en això té raó, i si volen fer una reforma,
com que estan en ordenació, la poden fer sense anar a la
disposició addicional, però si volen fer una ampliació, perquè
vostès es pensen que tothom ha esgotat els paràmetres, això és
fals; la immensa majoria dels projectes no han esgotat els
paràmetres que els permetia la disposició addicional; per tant,
si volen fer una altra ampliació, han de tornar a la disposició
addicional, per això li capejava i li deia que no és així.
Qualsevol nova ampliació, si volen acabar de fer l’SPA, si
volen acabar de fer el menjador més gros, etc., han de tornar a
la disposició addicional, això és així i això és innegable. I la
seva disposició addicional és un fracàs perquè han caigut en
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picat els projectes, i no em serveix de res l’allau, perquè hi ha...
-no, Sr. Reus-, hi ha molts d’establiments que no s’hi han
acollit i dels que s’hi han acollit n’hi ha molts que no han
esgotat els paràmetres. I jo no parl de la disposició Delgado
2013, no 2012; el 2013 es va fer un decret llei que va ser el que
permetia noves alçades i increments de places; nosaltres estam
en contra de noves alçades i increments de places, hi estam en
contra, però nosaltres, com a mínim, volem que recuperin la
redacció del 2010, del pacte de progrés, i els hem presentat
esmenes en aquest sentit, però la redacció actual no funciona i
vostès a qualque moment hauran de reconèixer que no
funciona.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em queda un minut? Li diré, Sr. Castells, perquè m’ha fet
una pregunta directa i jo no vull defugir el debat que vostè em
planteja. Lloguer turístic, sap quantes són les 5.000 places? Bé,
primer li diré que de les 5.000 places estan d’alta perquè han
complit la formalitat documental, però no han anat els inspector
a comprovar que acompleixen, és així o no? És així. Per tant...
no, hi haurà un grapat d’aquestes places... no, això és així, hi
haurà un grapat d’aquestes places que no acompliran, s’ha de
fer la comprovació, no ha acabat el procediment. Però, a més
a més d’aquestes 5.000 places sobre el total que ens deia el
Govern de les Illes Balears que existia d’oferta de lloguer de
vacances, sap què significa? Parlam d’un percentatge ínfim del
que existia, se’ns parlava de 120.000 places a un moment
determinat. Què significa? Que no arribam, del 3% parlam?
Home!, doncs, això vol dir que el problema en la immensa
majoria no hem fet qualitat, el que hem fet és una prohibició
amb algunes excepcions, perquè un 3% és això, i evidentment
no era la idea que nosaltres teníem. Bé, és important marcar la
posició de cadascú, i aquesta era la nostra, eh!

Volem diversificació, Sr. Reus, vostè m’ho diu, però vostè
volen més... no, és que nosaltres volem que hi hagi tant de
turisme en temporada alta com hi ha ara i el que volem és que
hi hagi més turisme en temporada baixa i el que volem és que
hi hagi altres sector, el que no volem és que els altres sector
tenguin més pes perquè el turisme baixi; que sembla... de
vegades tenc la impressió que és el que vostès volen.

Li queda clar què volem? Crec que és bo d’entendre,
nosaltres volem que els altres sectors s’incrementin i el
turisme...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES.

... com a mínim, es mantengui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 

(Alguns aplaudiments)

Estam reiniciant el sistema, per tant, farem les següents
intervencions amb el cronòmetre, jo aniré avisant del temps.

Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No fa falta engegui el cronòmetre, no en faré ús.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, passam al torn de
contrarèplica. Té la paraula el senyor... pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE.

Sí, molt breument, Sr. President, moltes gràcies. Sr. Melià,
jo li torn explicar, nosaltres és clar que volem diversificar
model i això implica incrementar altres sectors que no siguin el
turisme, el turisme es pot mantenir o pot davallar. Les
incerteses que són immenses, immenses en les dècades que ens
vénen, forçaran inevitablement que hagin de créixer altres
sectors i crec que inevitablement el sector turístic davallarà.
Això és un pronòstic, això és un pronòstic segons unes teories
i l’Agència d’Estratègia ho haurà d’avaluar, i m’imagín que
tendrà diferents escenaris sobre la taula, però aquest, i tenim
l’escalfament global, el canvi climàtic, etc., que també
provocarà que determinats moviments entre turistes potser no
acabin venint aquí. Això és una incertesa que no sabem com
acabarà, però l’hem de tenir en compte, i davant això no ens
podem quedar immòbils i hem de fer créixer altres sectors; i
aquí hem fet tota la insistència.

Hem insistit en qüestions que han de ser transversals que no
és només la Conselleria d’Innovació, però d’alguna manera
entenem que s’ha de liderar una estratègia en aquest sentit que
vagi més enllà del que s’ha fet fins ara; d’aquí la crítica. És una
qüestió que és també estructural d’aquesta comunitat i ens falta,
ens falta una estratègia més clara en innovació i crec que ho
hem dit, i crec que s’estan cercant fórmules des del Pla
d’innovació, des del Pla de ciència per poder cercar també
aquestes fórmules que puguin imitar models d’èxit, com ha
estat el del País Basc, i ho hem parlat en diferents ocasions.

Per tant, tenim, jo crec, aquests tres temes pendents: per una
banda, aquest pla de ciència, que per a nosaltres és cabdal, més
enllà del turisme, ara ens hem de centrar en com podem
fomentar la innovació, i aquest pla de ciència és fonamental. És
clar, se’ns ha dit que durant el 2017 es desenvoluparia, que
s’aprovaria en el 2018, ja no serà possible, crec que arribarem
a temps al 2019 i així ho afirma el director general, però
després, és clar, tenim qüestions com és la política de clústers
la qual també s’ha de desenvolupar i que... -ja està, em diuen
també-, bé, també entenem que s’havia de desenvolupar. I
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després el que dèiem, el necessari treball transversal amb altres
conselleries. 

Nosaltres hem apostat també per una Agència Balear
d’Energia que entenem que també ha de ser motor de moltes
qüestions a nivell d’innovació i a nivell de creació d’ocupació,
i una ocupació, a més, que pugui generar més productivitat en
aquest sector a través de la transició energètica. Nosaltres fem
aquestes apostes i després, evidentment, si tenim la dificultat
d’exportar mercaderies, doncs, evidentment hem d’intentar
exportar d’una altra manera, hem de lligar productes, com hem
dit sempre, de valor afegit aquí que no requereixen això, i això
és disseny i són moltes altres qüestions i són productes
culturals, etc., i productes més vinculats a pura innovació que
no requereixin d’aquest transport tradicional.

Per tant, no ho dubtin, nosaltres ens fixarem en això i el
turisme evidentment ho seguirem protegint perquè ens agrada
el turisme, per molt que vostès continuïn amb el seu mantra,
ara, adoració cap ni una amb la inèrcia de com ha funcionat el
turisme en aquesta comunitat, adoració cap ni una, submissió
cap ni una i foment d’altres sectors, per suposat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Torn de paraula del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. No, breument. Qüestió de la disposició addicional
quarta, Sr. Jerez i Sr. Melià també, que hi ha fet referència, hi
havia una regulació, el que he dit a la meva intervenció, hi
havia una regulació més permissiva del Partit Popular, que va
estar en vigor el primer mig any de la legislatura, i hi va haver
més projectes presentats el darrer mig any d’aplicació en juliol
de 2017 que el primer mig any amb l’aplicació de la normativa
més permissiva.

(Se sent una veu de fons que diu: “està clar”) 

Està clar, no, no, està clar que evidentment després d’aquest
allau de projectes que es va produir amb una normativa que no
era tan permissiva com la que havia fet el Partit Popular és
evident que després hi haurà un període que no es presentaran
tants de projectes, però és que això és evident. I continua
havent-hi una normativa, que és ara la disposició addicional
tercera, crec, si no vaig errat, que permet aquestes ampliacions.

És cert, Sr. Melià, que al final diem el mateix, vull dir, la
disposició addicional quarta, ara de la nova, per una banda,
permet l’ampliació i, per l’altra banda, permet exonerar
d’aquells paràmetres, d’aquella reculada que no s’acompleix;
la qüestió és allà on li donam la importància. Jo defens que la
majoria dels projectes no es podien executar abans perquè
s’incomplien aquests paràmetres, perquè un incomplia reculada
perquè hi havia una zona on no hi havia reculada o s’havia
menjat la reculada l’establiment, és que no podien canviar una
rajola. I ara vostè em discutirà, és que va ampliar un 15 i podia
ampliar un 5 més, però ara no pot; bé, però és que abans no
podia canviar una rajola.

Vull dir, vostè em parla d’un percentatge concret, però el
problema principal no era aquest, no era aquest el problema
principal que els hotels no es podien modernitzar, el problema
principal és que no podien canviar una rajola perquè estaven
fora d’ordenació.

Després, vostè ha parlat de l’impost turístic i després ho ha
relacionat amb la depuració. Bé, una de les principals línies del
primer projecte d’ecotaxa d’impost turístic precisament era la
qualitat de l’aigua, vull dir, molts de projectes de millora del
proveïment d’aigua, de millora de la depuració es financen amb
l’impost turístic. Per tant, evidentment que aquest govern ha
estat conscient d’aquest problema i l’impost turístic contribueix
a millorar-lo.

Després, respecte... ha sortit en el debat amb el Sr. Castells
que comentaven el tema del nombre de places de lloguer
turístic. Quan la consellera moltes vegades li diu que nosaltres
apostam per la qualitat i no per la quantitat i vostè diu no, és
que jo tampoc no apost per la quantitat, però, és clar, ara vostè
diu que d’aquelles 120.000 places s’ha regulat una mínima part,
i que, per tant, entenc que vostè aspirava que se’n regulassin
molt més. Per tant, quantes places més troba vostè que hi hauria
d’haver? Que hi hauria d’haver 60.000, 70.000..., quantes
places necessitam més? Doncs no, evidentment. Aquí vostè tal
vegada no n’és conscient, però és totalment contradictori amb
la resposta que li fa la consellera quan la consellera li diu:
nosaltres no volem quantitat; doncs, vostè diu: jo tampoc; però
quan al cap i a la fi, què defensa vostè que hi hagi 100.000
places més?

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “No,
intercanvi, no n’hi ha més”)

Després, per acabar, percentatge, percentatge de pes dels
sectors econòmics. Vostè diu: nosaltres aspiram que millorin
aquests sectors, però que el turisme es mantengui; evidentment
si això fem un percentatge, si el turisme és el 80% i els altres
sectors són un 20 i vostè després critica que els altres sectors no
pugen, que la indústria no puja, que la innovació no puja,
doncs, si pugen el 21 serà perquè el turisme baixa al 79, i vostè
diu: no, és que el turisme tampoc no ha d’abaixar. Evidentment,
si això és un pastís, això és un pastís que es reparteix el cent
per cent, uns pujaran en pes quan els altres baixin en pes. Vull
dir, això és de lògica pura.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No en faré ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Juli Dalmau.
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, només per
informar que el sentit del vot del Grup Parlamentari Socialista
a les esmenes que queden vives serà el mateix que vàrem
mantenir en comissió.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés de dos minuts per reiniciar el sistema,
d’acord?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Debat número 4, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i
Universitat, amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
13, Conselleria d’Educació i Universitat, 13923; E08, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 13924; F02,
Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques,
13925; C07, Consorci de Foment i Infraestructures
Universitàries, 13926.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 13, Conselleria
d’Educació i Universitat, 14382; al programa 421D, formació
del professorat, 14383.

Grup Parlamentari Mixt, del Sr. Salvador Aguilera, secció
13, Conselleria d’Educació i Universitat, 14542.

B. Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421A,
direcció i serveis generals d’Educació i Universitat, 14240,
13976, 14243 i 13974; al programa 421F, política i actuacions
en matèria universitària, 13988 i 13989; al programa 421G,
formació professional i aprenentatge permanent, 14234, 13990,
14033; al programa 421I, administració i serveis de suport a
l’ensenyament, 13992 i 14246; al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, 13993, 14023, 13977, 14244, 14245,
14247, 13995, 13996, 14005, 14241, 14242, 13973, 13997 i
13998; al programa 422A, educació pública, 13991 i 14248; al
programa 422B, educació concertada, 13978; al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, 14001, 14006, 13979,
14002, 13975, 13999, 14000, 14003, 14025, 14026 i 14249;
E08, Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius,
13980, 13981, 13982, 13983, 13984, 13985, 13986, 13987,
14004, 14007, 14008, 14009, 14010, 14011, 14012, 14013,
14014, 14015, 14016, 14017, 14018, 14019, 14020, 14021,
14022, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14034, 14035,
14235, 14236, 14237, 14238 i 14239.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421K,
innovació i comunitat educativa, 14308, 14309 i 14307; al
programa 422A, educació pública, 14325.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, 13739, 13741,
13743, 13762 i 13773.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421K,
innovació i comunitat educativa, 13724, 13728, 13730, 13725,
13729, 13722 i 13723; al programa 422A, educació pública,
13726; al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament,
13727.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 13, Conselleria
d’Educació i Universitat, al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, 14403, 14404, 14409 i
14487; al programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, 14407, 14408 i 14387; al programa 421I,
administració i serveis de suport a l’ensenyament, 14389; al
programa 421K, innovació i comunitat educativa, 14402,
14384, 14414, 14381, 14385, 14386 i 14406; al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, 14388 i 14401; E08,
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, 14400,
14405, 14410, 14411, 14412 i 14413.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421G,
formació professional i aprenentatge permanent, 14365.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Consuelo Huertas, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421A,
direcció i serveis generals d’educació i universitat, 14375; al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, 14374.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, 14544 i 14556; al
programa 421A, direcció i serveis generals d’educació i
universitat, 14547 i 14554; al programa 421B, ordenació
general del sistema educatiu, 14548; al programa 421C,
planificació educativa i règim de funcionament de centres
escolars, 14543, 14549 i 14557; al programa 421D, formació
del professorat, 14552 i 14553; al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, 14559; al programa 421G,
formació professional i aprenentatge permanent, 14550; al
programa 421I, administració i servei de suport a
l’ensenyament, 14551; al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, 14558; al programa 422A, educació
pública, 14545 i 14546; E08, Institut Balear d’Infraestructures
i de Serveis Educatiu, 14555.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom. Nosaltres, des
del Grup Parlamentari Popular, vàrem presentar 83 esmenes a
la Conselleria d’Educació i Cultura, 4 a la totalitat i 76 parcials
que avui en dia encara queden vives. A la totalitat, Sr.
Conseller, i senyors diputats, perquè si tenim un pressupost,
una previsió de 5.400 milions d’euros, si les conselleries pugen
un 8,9% de mitjana, Educació no pot pujar un 6,9%, si teníeu
la promesa d’arribar a un 5% del PIB en educació o de destinar
1.000 milions a principi de legislatura, no es poden posar 1.000
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d’euros quatre anys després, que són un 3,1% del PIB, ara, per
quedar bé. I si en el pressupost del 2018 hi havia 935 milions
d’euros per a aquesta conselleria, el 2019 hi ha 1.000 milions
d’euros dels quals 65 milions d’euros, 40 se’n van a personal,
9 a transferències corrents i 9 entre serveis i transferències de
capital.

Això no és mostra de preocupació per als barracons, ni per
les necessitats de suport, ni per la formació professional, ni per
la Inspecció Educativa, ni pel transport escolar, etc.

Senyors diputats i diputades, del Govern del diàleg i
consens, que era com es presentava, hem passat a intentar
assolir consensos en el Parlament, hem intentat assolir
consensos a una Comissió d’Educació, a una comissió de grups
de feina per al pacte o prèvies a l’aprovació d’aquests
pressuposts. Hem transaccionat entre tots importants esmenes
parcials en l’etapa 0-3, perquè quasi tots hem fet esmenes,
prova que els compromisos acceptats pel Parlament, per
unanimitat, durant aquesta legislatura no s’han complit.

D’una moció, per exemple, de Podem, sobre educació 0-3,
vàrem saber consensuar, vàrem presentar esmenes per part del
Partit Popular sobre les escoletes autoritzades, però encara la
gestió es troba en l’aire. Hem fet 22 esmenes entre tots a
aquesta àrea, amb voluntat de consens i el diàleg que li ha
mancat al pacte, l’hem aconseguit nosaltres, els diputats; hi ha
transaccions en ajuts a menjador, per dotar ajudes individuals
a les famílies d’escoletes públiques i per als centres autoritzats
privats; hi ha transaccions en ajuts a escolarització a centres
públics i a centres privats, en equips d’atenció primerenca, on
ja els avís que nosaltres retirarem l’esmena 14248, precisament
amb la voluntat de consens que ja hi ha una esmena en aquest
sentit aprovada; o per crear places totalment insuficients i que
no s’han fet aquesta legislatura.

En concret, en ajuts d’escolarització per a centres privats
autoritzats es transacciona una esmena nostra, la 14247, que
substituirà una esmena de MÉS per Menorca, la 13725, i una
de nostra, la 13979, amb un import definitiu transaccionat de
400.000 euros, per ajudar aquelles famílies que duen els nins a
escoletes autoritzades, escoletes 0-3 davant la manca d’escoles
públiques o de places públiques per dur els nins en aquesta
etapa.

També, amb la voluntat de consens, el nostre grup votarà a
favor de l’esmena per ajudar a regularitzar aquests centres no
autoritzats els quals funcionen molts de pics sense control i que
poden suposar, fins i tot, un perill per als nins i les nines. I
també votarem a favor de les ajudes al sosteniment de les
unitats del primer cicle, transaccionada per altres grups.

I mirin, passaré a explicar-los una mica les esmenes més
importants que presentam nosaltres i que queden vives en
matèria d’educació i cultura.

Nosaltres presentam una esmena important, d’addició, de 5
milions d’euros, per al transport escolar a les famílies que duen
els nins a escoles concertades. I miri, ho fem perquè tothom té
dret a tenir les mateixes ajudes, la mateixa conciliació, el
mateix servei en els centres educatius, perquè nosaltres no
creiem que hi hagi d’haver famílies de primera ni de segona,
sobretot a una comunitat on un 40% dels nins i nines van a

centres concertats; sobretot a una ciutat com Palma, on els
accessos a la zona de col·legis es troben embussats cada matí
i cada horabaixa, i sobretot perquè aquesta és la realitat que dia
a dia tenen els ciutadans de les nostres Illes. I a part d’ajudar
les famílies a descongestionar aquesta zona, es podria donar un
servei de transport a les escoles i seria de justícia i una bona
mesura social.

També en matèria de transport, ens crida l’atenció que
precisament baixi la partida destinada al transport escolar, un
pressupost on puja tot a 1.000 milions d’euros, casualment la
partida de transport escolar baixa de 12 milions a 11 milions
d’euros, 1 milió d’euros que es podria destinar a serveis
retallats ara, perquè ara són els retalls que es fan quan hi ha
doblers, quan no hi ha doblers es fan prioritats, quan hi ha
doblers el que es fa és retallar; 1 milió d’euros que es podria
destinar a traslladar i recollir els nins amb necessitats especials
de suport, que es fa anar als pares a un punt de recollida, que
van sense acompanyament amb l’autocar, i podrien destinar
aquest milió d’euros o acceptar la partida nostra de 2 milions
d’euros, com demanam per aquesta actuació social i
d’humanitat. Una esmena més d’afectació que no els trastocaria
la resta de centres de cost.

Altres esmenes d’afectació a temes sensibles, consensuats
en seu parlamentària i que no s’han vist reflectits en la gestió,
per exemple serien dues esmenes presentades per millorar la
situació dels nins i nines celíacs; 500 euros per facilitar l’accés
a berenars sense gluten a les escoles. Aquest Parlament va
aprovar una proposició no de llei per afavorir la vida i la
qualitat assistencial i educativa de totes aquelles persones que
tenen celiaquia, i no s’ha fet cap passa endavant en aquesta
matèria, sobretot en matèria educativa. Nosaltres presentam
dues esmenes, de 250.000 euros cada una, una per a la pública
i una altra per a les escoles concertades, per afavorir l’arribada
d’aliments, de berenars als patis o a la porta de les escoles a
aquests nins que tenen necessitats, com la resta, de berenar,
però de berenar sense gluten.

Una esmena per implementar el mètode KiVa, aquell
mètode que el mateix Parlament, com deia, va aprovar en
comissió per unanimitat, a proposta del Partit Popular, un
mètode modern de lluita contra l’assetjament escolar,
col·laboratiu entre alumnes, on nosaltres vàrem aconseguir el
consens entre tots els diputats i que fins ara tampoc no s’ha fet
res.

O una altra esmena, per exemple, per a equipament
electrònic a les convocatòries de professorat, on es va
considerar per part de tots els diputats que formen part de la
Comissió d’Educació que era una de les àrees que es trobava
més endarrerides i, per tant, estaria bé que el Govern acomplís
el mandat parlamentari o, almanco, que s’aprovàs aquesta
esmena per fer-los acomplir.

Projectes innovadors, programes socioeducatius, per
exemple un projecte que presentam en matèria d’igualtat de
gènere, per formar nins i nines amb igualtat, a primària o a
secundària; sempre hem dit que és des de l’educació, des de
nins, de petits, quan s’ha de formar en igualtat de gènere, i
nosaltres presentam aquesta proposta; que, essent, a més, una
proposta d’afectació, supòs que no tendran cap inconvenient en
poder acceptar i aprovar.
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Esmenes contra el fracàs escolar. Convindran amb nosaltres
que és una de les assignatures pendents, si a l’any 2008 hi
havia un 40% d’abandonament i de l’any 2011 a 2015 es va
abaixar fins al 26%, no és de rebut que amb 1.350 milions
d’euros més es trobin estancades totes aquestes xifres
d’abandonament i fracàs escolar. Som els darrers en resultats
educatius, en xifres de competències lingüístiques, en
matemàtiques, en nivell d’anglès, en la segona llengua
estrangera, en xifres de repetidors, en absentisme escolar, som
els primers en fracàs; a l’etapa universitària, els primers en
canviar d’estudis o en abandonar la nostra comunitat per
estudiar a altres indrets. Per tant, nosaltres presentam propostes
en positiu per a projectes específics contra el fracàs, per al
personal de suport a nins amb necessitats especials, per a PT i
AL, per fer estudis específics des de l’IRIE o, per exemple,
altres projectes socioeducatius.

En matèria d’infraestructures educatives, esmenes
d’afectació per donar compliment a fracassos del Govern del
pacte que són evidents, accessibilitat a centres educatius, per
construir aules UEECO, per eliminar el fibrociment, aquell
amiant que era tan perjudicial a l’any 2015, amb paraules del
Sr. Moranta o del Sr. March, anar a escola era perillós -deien-
i sembla que ara no ha de ser tan perillós quan, després de
quatre anys, encara hi ha moltes escoles que continuen sense
eliminar aquest amiant; o per exemple per millorar la
climatització dels centres, aquella climatització que havia
d’estar en bones condicions aquesta legislatura amb els
inversions que s’havien de fer des del pla d’infraestructures.

Quatre esmenes que presentam per als drets de l’escola
concertada, per donar compliment a l’equiparació de drets amb
la pública al cent per cent, per exemple continuen congelats els
mòduls autonòmics, que ja varen estar congelats des de fa
molts d’anys, però que ara que hi ha doblers i es pot continuen
congelats; per pagar les despeses de funcionament i personal de
suport amb condicions d’igualtat a la concertada; per a
mobiliari o material escolar, o pels concerts de l’escola
diferenciada que és una de les més afectades pel sectarisme
actual...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Riera, li queda un minut.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sis esmenes específiques en formació professional,
equipaments o increment de places de formació professional. 

I el darrer tema -gràcies, Sr. President, tot d’una acab- el
darrer tema és el de l’IBISEC. Amb més pressupost que mai,
senyors diputats, senyores diputades, és inacceptable que
tenguem més barracons que mai, més saturació de nins a les
escoles i més ràtios a primària aquesta legislatura que mai.
Demanam 2 milions d’euros per eliminar barracons en general
i 12 milions d’euros de transferència a l’IBISEC perquè
almanco es deixin, si no preparades, previstes, almanco
planificades aquelles inversions que no s’han fet aquesta
legislatura.

I en relació amb les esmenes d’altres grups, a part de les
transaccionades -com els deia- entre tots que posen en

evidència que coincidim en les mancances de la nostra
comunitat, els he de dir que nosaltres les votarem
majoritàriament a favor perquè si amb el nostre vot com a partit
majoritari d’aquesta cambra podem ajudar que es facin realitat
algunes demandes de la gent nosaltres serem aquí per donar-hi
suport.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos ha presentado 25 enmiendas a los presupuestos
referidos a la Conselleria de Educación, siendo dos de ellas a
la totalidad. Las enmiendas a la totalidad se basan en la
consideración de que este presupuesto no se ajusta y está muy
alejado de lo que se prometió por los partidos políticos que
conforman el pacte de un presupuesto del 5% del PIB,
quedando de nuevo este año en un raspadito 3%, igual que
todos los años anteriores y que en la legislatura anterior.

Una promesa incumplida que ha dado como resultado pasar
de 94 barracones a 120, cuando se prometió su eliminación en
un 70%, y que de los 9 centros educativos prometidos para esta
legislatura no se haya construido ninguno.

Por otra parte, este presupuesto tampoco da cumplimiento
a lo acordado parlamentariamente en cuanto a la inversión en
la etapa 0-3 años, un incumplimiento que ya le recriminó
Ciudadanos al conseller Martí March en la Cámara hace un par
de semanas en una pregunta de control, y que el conseller no
nos dijo ni que sí ni que no ni todo lo contrario, sencillamente
no contestó, pero luego se corroboró en la Comisión de
Presupuestos que, efectivamente, no estaba presupuestado lo
que había sido acordado en el Pleno, y han tenido que ser las
numerosas enmiendas registradas por todos los grupos de la
oposición y los grupos que no conforman gobierno lo que ha
hecho que el Govern del pacte se replanteara su
incumplimiento en la inversión en la etapa 0-3.

 Desde Ciudadanos hemos registrado 5 enmiendas
recogidas del trabajo que ha hecho la Comisión 0-3, un trabajo
extraordinario, y que ya se nos han plateado las transacciones
y que responderé en el turno de réplica.

Por otra parte, no podemos estar de acuerdo tampoco con
los presupuestos porque de nuevo confirman que la formación
profesional sigue siendo la hermanita pobre de la educación y
la gran olvidada de este govern. Ciudadanos lleva cuatro años
intentando convencer al conseller Martí March que deje de
hablar de la formación profesional y que invierta, que priorice
y que invierta. Necesitamos una oferta formativa moderna y
bien dotada tanto en formación profesional básica como de
grado medio, como de grado superior, porque la formación
profesional es prioritaria para poder acabar con el abandono
escolar temprano. Si no apostamos por ella estamos abocando
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a la desconexión formativa de muchísimos alumnos que poseen
enormes aptitudes. 

El PSIB y MÉS tienen que abandonar de una vez esa visión
anticuada de la “titulitis” y de tener a los alumnos sí o sí hasta
los 18 años en una clase de ESO. Tenemos que diversificar las
maneras de potenciar las aptitudes y el desarrollo personal de
un alumno y de ahí que tengamos importantes enmiendas
parciales también para apostar por la formación profesional,
pero nuestra enmienda a la totalidad también abarca el ámbito
de la gestión y la organización de la conselleria.

Mire, por ejemplo, en cuanto a nuestro gran desacuerdo con
la organización y la gestión de la conselleria con los más de
180 asesores docentes en puestos que no salen en la relación de
puestos de trabajo, lo cual ya es muy grave, y que son elegidos
a dedo por los directores generales. 

Tenemos que regenerar esta forma de hacer política y
tenemos que estabilizar la Conselleria de Educación, unos
asesores docentes de los cuales más de la mitad están
realizando funciones administrativas que compete a servicios
generales, un gasto que, por ineficiencia, asciende casi a 3
millones de euros, pese a que se aprobó una iniciativa de
Ciudadanos para regular esa figura y pese a las promesas del
conseller Martí March, que le agradecemos, al final han pasado
los cuatro años y la conselleria no se ha estabilizado.

Y miren, realmente es que han pasado cuatro años y
podemos confirmar que las políticas educativas del Govern no
han sido un éxito, no han sido un éxito educativo porque ya no
sólo... ante el incumplimiento de las infraestructuras o de la
inclusión real de los niños con diversidad funcional, sino
porque además si en 2015 teníamos un abandono escolar
temprano del 26,5%, cuatro años después seguimos teniendo el
26,5% de abandono escolar temprano.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi’m, Sra. Ballester, li queda un minut.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, una barbaridad cuando la media en España ya se ha
conseguido bajar al 18% y este es el legado del pacte.

En cuanto a las enmiendas parciales, como tenemos 25
enmiendas, únicamente comentar estas importantes para dar
cumplimiento a los acuerdos en la etapa 0-3, el impulso de la
formación profesional y enmiendas importantes para ese
necesario circuito virtuoso entre la Universidad y la empresa.
Tenemos que impulsar la transferencia del conocimiento y la
retención del talento y en ello tenemos también enmiendas
importantes.

Y únicamente comentar la enmienda 14401, donde
aportamos casi 1 millón de euros más al abandonado y ridículo
programa de reutilización de libros de texto de este govern, que
únicamente tiene 50 euros por alumno, nosotros proponemos
150 euros por alumno, porque a Ciudadanos nos sorprende que
cada vez que hemos propuesto esta iniciativa de aumentar el
programa de reutilización de libros de texto y que se haga en
todos los centros, que supondría la gratuidad de los libros de

texto para las familias, tanto el PSOE como MÉS como
Podemos se hayan opuesto a ello posicionándose siempre del
lado de las editoriales frente a las familias, unas familias a las
que estos partidos les están obligando a gastar cada septiembre
una media de 350 euros por hijo, un gasto absolutamente
innecesario, que esto es lo intolerable, porque es un gasto que
se podría uno evitar con la reutilización de los textos en cada
centro.

Miren, en comunidades donde Ciudadanos ha podido tener
la llave de gobierno, como en Madrid o como en Murcia, ya se
ha implantado este programa, con una organización brillante y
eficiente en todos los centros de primaria y empezamos todo
este curso que viene en los centros de secundaria. Todos los
alumnos tienen sus libros el primer día de clase, aunque solo
utilicen uno, ahí lo tienen, el primer día de clase, todo un alivio
para las familias y de una gran ayuda...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... para los profesores, porque a causa de la precariedad laboral
muchos niños no pueden comprarse los libros y vienen a clase
sin libros y en Baleares también pasa.

Señores del PSIB y MÉS, esto sí que son soluciones para
las familias y en el próximo turno ya comentaré nuestro
posicionamiento en cuanto a las enmiendas del resto de grupos
y comentaré las enmiendas que nos han quedado vivas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no podia ser d’altra
forma, benvinguts i benvingudes Assemblea 0-3 i especialment
la gent que heu vingut d’altres illes, especialment de Menorca
i d’Eivissa.

Aquesta és la conselleria on s’han presentat més esmenes,
pràcticament 150 i de totes aquestes jo n’he presentat dues a la
totalitat i 17 de parcials.

Abans de res, he de reconèixer que aquesta conselleria ha
fet molta feina, Sr. March, però venim de la motoserra aplicada
pel Partit Popular i d’un dèficit històric en aquestes últimes
dècades quant a infraestructures educatives.

Sobre l’esmena a la totalitat que he presentat a l’IBISEC
podria estar una bona estona sobre el que ha fet, s’ha fet i el
que encara s’ha de fer, però puc començar i dir que no obeeix
a la necessitat de mitjans humans, tècnics i econòmics per fer
front al dèficit històric que sofreixen les Illes Balears en
matèria d’infraestructures educatives i especialment en
determinats municipis i, com no, a les Pitiüses. S’acabarà
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aquesta legislatura sense obrir-se cap nou centre educatiu a les
Pitiüses.

Tenim un pressupost destinat a Educació congelat en el 3%
del producte interior brut de Balears durant una dècada. Això
contrasta amb la petició d’Illes per un pacte del 6% dedicat a
Educació, és a dir, parlam de la meitat, Sr. March.

Una altra qüestió és la foto que ha aconseguit fer-se aquest
govern enguany sobre els 1.000 milions, hauríem de viatjar al
passat, és a dir, tres anys enrere, quan aquest govern va aterrar
a aquesta legislatura i fer bondat amb els 1.000 milions que
demanava la comunitat educativa.

Sobre el tema de les infraestructures, li he de comentar, Sr.
March, que dia 31 d’octubre vaig demanar la seva
compareixença via d’urgència a la Comissió d’Educació per
explicar els problemes que tenim a Eivissa quant a les
reformes, grans reformes importants, Conservatori d’Eivissa,
Sant Ciríac, etc., y serà el febrer quan vostè comparegui en seu
parlamentària. He de dir que en aquests dies, a més a més,
veurem per quarta vegada -ho torn repetir, per quarta vegada-
que les obres del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i
Formentera i el CEIP de Sant Ciríac... tindrem per quarta
vegada que sortirà, no és problema seu, com diu el seu
company Enric Casanova, és problema... no sé de qui, després
de tota una legislatura en què el Conservatori demana aquesta
reforma integral pràcticament gràcies al Partit Popular i la feina
tan ben feta que va fer.

Altres qüestions i vaig molt ràpid perquè no tinc temps, una
altra qüestió per la qual he presentat una esmena a la totalitat a
l’IBISEC és perquè vostè està incomplint un acord aprovat en
seu parlamentària, una resolució d’enguany, a més a més d’un
acord amb Podem de fa dos anys de reduir en un 70% els
barracons. Avui per avui veurem com aquest acord serà
totalment invàlid.

I també, com no, he presentat -i ho enllaç una mica amb el
tema de les infraestructures- la creació o la construcció de
l’Escola d’Arts i de l’Escola Oficial d’Idiomes que és... això sí
que és una demanda històrica de la comunitat educativa i no
l’Escola d’Hoteleria que el seu partit ha decidit fer abans de
res.

I per resoldre aquesta qüestió he presentat una esmena que
engloba 11 tècnics, concretament, i pràcticament, per 500.000
euros per intentar, perquè sabem perfectament, Sr. March, que
està desbordat i no hi pot fer front. Com podem millorar o
resoldre o avançar les obres, petites, grans i grosses... per
incorporar més d’una desena de persones a l’IBISEC? Per això
he presentat una esmena parcial.

Sobre la resta d’esmenes, idò bé, la contractació d’ATE,
concretament de 20 persones; la contractació de 10 PT i 10 AL
per al suport a l’alumnat NEE i NESE. És una qüestió històrica
i que poc a poc anem incorporant..., però no és suficient.

Qüestions també molt importants...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Aguilera, li queda un minut.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -molt bé, vaig a tope, Sr. President, amb el turbo injectat-...

(Algunes rialles)

Ampliació del programa TISE tant a instituts de secundària
com a educadors a primària, determinats centres educatius,
entenem que són necessaris.

Com no també, la contractació d’inspectors, si incrementa
el nombre d’alumnat, si s’incrementa el nombre de professorat,
haurem d’incrementar el nombre d’inspectors i no em digui que
tindrem les oposicions pertinents.

Més qüestions també, increment en la dotació a la formació
del professorat, hi ha llista d’espera en determinats cursos on
line. Per tant, Sr. March, hem de resoldre aquesta qüestió.

També l’FP, completament ignorada a l’illa d’Eivissa, per
això demano una..., he posat una esmena de 2 milions i mig per
incrementar l’oferta d’FP a Eivissa i com no la creació d’un
centre integrat de formació professional d’energia i aigua a
l’illa d’Eivissa que tantes vegades parlem d’apostar per les
energies renovables i mediambientals.

I ja, com no, els últims segons són per a l’Assemblea 0-3 i
totes les persones i aquest col·lectiu que treballa, avui... l’altre
dia ja vàrem aprovar algunes esmenes i avui tota aquesta
cambra donarà una petita passa per intentar que aquesta etapa
0-3 sigui d’una vegada etapa educativa.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Intervenció del Govern, obri una
qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

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

Sr. President, diputats, diputades. En primer lloc, vull agrair
totes les aportacions, crítiques que s’han fet des dels diferents
grups parlamentaris, algunes de les quals evidentment no puc
compartir de cap de les maneres perquè evidentment aquests
pressuposts que hem presentat responen realment a necessitats
reals i demandes de l’educació de les Illes Balears.

I vull dir un parell de qüestions, en primer lloc, i cal dir-ho
perquè els discursos en negatiu que es fan són discursos que no
responen a la realitat, l’educació de les Illes Balears funciona
malgrat els problemes que tenim contínuament, sabem que hi
ha problemes d’infraestructures, de ràtios, d’atenció a la
diversitat, d’abandonament escolar, tot això és veritat, però cal
posar de manifest que l’educació funciona. 

Un exemple que crec que és important: a finals de gener es
farà un congrés d’innovació educativa a les Illes Balears que en
quatre dies ha arribat a 1.700 persones, que s’hi han apuntat, i
que han presentat tota una sèrie de programes d’innovació i
transformació educativa que demostren la vitalitat de les
nostres escoles i la Conselleria d’Educació el que ha fet és un
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objectiu clar: posar els recursos i les condicions perquè les
escoles facin d’alguna manera la feina cada vegada millor.
Aquest és un objectiu que s’acompleix sí o sí.

En segon lloc, és evident que la realitat educativa de les
Balears és una realitat educativa que té molts de punts que cal
analitzar, som l’única comunitat autònoma d’Espanya en què
realment s’incrementa contínuament el nombre d’estudiats que
vénen a aquestes illes, 2.000 estudiants cada any, i això ha
tengut una sèrie de respostes. En primer lloc, el Pla
d’infraestructures 2016-2023 que per primera vegada es va fer
a les Illes Balears i les actuacions que hi ha a les Illes Balears
en temes d’infraestructures arribaran al final de legislatura a
gairebé 80 milions d’euros, i això és una realitat que ha tengut
com a conseqüència la construcció de centres educatius, en
alguns dels quals jo reconec que hi ha retard, ampliació de
centres que es realitzen, reformes -diguem- de llevar barreres
arquitectòniques, més de 5 milions que s’han invertit, més el
fibrociment i altres tipus de reformes. Per tant, davant tota una
sèrie de desert que va passar en la passada legislatura,
l’IBISEC fa una feina realment important de cara a tenir els
centres educatius amb unes condicions adequades.

Per tant, jo diria que realment la realitat és complexa, la
realitat té molts de punts febles, però cal posar de manifest tota
una sèrie de qüestions.

Nombre de professors, al final de legislatura hi haurà 1.500
professors nous a educació a les Illes Balears -1.500 professors
nous d’educació a les Illes Balears- dels quals més de 500 seran
de personal d’atenció a la diversitat. Hem incrementat el
número d’ATE i seguirem incrementant el nombre d’ATE. El
passat Consell de Govern hi va haver 12 nous ATE per a
educació a les Illes Balears. I el nombre d’orientadors..., estam
posant orientadors a tots els centres d’educació primària, cosa
que millora l’atenció a la diversitat.

A més, cal dir que hem retornat els drets sociolaborals del
professorat de pública, només pensar del tema de sexennis cal
parlar de més de 20 milions d’euros per pagar els sexennis que
els senyors del Partit Popular varen retallar. I hem posat el
complement de tutor, de cap de departament, i jo diria que això
són elements que estan posant les condicions perquè realment
l’educació millori poc a poc.

Però cal dir més coses, des del punt de vista dels
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma jo diria que... i està
clar que som a una societat de les fake news, això del 5%... no
una mentida repetida contínuament arriba a ser una veritat,
aquest govern va dir que això del 5% és una qüestió a mig
termini, els agradi o no els agradi a la gent... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, senyora, llegeixi, Sra. Riera, la senyora que és campiona
de les retallades, posar en qüestió el que jo he dit-. Realment,
Sra. Riera, vostè el que hauria de fer, li ho he dit moltes
vegades, és demanar perdó per les moltes retallades...

(Alguns aplaudiments)

... fins i tot vostès... vostè que ara s’ha entestat a ser campiona
de 0-3 anys, li vull dir que a l’any 2015, quan realment,

teòricament, i vostès han dit que hi havia una millora de
l’economia, sap quin va ser el seu pressupost de 0-3 anys? Zero
euros, zero euros, Sra. Riera...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., 2015, zero euros; que vostè sigui campiona ara, vulgui ser
campiona de 0-3 suposa o implica un cinisme polític realment
important.

Una altra qüestió que jo crec que és important, miri, els
pressuposts de la comunitat autònoma jo crec que són uns
pressuposts possibles, tenint en compte el model de
finançament que tenim, un model de finançament que és
insuficient en tots els sentits, però des que vàrem començar el
2016 a ara hi ha hagut un increment de 224 milions d’euros,
224 milions d’euros, això suposa un increment realment
important de l’educació a la comunitat autònoma. I crec que no
reconèixer-ho és no reconèixer la feina en infraestructures, la
feina en més professorat, la feina en més personal d’atenció a
la diversitat, etc.

I una altra mantra que diuen contínuament, l’escola
concertada, l’únic problema real que hi ha hagut a l’escola
concertada són els centres del ParcBit, aquests centres que
segreguen, aquests centres que han implicat realment una
confrontació judicial la qual reconec que hem perdut i que hem
acatat sempre les sentències, però no estam d’acord amb el
model d’educació diferenciada i de segregació per sexes que ha
fet.

I l’educació concertada, Sra. Riera, vostè que sempre la
defensa, li vull dir un parell de coses, vostè per què no va donar
ajuts de menjador a l’escola concertada?

(Se sent de fons la Sra. Riera i Martos de manera
inintel·ligible)

Sra. Riera...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., Sra. Riera, vostès sempre tenen la culpa, nosaltres tenim la
culpa de quasi tot, vostès, tant el Sr. Rajoy com vostès han fet
una retallada increïble, analitzi el pressuposts d’educació de
l’Estat. Miri, Sra. Riera...

(Remor de veus)

..., jo, quan vostè parlava no he dit ni una paraula, per tant li
deman que sigui realment respectuosa amb el que jo dic,
d’acord?

Per tant, des d’aquesta perspectiva és evident, Sra. Riera,
que l’escola concertada des que nosaltres som al Govern hi ha
hagut una sèrie... s’han incrementat el nombre de professors,
més de 200 professors a l’escola concertada; hem retornat els
drets a l’escola concertada, drets sociolaborals i en procés
d’equiparació progressiva amb els sous i drets dels professors
de la pública. Sra. Riera, és així, els agradi o no els agradi, i ja
m’agradaria que els responsables de la concertada diguessin en
públic el que diuen en privat respecte de la nostra gestió i
respecte de la seva gestió, que vostè, fins i tot, des de la
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Conselleria d’Educació, per tant vostè ha parlat sempre de la
Conselleria d’Educació i Cultura, i és Conselleria d’Educació
i Universitat, varen intentar llevar un president de l’escola
concertada, el varen intentar llevar des de la Conselleria
d’Educació. Per tant, respecte sempre per part nostra a l’escola
concertada.

I aquest increment de doblers a l’escola concertada ha estat
un increment, diguem, que no sempre s’ha basat en què la
nostra voluntat ha estat a favor sempre de l’escola pública, però
l’escola concertada que és un servei públic ha incrementat el
nombre d’unitats, el nombre de professors i els seus drets
sociolaborals i els ajuts de menjador. Per tant, on és la
confrontació amb l’escola concertada?

És evident que des de la perspectiva del que s’ha dit, jo
voldria dir un parell de qüestions més. En primer lloc, és
evident que des del punt de vista del que s’ha plantejat per part
d’alguns membres que han pujat aquí dalt, la Sra. Olga
Ballester, jo li diria que realment fes una anàlisi seriosa: des
que som a la Conselleria d’Educació hi ha hagut més de 1.500
nous estudiants d’FP, 1.500 estudiants nous d’FP què és que no
és una xifra important? En aquest pressupost de l’any 2019 hi
ha 45 professors nous de formació professional, Sra. Ballester,
45 professors nous. Vostè diu paraules buides que no es
reflecteixen a la realitat, hi ha hagut un increment de famílies
de formació professional, de nombre de professors de formació
professional, de nombre d’estudiants de formació professional,
estam fent un nivell de promoció de l’FP com mai no s’havia
fet.

Hem fet un pla integral de formació professional juntament
amb la Conselleria de Treball i crec que això no són paraules,
són fets que realment són aquí.

Després, un altre mantra que vostè diu, el tema dels
“enxufats” de la Conselleria d’Educació; escolti, Sra. Ballester,
jo crec que vostè hauria de deixar de mentir, hi ha 120 i
busques de professors a la conselleria d’aquests ATD, i han
sortit a concurs de mèrits aquestes places les quals hem dit que
progressivament sortirien. Deixi de mentir d’una forma
contínua, vostè ja sé que té el mantra de l’adoctrinament, dels
“enxufats”, etc., però la realitat és que això es fa
progressivament dins la Conselleria d’Educació, per primera
vegada en la vida des que hi ha competències d’educació surten
a concurs de mèrits les places d’ATD, ni el senyor, ni mai, ni
la Sra. Riera, ni mai cap membre del Partit Popular de la
Conselleria d’Educació no ha fet una proposta de reduir i de
treure a concurs de mèrits aquest professorat.

El tema de la Universitat, a mi em fa gràcia que parlin de la
Universitat, perquè té els pressuposts més elevats que hi ha
hagut a la història, un increment increïble, un increment de més
del 10% en el pressupost d’enguany, un increment que
realment dóna resposta a les necessitats que té la Universitat de
les Illes Balears per continuar essent capdavantera en temes de
docència i d’investigació. Fins i tot resulta increïble que la
deixadesa que hi va haver la passada legislatura dels estudis
superiors artístics no siguin realment capaços de reconèixer
l’increment que hi ha hagut de pressupost en temes de superiors
artístics, tant del Conservatori...

EL SR. PRESIDENT:

Escolti’m, Sr. Conseller, li queden cinc minuts.

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

... -cinc minuts, d’acord-, tant del Conservatori com de
l’ESADIP. Per tant, això són realitats que realment cal tenir en
compte.

I finalment jo vull posar de manifest una sèrie de qüestions
més, allò de 0-3 anys. Mirin, 0-3 anys jo crec que ha estat una
etapa que evidentment jo, com a professional de l’educació de
fa molts d’anys, sé ben cert quina és la importància d’aquesta
etapa de 0-3, la sé des de fa molts d’anys, he participat en el
Patronat d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de Palma quan hi
havia el Sr. Ramon Aguiló, i, a més, li vull explicar una sèrie
de coses que és important que es diguin perquè davant això hi
ha hagut moltes falsedats i moltes qüestions que no s’ajusten a
la realitat.

Miri, al segon pacte de progrés, el Sr. Zapatero va fer un pla
a favor de 0-3 anys i això va suposar arribar a les Illes Balears
14 milions d’euros, 14 milions d’euros. El Govern de les Illes
Balears en aquell moment va invertir uns 3 milions d’euros. A
l’etapa del Sr. Rajoy i del Sr. Bauzá, varen invertir uns 900.000
euros, amb tot el que va arribar de l’Estat i el que vostès varen
posar, 900.000 euros. Aquest Govern, des del primer
pressupost del 2016, ha fet una aposta clara pel 0-3 i cap grup
que en aquests moments dóna suport al Govern no va presentar
esmenes per (...) 0-3 anys, no vàrem presentar esmenes de 0-3
anys, ni en els pressuposts del 16, ni del 17, ni del 18. Per tant,
crec que és important dir la veritat i que a un moment
determinat hi ha hagut un bot cap endavant de millora de 0-3
anys, és evident que nosaltres ho reconeixem, però cal dir que
si no hi ha un suport per part de l’administració de l’Estat serà
insostenible seguir millorant l’etapa de 0-3 anys.

L’etapa de 0-3 anys necessita d’una regulació estatal, d’una
regulació des del punt de vista pedagògic, des del punt de vista
realment de les competències entre l’administració central,
l’administració autonòmica, l’administració insular i
l’administració local, cal definir quines són les competències de
cada un, perquè, si no, el contrari, entram en una dinàmica molt
difícil de mantenir. Per tant, cal que realment hi hagi per part
del Govern central la relació de convenis de cooperació
territorial clars amb les comunitats autònomes per intentar fer
aquest bot que a l’any 2011 el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá varen
tallar d’una forma clara, i que nosaltres, en el 2016 hem
començat a donar un bot, jo diria de forma significativa.

Per tant, és evident que nosaltres estam d’acord amb 0-3
anys, no serà vostè, Sra. Riera, qui realment ens doni (...) en 0-
3 anys, els fets demostren com ha estat. I en aquest moment
nosaltres estam a favor de 0-3 anys de forma clara i rotunda i
hi seguirem estant de forma clara. I estam d’acord que realment
les escoletes privades puguin rebre ajudes en funció dels
criteris que es puguin plantejar respecte d’això; nosaltres
reconeixem... ens hem reunit amb la patronal de l’escola
privada i la modificació del Decret del 2008, per cert, un decret
que va suposar l’existència d’una doble xarxa, i que no va ser
recorregut pel Govern d’aquell moment; nosaltres hem optat
realment per possibilitar, i això sempre ho hem dit clarament a
les associacions d’escoles privades, que estam a favor
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d’aquesta col·laboració de les escoles privades concertades
perquè possibilitin aquest procés d’escolarització de 0-3 anys,
un procés que durarà anys; que significarà que realment els
ajuntaments puguin invertir aquells doblers que tenen per crear
places de 0-3 anys.

Nosaltres, en els pressuposts sí que hi ha doblers per
intentar que realment hi hagi l’increment de places de 0-3 anys,
però per això dic que és important aquesta col·laboració entre
totes les administracions, si no hi ha col·laboració de totes les
administracions, l’etapa de 0-3 anys no avançarà de la forma
que hagi d’avançar. Per tant, el nostre suport total i absolut a 0-
3 anys en tots els aspectes.

Deia el Sr. Aguilera, jo li vull recordar, Sr. Aguilera, que
vostè ha aprovat tres pressuposts d’Educació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, 1 minut li queda.

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

Un minut només?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

(Algunes rialles i remor de veus)

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

... ha aprovat tres pressuposts d’Educació i per tant vostè no és
una persona que realment ara no tengui cap capacitat de no
autocrítica.

(Se sent de fons el Sr. Aguilera i Carrillo de manera
inintel·ligible)

Sr. Salvador Aguilera jo l’he respectat en el que vostè ha
dit, per tant vostè respecti el que jo par, i per tant, vostè és
corresponsable, en definitiva, de la crítica que vostè ha fet a
aquests pressuposts del 2016, 2017 i 2018. Que ara s’hagi
llevat de Podemos no vol dir que no tengui una història darrera.

I miri, Sr. Salvador Aguilera, sí que hi haurà oposicions
d’Inspecció, passarem de 25 a 30, i a Eivissa i Formentera hi
haurà 4 inspectors, però ho hem de fer per oposició, nosaltres
no digitam els inspectors, Sr. Salvador Aguilera, nosaltres en
el mes d’abril-maig farem oposicions d’Inspecció per tal de
tenir una plantilla adequada i supervisar els processos de canvi
a les escoles, aquesta serà la nostra política, ha estat la nostra
política.

Vàrem trobar, vàrem començar la legislatura amb 10
inspectors, Sra. Riera, 10 inspectors d’Educació, per mor de les
seves retallades ideològiques, no econòmiques. I per tant, quan
acabem la legislatura hi haurà en aquesta Conselleria
d’Educació 30 inspectors educatius que canvien...

(Alguns aplaudiments)

... que canvien la seva feina, una feina que no és de control,
sinó una feina d’ajuda i de supervisió dels canvis pedagògics
que es realitzen a les escoles.

Per tant, uns pressuposts positius, uns pressuposts que
milloren l’educació a nivell quantitatiu, a nivell qualitatiu i a
nivell d’equitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hagués estat una
sorpresa que vostè hagués emprat el seu torn incidental per
reconèixer que la societat o que aquest parlament també ha fet
part de la feina que vostè no ha fet en aquesta conselleria
durant aquesta legislatura, la de dialogar i de consensuar en
moltes matèries que li corresponien. Vostè, que ha tengut 224
milions d’euros més en educació; que ha fet plans i plans
durant quatre anys; vostè mai no s’ha recordat del grup
majoritari d’aquesta cambra a l’hora de planificar i de decidir,
amb encerts o amb errades, però sempre, Sr. Conseller, ha
ignorat qui representa una part important de la societat.

Miri, Sr. Conseller, el seu balanç és el de la legislatura
perduda i la prova més evident és el seu darrer pressupost, un
pressupost que va venir vostè a explicar, li record, sense haver
consensuat amb cap mesa sindical, li vàrem dir des de
l’oposició, i que després el va haver de dur a explicar, sense
donar compliment als seus compromisos i essent esclaus de les
seves pròpies paraules, ni 5% del PIB, ni 1.000 milions
d’euros, ni 70% manco de barracons.

Per cert, un pla d’infraestructures que ara en aquest
pressupost ja no s’anomena 2016-2020, ara surt com a 2018-
2023 i torna repetir totes aquelles partides o actuacions que
havien d’estar fetes i que ara anuncia que tornarà fer. Enfora
queden aquells 15 centres nous que li reclamava la FAPA fa
dos anys.

Miri, Sr. Conseller, vostè ha parlat de l’educació 0-3 i té
aquí el sector que el representa, la societat i aquest parlament,
Sr. Conseller, li han fet un mandat per consens en aquest
parlament, i a dia d’avui aquest mandat es troba sense
acomplir, i serà fruit del consens parlamentari, de les
transaccions que fem tots els grups, els que els donen suport i
els que no els donen suport, que aconseguirem avançar. Per
tant, jo el que li deman és que deixi de criticar amb insolència
tots aquells que han fet els deures que vostè ha deixat de fer.

Se’n va vostè sense fer l’escola de Caimari, ni la de
Campos, ni Palma B, ni l’Institut Son Ferriol, ni el de Maioris,
ni el Col·legi de Felanitx, ni el Col·legi de Sant Ferran de Ses
Roques a Formentera, per exemple. Se’n va vostè amb les
pitjors xifres educatives d’Espanya i se’n va vostè sense
recuperar tots els drets que deia que recuperaria, perquè ni
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personal de suport, ni ATE suficients per als nins, ni personal
d’acompanyament en el transport escolar, ni substitució de les
baixes per malaltia abans de 15 dies, ni actualització dels
mòduls autonòmics, i són promeses incomplertes.

I miri, per cert, una de les seves promeses incomplertes, una
de les seves mentides d’avui, que des de la Conselleria han dit
tota la legislatura i que vostè acaba de repetir, l’evolució del
personal docent de la nostra comunitat; gener del 2015, 12.061
docents, que en el maig del 2015 es varen incrementar en 323
per al curs 2015-2016. Gener del 2018, 12.826 docents, la
diferència, Sr. Conseller, són 442 docents en quatre anys, 442,
100 més en quatre anys del que es va vostè trobar planificat per
al curs 2015-2016, i la majoria, per no dir tots, per als
desdoblaments de la LOMCE de la qual ara reneguen, després
d’aplicar-la fins ara.

No importa que digui que no amb el cap, Sr. Conseller, no
ho diem nosaltres, no ho dic jo 442 docents, ho diu el Ministeri
de Política Territorial i Formació Professional, a no ser que
l’estiguin enganant vostès i sigui vostè qui digui les mentides
o les digui la seva ministra, 442 docents, res dels 1.500 docents
que vostè diu durant tot el temps.

(Remor de veus)

Miri, i, en tot cas, Sr. Conseller, a part de les seves
insolències i els incompliments de les seves promeses, el pitjor
no és això, no és la seva inactivitat, no és la pèrdua de temps
fent plans fracassats, o no és el seu tarannà en aquesta cambra
o el sectarisme amb la concertada i amb l’escola diferenciada,
el pitjor, Sr. Conseller, ha estat que vostè ha perdut
l’oportunitat de fer qualque cosa més del que vàrem poder fer
nosaltres perquè teníem molt manco doblers...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi’m, Sra. Riera, li queda 1 minut.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... amb la crisi que el Sr. Manera i la Sra. Armengol ens va
deixar. Vostè, que ha tengut 1.350 milions d’euros més, que té
224 milions d’euros més dins Educació, ha perdut el temps, i
els que han sortit perjudicats, com sempre, Sr. Conseller, fruit
d’aquesta inactivitat i de la seva insolència, són els nins i nines
de les Illes Balears. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, antes de entrar a explicar las
enmiendas y las transacciones que se han hecho en cuanto a la
etapa 0-3, comentarle al conseller que el 5% del PIB estaba en
el programa del PSIB, y desde Ciudadanos ya le comentamos
que no importaba tener un 5% desde el primer año, que se
podía hacer de 0,5 en 0,5% e ir paulatinamente, pero es que

ustedes en ningún año han aumentado en nada en tanto por
ciento, cada año se han quedado en el 3%, es que exactamente
igual que en la legislatura anterior, el 3% del PIB.

Y mire, también le quiero recordar que ustedes se
levantaron del Pacto Nacional Educativo porque ustedes
exigían el 5% del PIB de inversión en educación, por lo tanto
un poco de coherencia. Ustedes exigían un 5% del PIB, y, sin
embargo, se levantaron del pacto, y sin embargo aquí han
hecho un 3%. Por lo tanto, se tiene que ser coherente.

Nosotros, además, en cuanto al pacto educativo, que
solamente quedaban las conclusiones a nivel nacional, le
dijimos que sí a un pacto educativo aquí, pero que esperaran a
la modificación de la LOMCE, porque no queríamos un marco
en Baleares acorde con la LOMCE, queríamos un marco, un
nuevo pacto, pero con el marco de la nueva ley que saliera de
un pacto educativo. Por lo tanto, un poquito de coherencia.

Y mire, conseller, en cuanto a los asesores docentes, usted
dice que son 120, yo le digo que son 150 o 180, o 170, porque
no existe, no existe la relación de puestos de trabajo de asesor
docente. Mire, se aprobó una iniciativa en la Comisión de
Educación para que se regularan estos puestos, porque los
asesores docentes son necesarios, claro que sí, ya lo explicamos
en la comisión, pero para hacer de asesor docente, no para
hacer gestiones administrativas, para eso está la bolsa de
servicios generales.

Por lo tanto, no hay transparencia y usted nos prometió a
Ciudadanos que la iba a hacer, iba a poner esa relación de
puestos de trabajo, que iba a dar estabilidad, porque lo que no
puede ser es que se vaya un gobierno y cuando entre otro se
encuentre que no hay personal en la Conselleria de Educación,
necesitamos una Conselleria de Educación estable y con
puestos de trabajo donde las personas estén cualificadas para
este puesto, y que no vayan cambiando según el partido
político. Es muy importante tener una política donde la
administración funcione bien, esté cualificada, porque es la que
hace rodar Baleares, es la que hace rodar la administración, es
la que hace que funcionen bien las cosas.

Y no se ha hecho, no se ha hecho, usted dice 120, yo le digo
150, pues ahí estamos, porque no hay transparencia conseller.

Y bueno, en cuanto a las enmiendas de los otros grupos
políticos, votaremos a favor de todas aquellas que vayan en
consonancia con nuestras peticiones, que son prácticamente la
mayoría, la mayoría las votaremos a favor. Si bien es verdad
que votaremos en contra de aquellas de Podemos y de Salvador
Aguilera que se presupuestan extrayendo el dinero de la
escuela concertada.

Bueno, ya saben que el 40% del alumnado de Baleares está
en la escuela concertada, y nosotros creemos que estos niños
han de poseer los mismos medios y herramientas para su
formación. Está claro que asfixiando a la concertada no se
mejora la pública.

Y bueno, y respecto a las enmiendas de Ciudadanos de la
educación 0-3, sobre la que se nos ha propuesto una
transacción, me parece muy bien, aceptaremos las
transacciones tanto a la enmienda 14385, como a la 14386,
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nuestras enmiendas justo recogían el trabajo de la Comisión 0-3
de proponer...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi’m, Sra. Ballester, li queda un minut.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

..., -ja acab, sí- 650.000 euros y 293.000 euros para ayudas a
comedor a escuelas infantiles y a centros de educación infantil,
se ha reducido un poquito, pero nos parece bien, para llegar a
un acuerdo. Así como en la transacción de la enmienda 14381,
nosotros proponíamos una cuantía de 3,5 millones de euros que
habíamos sacado de otras partidas haciendo una optimización
de recursos, 3,5 millones de euros para creación de nuevas
plazas no solamente en escuelas infantiles municipales, sino
también concertando escoletes privadas colaboradoras porque
también consideramos importante que esta educación esté
repartida por los barrios.

Y bueno, la transacción no deja en 1 millón de euros, pero
en aras al consenso pues diremos que sí. Yo quiero destacar
que desde Ciudadanos consideramos importantísimo que por
parte de todos los grupos pues estemos de acuerdo que el
camino para la educación 0-3 sea el camino de la gratuidad y
el camino de cobertura al máximo posible.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. I, Sr. March, al principi de tot
li he dit que la seva conselleria fa feina, però molt llarg és el
camí respecte d’això, i venim de la motoserra. Vostè ha dit
2.000 alumnes nous cada any, per 4, 8.000; és a dir, si un centre
pot albergar 400 alumnes necessitem 20 centres educatius nous
en aquesta legislatura, aquí tenim els comptes.

Comentar-li que ja li vaig fer els comptes, la seva
conselleria invertirà el 0,25%, el 0,25% en infraestructures
educatives d’un pressupost de 5.500 milions d’euros, els
números són aquí.

Qüestions importants, el tema del percentatge sobre el
producte interior, li hem comentat, portem, i li he dit jo abans,
portem una dècada amb el 3%, vostè diu a mig termini, aquest
creixement del 3% congelat en quants d’anys arribarem al 5%,
m’ho pot dir, Sr. March?

Qüestions, vostè ha fet referència, i li record també que fa
dos anys, amb Podem, vàrem firmar amb vostè, i jo vaig
treballar per una reducció del 70% de barracons, un
incompliment seu, de la seva conselleria, per tant és un dels
motius. A més a més, de presentar per exemple el Pla de
formació professional que últimament va aprovar la seva
conselleria, totes les meves propostes com a docent i professor
d’FP, cero patatero, la seva, sí, senyor, ho dic perfectament, Sr.

March, les memòries dels plans, els plans amb zero memòria
econòmica, o un resum respecte d’això. Per tant, quan es té
completament, com és en el cas de la formació professional, tan
detallades totes les accions, totes les línies, s’haurien de
planificar i pressupostar, ho diu un docent que cada any hem de
planificar la nostra tasca diàriament, setmanalment,
mensualment i anualment, la seva conselleria sembla que no ha
après aquesta qüestió.

Qüestions importants, el tema del 0-3, Sr. March, el seu
partit ven fum en els sous que vendran de Madrid, ja ho he
repetit per activa i per passiva, no vendrà de Madrid cap dels
300 milions d’euros, perquè seran els ajuntaments de la nostra
comunitat els que hauran de fer o agafar aquests sous dels seus
pressuposts, zero euros de Madrid. Per tant, això és una
mentida més del seu partit, Sr. March.

12 ATE, 1 ATE per a Eivissa, amb una població de 150.000
habitants que tenim, 1 ATE més o un inspector més en el curs
següent, això són les millores realment? Doncs, jo penso,
humilment, que no són suficients, no són suficients.

Qüestions importants, vostè parla de 224 milions, però
quantitativament la seva conselleria es percentualment el
pressupost dedicat respecte del global és inferior enguany i a
l’anterior, cada any, encara que vostè digui que s’incrementa,
respecte del total de la conselleria, del pressupost, disminueix.
Això no és una aposta clara per l’educació, els números canten.

Important, qüestions que no s’han parlat, però no em puc
oblidar, m’ha vingut al cap, no tindrem llei educativa en
aquesta legislatura, Illes per un Pacte, aquest document,
després d’anys de lluita de tota una comunitat educativa,
representada amb el color verd, serà tirada als fems i, per tant,
totes les promeses, com per exemple el 6% que demana, és a
dir, la meitat, s’imagina un pressupost de 2.000 milions
d’euros, s’ho imagina? Doncs, hauria d’imaginar-s’ho perquè
l’UNESCO, la Unió Europea, UNICEF, etc., tots ho demanen.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi’m, Sr. Aguilera, li queda un minut.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

(...), etc., doncs 2.000 milions d’euros, recordi aquestes
paraules.

Més qüestions, i li torn repetir, Sr. March, vostè ho ha dit,
les quatre administracions, des del Govern central, passant pel
govern autonòmic, els consells i els ajuntaments, li record Can
Nebot, que aquí tenim persones d’Eivissa que porten des del
minut 1, incapaç completament una legislatura no, dues
legislatures gràcies al Partit Popular i gràcies al Partit
Socialista, els d’aquí i els d’allà, dues legislatures per al 0-3.
Pensen vostès que podem presentar algunes esmenes respecte
de l’etapa 0-3, que hem estat quatre anys amb aquesta qüestió?
Alguna responsabilitat del seu partit, a nivell autonòmic,
insular i municipal, perquè Sant Josep també ho té, i respecte
del Partit Popular.

I ja vaig acabant, i és obvi, vostè ha fet referència al tema
de la comunitat educativa, sobretot als meus companys i
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companyes docents de 0-3 fins arribar a la universitat, portem
anys de lluita, hem treballat i podem ser pioners, perquè
podríem per primera vegada un col·legi de docents, esperem
que no el Partit Socialista, com ho va fer a la ponència del
projecte de llei de la creació del col·legi educatiu, perdó, de
docents, no s’abstengui i surti realment i tinguem aquest
col·legi que tanta falta, i podria ser tot un referent a nivell
mundial, després de tota la lluita que hem tengut per intentar
fer front a totes les retallades que en el seu moment i
especialment ideològiques del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn de contestació del Govern, té la
paraula el Sr. Martí March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Núria
Riera, Sra. Olga Ballester, Sr. Salvador Aguilera, moltes
gràcies per les seves capacitats d’imaginació de 2.000 milions
d’euros per a l’educació. Miri, jo crec que hem de fer política
de peus a terra, necessitam un nou model de finançament per
incrementar no només els doblers a educació, sinó de sanitat,
de serveis socials i d’infraestructures, per tant, siguem seriosos
quan plantegem una qüestió d’aquestes característiques i no
fem volar coloms.

No seguiré insistint sobre el 5%, jo vaig coordinar el
programa del PSIB d’educació i sé perfectament el que vaig
escriure, si vostès o vostè fan aquesta interpretació, la
interpretació és lliure, però la realitat és aquesta.

I senyor, el tema del pacte estatal, pacte estatal del 5% era
l’any 25, a veure si realment diu la veritat, és que Olga
Ballester no en diu ni una de veritat quan puja aquí dalt. Els
ATD s’ha fet concurs públic, si vostè no ha vist el BOIB és el
seu problema, per primera vegada hi ha concursos públics per
intentar que els ATD es facin no per dit, sinó a través d’un
concurs de mèrits, i això és una realitat, per primera vegada
s’ha fet això. I tenim una estructura administrativa que
negociam amb la Conselleria de Funció Pública per tal de tenir
una Conselleria d’Educació estable, professionalitzada, etc., per
primera vegada, i això és una realitat que cal plantejar.

Miri, Sra. Riera, Pla d’infraestructures, nosaltres li vàrem
proposar en Comissió d’Educació un pacte en tema
d’infraestructures, ja que sabem que el pacte per l’educació
serà gairebé impossible, cal començar a fer pactes concrets. I
pactes concrets li vàrem oferir en tema d’infraestructures que
és un tema, en definitiva, no molt ideològic, però també en té
d’ideologia, perquè si no hi ha terrenys, si no hi ha
equipaments públics, etc., sí que li vàrem dir, Sra. Riera, vostè
no se’n recorda, però jo sí. I sap quina va ser la seva primera
resposta quan vàrem presentar el Pla d’infraestructures? És un
pla que arriba tard, és dolent i és sectari. I jo li vaig contestar:
és que encara estam esperant el seu pla, ni vostès no varen cap
pla d’infraestructures, ni res.

Per tant, Sra. Riera, des del punt de vista del Pla
d’infraestructures fem les coses tal vegada amb un cert retard,
però aplicam el Pla d’infraestructures de forma total i absoluta,
ho fem. I hem incrementat el nombre de personal que fa feina
a l’IBISEC, però què es creu que es pot improvisar una persona
que sap d’arquitectura escolar? És un procés de formació
permanent, no és fàcil entrar a una entitat com l’IBISEC, i de
cop i volta començar a fer projectes d’escoles, les coses són
molt més complexes. I hem incrementat en funció de les
necessitats el nombre de personal que hi ha a l’IBISEC, i
enguany hi ha un pressupost de 36 milions per a inversions en
temes d’infraestructures, aquesta és la realitat.

Jo hi ha una cosa que de vegades em crida l’atenció i és
quan realment es diu que no hi ha, no hi haurà 1.500
professors; Sra. Riera, hi haurà, hi ha hagut, a partir del 19-20
hem incrementat 1.200 i n’hi haurà 1.500, Sra. Riera, 1.200 i
1.500, que són en el pressupost; vostè ha llegit el pressupost?
No ha llegit el pressupost, vostè fa esmenes i lleva d’un lloc i
de l’altre, que realment és una mica trist la forma com vostès
fan esmenes tècnicament parlant. Per tant, sí que hi haurà 1.500
professors per al curs 19-20, sí senyora, hi ha ara 1.200
professors, i hi haurà 1.500 professors, malgrat les seves
mentides. I això és una realitat, no hi ha hagut retallada en
aquesta conselleria d’Educació, tot el contrari.

A més, el tema que s’ha dit moltes coses, no?, nosaltres
pensam que aquests pressuposts d’enguany, de l’any 19,
suposen tapar definitivament el passat, milloren el present i
posen les bases d’una educació del futur, els agradi o no, i hem
fet canvis en tots els aspectes, en infraestructures, en personal
docent, atenció a la diversitat, en el que significa l’atenció a les
escoles concertades, atenció 0-3, estudis superiors artístics, i
universitat.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sr. Conseller, un minut.

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

Tots els aspectes han estat millorats per part de la
Conselleria d’Educació, hem incrementat pública i concertada,
tots els nivells educatius s’han incrementat. Hem baixat ràtios,
hem baixat ràtios, Sra. Riera, li pot agradar o no, hem baixat
ràtios. I els resultats de l’IAQSE milloren de forma progressiva,
els resultats de competències, de repeticions, etc., en realitat, en
educació miracles no n’hi ha, Sra. Riera.

Sí que hi ha el miracle de destrossar l’educació, però
millorar l’educació és una cosa progressiva, que necessita
temps, de complicitats. I jo li puc assegurar que el que trobam
en els centres educatius de les Illes Balears és un il·lusió que no
vàrem trobar quan vostè va deixar el Govern, varen deixar
l’educació pública i l’educació en general destrossada, sense
il·lusió, sense ganes, i nosaltres, a poc a poc incrementam...

(Alguns aplaudiments)

... la il·lusió i les ganes de modificar i de millorar l’educació,
aquesta és la realitat, vagi a les escoles, Sra. Riera, li recoman
que vagi a les escoles, que les escolti, que sàpiga què pensen,
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que sàpiga què diuen, el que diuen de vostè i el que diuen
actualment.

I la convid al congrés que hi haurà a finals de gener, més de
1.700 persones en un parell de dies, més de 200 centres que
presenten projectes d’innovació. Sí, Sra. Riera, aquesta és la
realitat d’una educació que millora, malgrat el seu
catastrofisme. L’educació de les Illes Balears millora i seguirà
millorant si realment el pacte de progrés continua governant la
propera legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom, diputats i
diputades, públic que ens visita, membres de la Comissió
Tècnica 0-3, de les associacions en defensa de les escoletes
públiques de les Illes Balears, vull començar donant les gràcies
i l’enhorabona més sincera per la vostra feina incansable,
generosa, imprescindible, per la vostra convicció i perquè sou
veritablement avui protagonistes que puguem dir que el
pressupost de l’any 2019 és i serà el pressupost del 0-3.

Parlam d’una pujada, d’un total, millor dit, de 7 milions i
busques d’euros que aniran destinats a aquesta etapa formativa
bàsica, i si això ha estat possible, si aquesta aposta clara, ferma,
per a aquesta etapa 0-3 enguany o l’any que ve serà com hem
dit aquí i amb el consens de totes les forces d’aquesta cambra,
és precisament perquè vosaltres ens heu mostrat el camí, i jo
crec que així és com es fan les coses i així és com es pot
millorar la nostra societat a nivell d’educació, quan des de fora
també es pitja les institucions i els representants públics per tal
que facem bé la nostra feina. Llavors, gràcies amb majúscules
i enhorabona a tothom, perquè crec que aquest és un èxit de
totes les forces i a més a més d’aquest consens que hem trobat,
no ha estat fàcil, però ha estat una cosa de la qual crec que ens
podem sentir molt i molt orgulloses.

Gràcies.

Continuaré dient que des del nostre grup parlamentari vam
fer des del principi una aposta molt clara perquè aquest
pressupost de l’any 2019 fos, com deia abans, el pressupost de
l’educació 0-3, i també volia dir que no ha estat un camí fàcil,
no ha estat un camí fàcil, però l’hem fet molt ben acompanyats
i això ha fet que la tasca fos més senzilla del que en principi
havíem pensat, hem estat molt ben acompanyats perquè,
justament, gràcies a aquesta proposició no de llei que va
presentar MÉS per Menorca es va crear la Comissió Tècnica 0-
3 i es va començar a mobilitzar tot el col·lectiu, totes les
associacions de Menorca, que ens han mostrat el camí, de
Mallorca, d’Eivissa i Formentera per tal que sigui una realitat
aquest pressupost que es presentarà i que s’aprovarà avui aquí.

Jo crec també que ha estat un exercici impecable de com es
poden fer consensos parlamentaris i de com no hi ha problemes
en votar coses quan és una qüestió tan bàsica i tan fonamental
com aquesta etapa. I no importa, Sr. March, això que la resta
d’anys no hi hagi hagut esmenes 0-3, jo crec que, sincerament,
va passar una qüestió que va esperonejar tots els grups
parlamentaris que van començar amb aquesta feina i també els
col·lectius i les associacions 0-3 de totes les Illes, que era
aquest decret low cost que es va filtra, i després d’això ens
vàrem posar en marxa. Jo crec que d’això mai no ens hem
d’empegueir, crec que mai no és tard i crec que és una molt
bona notícia també per a la seva conselleria que es faci aquesta
tan clara i tan ferma per tenir aquesta etapa educativa ben
dotada i ben coberta.

Per què? Perquè l’etapa 0-3 és una etapa necessària i bàsica
per construir una societat justa, una societat més equitativa que
no deixi cap nin ni nina enrera, independentment de la seva
extracció social o independentment de la seva situació
econòmica, perquè ja sabem, i vostè sap que la Universitat ja
no funciona com a ascensor social, perquè en aquest país tenim
estudiants i alumnes amb tres màsters que han de fugir d’aquí
perquè no troben feina, però tots els euros invertits en una etapa
com l’etapa 0-3 són exactament això, no despesa, inversió.

I per això és tan important que es faci aquesta aposta encara
que sigui a finals de legislatura.

A més de totes les esmenes per donar compliment a la
nostra moció sobre equitat en l’etapa 0-3, que ja vam aprovar
a la comissió la setmana passada, aquí continuarem avui votant
esmenes d’altres grups parlamentaris per tal de complementar
la inversió en aquesta etapa. Votarem a favor de l’esmena
13979, de MÉS per Menorca, per convertir centres no
autoritzats en centres autoritzats, i acceptarem totes les
transaccions sobre el text de la motivació de les nostres
esmenes que ja han estat aprovades. I ho farem, senzillament,
perquè estam d’acord que es faci aquesta aposta.

Jo, Sr. March, li vaig dir un dia a vostè i al seu director
general que nosaltres no ens volíem penjar cap medalla, que si
vostès feien la feina, nosaltres aplaudiríem la seva feina. I en
aquest sentit, li he de dir que no hem trobat que vostès
estiguessin tan d’acord com hi hem estat després la resta de
grups parlamentaris en arribar a aquests consensos als quals
hem arribat. A nosaltres no ens importen les medalles, a
nosaltres ens importa que enguany el pressupost sigui el que és,
el que sortirà avui votat en aquesta cambra, per l’esforç que
hem fet amablement totes les forces que aquí ens donam
cabuda.

I també vull expressar la meva alegria perquè, després de
tants d’anys tancada i donant compliment també a la moció de
Podem, i també perquè vostès en aquest sentit han fet una feina
que calia fer, i també s’ha de reconèixer, l’escoleta de Can
Nebot, finalment, obrirà el curs que ve. I esperam, sincerament,
que aquesta sigui la primera de les escoletes públiques
d’Eivissa d’un llarg nombre d’escoletes públiques o sota
titularitat de la Conselleria d’Educació.

Per tant, manifestam la nostra alegria, com hem dit, perquè
siguin els pressuposts del 0-3 després de tota la feina feta i
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després també del camí que ens ha mostrat la Comissió Tècnica
0-3.

També parlant d’assoliments, s’ha de dir que, ja s’ha
comentat abans, haver arribat als 1.000 milions d’euros en
educació era una fita de la qual se n’ha parlat molt, és una
aspiració de la comunitat educativa des d’abans de la tardor de
l’any 2016, i realment és el pressupost més alt que mai no ha
tengut la conselleria, i això és una bona notícia. Hem pitjat des
del nostre grup parlamentari perquè pensam que el finançament
és una qüestió bàsica i imprescindible per a la construcció d’un
sistema educatiu just i de qualitat, però pensam que no cal fer
triomfalismes perquè sabem que continuam a la cua en inversió
en finançament educatiu d’Europa, i això no se soluciona fent
una inversió, que queda, com ja s’ha dit, al voltant d’un 3% del
PIB, sinó enguany, sinó continuant i fent inversions creixents
en educació, any rera any, perquè, a més a més, aquesta
comunitat autònoma ho necessita, per la seva conjuntura i
perquè som, i vostè ho sap perfectament, som una comunitat
que continua creixent demogràficament any rera any, i la
població estudiantil s’incrementa any rera any.

També li hem dit moltes vegades que, a banda de la
necessitat de l’obertura de nous centres educatius, i hem de dir
que l’IBISEC té un pressupost folgat enguany per poder fer
aquesta feina tan important i necessària, li recordam també el
compromís que es pugui arribar a la reducció del 70% dels
barracons durant l’any 2019, que és molt important, manca o ha
mancat, i ja ho hem parlat, vostè ho ha negat, planificació.
Evidentment, després de la destrossa feta pel Partit Popular era
molt complicat aixecar aquelles runes, perquè ho varen deixar
tot en runes, però la planificació es podria haver fet des de bon
començament de legislatura, també en matèria
d’infraestructures, per no donar-li l’oportunitat a la Sra. Riera
de venir avui aquí a dir coses que, si bé són veritat, no té cap
dret a dir, perquè ells ho varen deixar tot com a un solar, com
a un autèntic solar, dret,...

(Remor de veus)

..., -perdoni, dret en té perquè aquesta és una tribuna pública-,
el que succeeix és que és una demagògia important, no?, venir
aquí després d’haver deixat com a un solar les Illes Balears a
nivell d’educació, dir que ara el que ha de fer aquest govern és
solucionar-ho tot en temps rècord. Sabem que es necessita
temps i nosaltres esperam que aquest sigui el primer
pressupost, com deia el meu company Carlos Saura, de la
següent legislatura i que el govern que continuï o que hi hagi
després, que desig amb totes les meves forces que no sigui un
govern de dreta, pugui demostrar que és capaç de continuar
augmentant el pressupost i d’apropar-se a la mitjana europea...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Camargo, li queda un minut.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... d’inversió és prop del 5%.

De les esmenes presentades per Podem encara en queden
vives quatre: una per desenvolupar una proposició relativa als
escacs com a eina pedagògica, de la qual acceptarem la
transacció que se’ns proposa; una altra per a un estudi pilot
d’educació lliure a les Illes Balears, pensam que seria molt
interessant que s’aprovés aquesta esmena, independentment
que es retiri de la concertada, perquè pensam que és important
apostar per altres maneres d’innovació educativa; tenim una
esmena per a la utilització dels llibres de text i material didàctic
encara viva; i una altra per augmentar els equips per a alumnes
amb necessitats especials, si bé és cert que s’ha fet un esforç
per part de la conselleria, pensam que, per exemple, a Eivissa
i a Mallorca encara falta més personal per atendre aquests
alumnes NESE. 

I també donarem suport a una esmena i a una transacció que
crec que es proposarà de MÉS per Menorca, sobre escoles de
música.

Finalment, vull acabar dient que el Partit Popular i
Ciudadanos han estat d’acord, i jo n’estic contenta, que la feina
feta en matèria de 0-3 ha estat una feina profitosa, però jo em
deman: vostès estan, perquè els seus caps no hi estan a Madrid,
estan a favor o estan en contra de recentralitzar les
competències en educació? Perquè l’altre dia, el Sr. Rivera,
deia, per exemple, que “había que cerrar los chiringuitos y las
tribus que suponía el estado de las autonomías”, això és un
“xiringuito”, una tribu, és el que pensen? Jo crec, sincerament,
que cal mantenir el fet que coses com les que hem fet avui i
farem realitat en aquest parlament es puguin fer per molt de
temps i cal dotar d’autonomia i de més competències per a
educació per tal d’arribar al que avui arribarem, que és el
pressupost de l’educació 0-3 de l’any 2019.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, públic
assistent, benvinguts totes i tots. Bé, nosaltres en aquesta secció
no vàrem fer esmena a la totalitat, però això no vol dir que no
hi hagi temes que vagin coixos, durant tota la legislatura hem
parlat del Pla d’infraestructures, creiem en la planificació i
creiem que pot ser una planificació oberta i modificable, i
algunes de les nostres esmenes a cada pressupost han anat en
aquest sentit. Des del primer moment, pensam que aquest Pla
d’infraestructures era molt ambiciós i no s’ha dut a terme així
com caldria i així com ens hagués agradat a tots, vostè, Sr.
Conseller, ha dit que en algunes ocasions no s’ha pogut
executar així com estava planificat. I som conscients de la
dificultat administrativa per accedir a solars, per a permisos,
per a propietats, però en altres crec que s’hauria pogut fer i
preveure canvis que no s’han fet.
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També s’ha de reconèixer que s’han retornat drets als
docents, tant de la pública com de la concertada, però també és
cert que no s’han retornat els drets que inicialment s’havien dit
i s’havien promès, falta molta feina per fer i s’ha d’incrementar,
i crec que tots som conscients d’aquest fet en els pressuposts de
la Conselleria d’Educació.

Amb referència al 0-3, nosaltres no donam suport al
Govern, però som conscients de la importància, vostè ha dit
que els grups que havien donat suport al Govern no havien
presentat cap esmena durant els pressuposts anteriors. Nosaltres
tampoc no vàrem presentar cap esmena, però a la primera
compareixença que vostè va venir jo li vaig demanar sobre
aquest tema i sobre la importància d’ajudar els ajuntaments en
el 0-3, perquè, per formació professional meva, per regidora i
consciència amb la necessitat que tenen els ajuntaments, i
perquè la conselleria té aquesta obligació, des del primer
moment, des d’El Pi hem defensat l’educació 0-3. I puc dir, i
podem donar gràcies a la consellera Santiago que volgués
aprovar aquell decret, com ha dit la Sra. Camargo, conegut com
de guarderies low cost, perquè, gràcies a això, tots ens vàrem
posar les piles, nosaltres els primers demanant a la consellera
si hi havia d’haver nins de primera i de segona i si hi havia
d’haver educadors de primera i de segona. D’aquesta manera
tant el sector com els polítics va fer possible reobrir el camí a
l’educació 0-3 equitativa i de qualitat.

El que des d’El Pi demanàrem quan varen fer les converses
a la cimera 0-3, aquell compromís de tots els partits i grups
parlamentaris crec que avui podrem dir que es confirma i es
convertirà en realitat. Jo em qued amb això, no amb la
crispació, i per això hem lluitat i lluitarem des del nostre grup
parlamentari, per intentar consensuar i que tots anem a una en
aquest tema tan sensible.

Votarem a favor de totes les transaccions que es presenten
per modificar la motivació d’algunes de les esmenes de Podem,
que ja s’acceptaren en comissió, i a una que canvia una
quantitat de 500.000 euros. També de les esmenes pendents que
s’han consensuat amb els Grup Parlamentari Popular i MÉS per
Menorca, i una de regulació d’escoletes d’aquests darrers.

Sra. Ballester, m’ha de permetre que li digui que està molt
bé defensar el Pacte educatiu de l’Estat, que nosaltres també
pensam que s’ha d’arribar a consensos a nivell estatal, però
també unes competències educatives a les nostres illes i, com
a diputats autonòmics, ens hagués agradat que s’hi haguessin
interessat.

Aquí també m’agradaria dir al conseller que esperava que
ens hauria entrat un esborrany de la llei educativa, és cert que
la ponència es va allargar, però també des de la conselleria
s’havia de fer una feina en paral·lel i encara no l’he vista.

Ara concretament, amb les esmenes que nosaltres vàrem
presentar, vàrem presentar 9 esmenes de les quals ens alegram
que quatre d’aquestes s’aprovassin o es transaccionassin; es va
aprovar una esmena per destinar 100.000 euros a l’ampliació de
l’Institut de Porreres, una altra per dedicar una reforma a
Vilafranca, a Es Cremat, i una de 8.000 per anivellar el Pati de
Joan Veny i Clar de Campos.

També vàrem presentar una esmena que pràcticament s’ha
convertit en una de les banderes en educació d’aquest grup
parlamentari durant la legislatura, es tracta de l’esmena de les
escoles de música municipals. El Pi va presentar i va
aconseguir el suport per treure endavant una proposició no de
llei en aquest sentit, perquè entenem que les escoles de música
dels municipis tenen una funció social i educativa i necessiten
suport econòmic institucional. D’aquí he de dir que a nosaltres
se’ns va transaccionar la nostra esmena, demanàvem 300.000
euros, i se’ns va transaccionar i com es diu más vale pájaro en
mano que ciento volando, perquè nosaltres no donam suport a
aquest govern, malgrat les coses que consideram que estan ben
fetes les aprovam.

Des del Grup Parlamentari MÉS per Menorca hi ha una
esmena viva en aquest sentit i ens alegram que els hagin
proposat una transacció per poder incrementar la partida que es
destinarà a les escoles de música les quals crec que tots els
municipis ho agrairan.

Amb referència, i finalment, dir que ens agradaria que se’ns
aprovassin aquestes 5 esmenes que ens queden, són per a la
creació o per a la nova escola de Llubí, per ajudar a una
escoleta que indirectament, per ventura amb les ajudes
aquestes, anirà bé, una escoleta a Ses Salines, en el 2007-2011,
ja ho ha dit el conseller, hi va haver el Pla Educa que va ajudar
molt els municipis a poder fer escoles de 0-3, crec que hi va
haver una inversió molt important i crec que s’hauria d’anar en
aquesta línia i esperam que així sigui. També teníem una
esmena de 300.000 euros per reformar el CEIP Joan Veny i
Clar, per augmentar la partida del nou CEIP de Can Picafort i
per arreglar el gimnàs o per fer el gimnàs de l’escola de Ses
Salines.

Pel que fa a les esmenes que han presentat la resta de grups,
mantendrem, en general, el vot que hem manifestat en
comissió, entre les quals volem destacar el suport des del nostre
grup parlamentari a totes aquelles esmenes, independentment
del grup que les hagi presentat, que contribueixen a reforçar,
millorar i ampliar el sistema de formació professional, un tema
cabdal per a l’educació d’aquesta comunitat i que des del nostre
grup parlamentari també sempre hem defensat, i aprofit per
recordar que hem presentat una esmena de Treball, que era per
al Centre integrat de formació professional a Alcúdia.

També donarem suport a les esmenes per recuperar els drets
dels docents i alumnes de la concertada que varen ser retallats
durant la darrera legislatura i el nostre compromís absolut amb
totes aquelles esmenes que han estat presentades, com ja he dit
abans, amb l’objectiu d’adoptar mesures urgents per a l’equitat
a l’etapa educativa de 0-3.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. “Aquells que cerquen reduir
els dèficits i enfortir l’economia han de realitzar inversions
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importants en l’educació durant la primera infància. El
desenvolupament durant la primera infància condueix a l’èxit
a l’escola i a la vida. Invertir en l’educació durant la primera
infància per a fillets en situació de risc és una estratègia
efectiva per reduir els costs socials.” Tot açò, ja veuen que ho
llegeix, no ho dic jo, ho diu James J. Heckman, premi Nobel
d’Economia de l’any 2000, i ho redueix al que ell va anomenar
l’equació de Heckman, una equació perquè d’unes
determinades inversions en sortissin uns resultats, ho resumeix
en què s’han de realitzar majors inversions en la primera
infància per veure una major rendibilitat en l’educació, en la
salut i en la productivitat; és a dir, els resultats d’aquesta
inversió a la primera infància té un efecte multiplicador a tots
els àmbits de l’actuació pública.

Moltes vegades, bé, i aprofit aquestes cites per saludar tota
la gent de 0-3, perquè, la veritat, jo us agraesc molt que tingueu
la paciència d’aguantar aquest debat, per sort avui vosaltres en
sou un poc protagonistes i, per tant, jo també, doncs, volia
parlar de vosaltres i dir tot això que vosaltres ho sabeu
perfectament, i la veritat és que en el Parlament també ho hem
dit moltes vegades. I jo avui he volgut portar un gràfic, perquè
moltes vegades ho dic, no?, dic: un euro dedicat a educació
primerenca té un retorn molt més gran que un euro dedicat a les
fases posteriors de l’educació. Aquest és un gràfic fet per
Heckman, que n’hem parlat moltes vegades, on es veu el
retorn, aquí parla de dòlar, del rendiment per cada dòlar invertit
en educació primerenca, és molt més alt en els programes de
primera infantesa que per exemple en els programes de
formació professional. I això, també n’hem parlat moltes
vegades, és obvi perquè una petita diferència de suport
projectada en el temps es va convertint en una diferència
insalvable, i després molts dels problemes que hem parlat avui
aquí i que fonamenten les esmenes a la totalitat,
d’abandonament, de fracàs i després també quan hem parlat
aquest matí dels pressuposts d’ocupació, de recuperació de
treballadors que es troben en atur de llarga durada, etc., tota
aquesta sèrie de problemes es poden compensar i es poden
combatre amb una inversió en l’educació primerenca.

Heckman va estimar que el rendiment de la inversió era de
7 dòlars per cada dòlar invertit, és a dir, es multiplicava per 7,
el retorn de la inversió es multiplica per 7; per tant, si aquests
6 milions als quals els feia referència la Sra. Camargo, els
veiem multiplicats per 7, crec que podem estar d’acord amb
que, encara que estiguem parlant del pressupost d’educació, és
un debat d’una naturalesa pressupostària importantíssima; és a
dir, el canvi que fem avui, sigui quin sigui l’origen històric, que
jo crec que avui no és el dia per fer polèmica sobre això, el
canvi que fem avui i la senda que començam avui en donar
suport amb els recursos propis, amb el pressupost de la
comunitat autònoma, a l’educació de 0-3 és un canvi que tindrà
uns impactes en el mitjà i en el llarg termini, perquè
evidentment aquest retorn de la inversió no és immediat, però
és una política estructural, això que tants que tants reclamen,
no?, fem polítiques estructurals.

Doncs això sí que és una política estructural i, per tant, jo
crec que és un motiu de molta satisfacció que avui tots els
grups parlamentaris haguem estat d’acord, tots, per tant jo no
penso entrar aquí en una confrontació amb el Govern, perquè
tots els grups hem estat d’acord a donar suport a totes les
esmenes i, per tant, que això no sigui fruit d’un joc de

guanyadors i perdedors, sinó que tots hem arribat a la conclusió
que havíem de donar suport a aquesta política.

Una política que, és veritat, en això té part de raó el
conseller, que hem anat ajornant perquè sempre hem tingut la
idea que aquí fins que l’Estat no s’hi posés no teníem res a fer,
fins que l’Estat no fes una política com va fer a l’any 2003, no
teníem res a fer, tot i que no puc estar d’acord, Sr. Conseller,
quan vostè ha dit que ni a l’any 2016, ni a l’any 2017, ni a
l’any 2018 no s’han presentat esmenes, perquè jo crec que una
de les primeres mesures que es van posar sobre la taula quan va
començar la legislatura va ser incrementar l’aportació per unitat
de l’educació 0-3, la qual em sembla recordar que es trobava en
uns misèrrims 400 euros, que ho va fer vostè, felicitats, amb el
nostre suport, però nosaltres hem votat la investidura de la
presidenta que el va nomenar, i va passar immediatament a
3.000 euros, va passar immediatament a 3.000 euros, i era una
de les nostres reivindicacions.

(Remor de veus)

Per tant sí que s’ha parlat de 0-3. Però sí que estic d’acord
amb vostè que estàvem en una certa letargia, estàvem en una
certa letargia perquè estàvem segrestats per aquesta idea
estatalista, que fins que l’Estat no fes inversions no podríem fer
res en matèria d’educació 0-3, i d’aquesta letargia ens vam
despertar, aquí hi va haver un revulsiu que tots recordarem, que
va ser una política que nosaltres hem considerat que no era
encertada per part del Govern, que era el famós decret de
guarderies. Nosaltres vam considerar que no era una política
encertada, el sector, encara menys, i aquí hi ha hagut crec que
una aliança positiva, una aliança virtuosa, entre la societat civil
i els polítics per arribar al punt en què estem avui, que és fer un
pas històric per destinar una part important del pressupost
educatiu de la comunitat autònoma a l’educació 0-3.

Això em recorda una mica el debat que a vegades hem
tingut sobre els temes de la Llei educativa. Crec que vostè ha
estat molt refractari a fer una llei educativa perquè vostè
considera que fins que no hi hagi una llei estatal no podem fer
la llei autonòmica. Vostè sap que en això no estem d’acord;
crec que hi ha molts exemples, a mi m’ha vingut al cap el cas
de la Mancomunitat de Catalunya, que els anys vint, sense tenir
cap competència, una mancomunitat de quatre províncies va ser
capaç de posar en marxa tot un ambiciosíssim programa de
formació professional o una xarxa de biblioteques, i crec
sincerament, i després d’haver-ho contrastat amb els
responsables de l’Assemblea 0-3, que tenim molt camp per
córrer, molt camp per córrer; evidentment si l’Estat vol fer un
programa i el vol finançar benvingut serà, però tenim molt
camp per córrer i molt camp per millorar perquè, repeteixo, un
euro gastat en educació 0-3 té un retorn importantíssim, i atesa
la situació del nostre sistema educatiu i els grans reptes als
quals s’enfronta, que estic d’acord amb vostè, Sr. Conseller,
que s’hi enfronta amb un notable èxit tenint en compte que les
circumstàncies són molt adverses, doncs crec que aquest camí
que hem trobat de donar suport a l’educació 0-3 pot ser una via
per solucionar de forma estructural, com deia, gran part dels
problemes que tenim en educació.

Evidentment he dedicat gran part de la meva intervenció a
parlar de l’educació 0-3 perquè aquest era un dels grans...
apartats de les condicions que nosaltres vam posar al Govern
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per donar suport als pressupostos, dintre del paquet de destinar
almenys 1.000 milions a educació, 1.000 milions a educació
que no ha estat tampoc un objectiu fàcil d’assolir, que s’ha
assolit gràcies a una negociació, i en el qual, com deia, aquest
apartat important en educació 0-3 ha estat un dels elements. 

No sé si tindré temps de referir-me amb el detall que toca a
les diferents esmenes, però si no ho faré... -ja ho veig, ja, Sr.
President- però si no ho faré en el segon torn. En primer lloc
vull dir que del quadre de fet tots els grups tenen i els serveis
tècnics de la casa també tenen, primer de tot m’agradaria fer un
reconeixement a la feina del meu portaveu, Nel Martí, perquè
crec que ha fet una feina molt important, i també als altres que
conjuntament amb ell han participat per ser capaços de quadrar
totes aquestes esmenes que hi havia i fer-les..., resumir-les de
forma entenedora de manera que això quedi reflectit al
pressupost de la forma que correspon. 

Bàsicament, en tema d’ajuts de menjador, bàsicament totes
les transaccions que hem fet parteixen de l’esmena que es va
aprovar en comissió a Podem, i partir d’aquella esmena, amb
el suport i amb l’acord de tots els grups, el que fem és
modificar alguns dels elements d’aquelles esmenes per tal que
quedin recollides d’una forma satisfactòria per tots els grups,
i en això també em permetran la immodèstia que digui que la
major part dels redactats són els que provenen de les nostres
esmenes, que d’alguna manera és l’element essencial per
determinar a què es dediquen els doblers que estan consignats
en aquestes partides. Respecte de l’esmena 14313 de Podem,
es transaccionen dues esmenes de MÉS per Menorca, la 13722
i la 13723; dues esmenes del Partit Popular, la 14244 i la
14245; i dues esmenes de Ciutadans, la 14385 i la 14386.
Bàsicament el que fem és actualitzar el text de la motivació
d’aquesta esmena de Podem, perquè quedi clar que aquests
ajuts de menjador s’adrecen tant a escoles públiques...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, li queda un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -gràcies, Sr. President-, com a escoles privades.

En segon lloc, l’esmena 14284 de Podem, referida a ajuts
per a escolarització en centres públics -després parlarem dels
ajuts a l’escolarització als centres privats-, la transaccionem
amb les esmenes 13724 de MÉS per Menorca i 14246 del Partit
Popular per tal que es puguin compensar les bonificacions que
els administracions titulars de les escoles infantils, bàsicament
ajuntaments, fan a les famílies amb rendes baixes.

En tercer lloc, la 14285, referida a creació de places, es
transacciona amb la 13727 de MÉS per Menorca, la 14006 del
Partit Popular, la 14380 de Ciutadans, i la 14558 del Sr.
Salvador Aguilera. I en quart lloc la 14283 de Podem, que ja es
va aprovar, referida a sosteniment, a sosteniment d’unitats de
primer cicle d’educació infantil, es transacciona amb la 13728
de MÉS per Menorca.

Li demano, Sr. President, una mica de comprensió, perquè
he hagut de dedicar temps a parlar de les transaccions que hem
fet entre tots els grups.

En totes aquestes transaccions estem d’acord tots els grups.
I després hi hauria també una transacció referida als ajuts a
l’escolarització, com deia abans, en centres privats, que aquesta
transacció la fem sobre l’esmena 14247 del Partit Popular, i que
implica la retirada de la 13725 de MÉS per Menorca i una del
Partit Popular, la 13979, fent una afectació, tal com preveia la
nostra esmena, de 399.168 euros amb la motivació següent:
ajuts a l’escolarització 0-3 en centres privats, que consisteix en
la dotació de la convocatòria d’ajuts destinats a famílies amb
rendes baixes per a l’escolarització, en els cursos escolars
afectats per l’exercici pressupostari de 2019, d’infants en el
primer cicle d’educació infantil en escoles infantils privades
autoritzades.

I formant part d’aquest paquet, anuncio la retirada de
l’esmena 13726 de MÉS per Menorca que anava referida a la
dotació per als equips d’atenció primerenca perquè ja es va
acceptar una esmena de Podem en aquest sentit i semblava que
no calien més concrecions en aquest sentit.

Per acabar em permetran simplement que defensi dues
esmenes que encara queden vives i que no formen part
d’aquestes transaccions; només les anunciaré, Sr. President: la
13728 de MÉS per Menorca, relativa a regularització
d’escoletes, que és un programa ambiciós, consistent a afavorir
que tots aquests centres, per dir-ho de forma planera, perquè
ens entenguem, guarderies, puguin entrar en un procés de
regularització per complir els requisits que els decrets
d’educació infantil exigeixen perquè puguin incorporar-se a la
xarxa pública d’educació infantil. I, per últim, l’esmena relativa
a..., ara no tenc el número a mà..., sí..., la 13730, relativa a les
escoles municipals de música; la Sra. Sureda hi ha fet
referència; aquí nosaltres demanàvem...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Acabo immediatament, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Du dos minuts, em sap greu, li he de tallar el temps.
Gràcies. Després al torn de rèplica.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Torn del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Té
la paraula la Sra. Sílvia Tur.

Sra. Tur, benvinguda.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda, Sr. President, moltes gràcies, diputats,
diputades, públic assistent i personal de la cambra. Bé, jo, com
comprendrà, Sr. Conseller d’Educació i el seu govern, tenint en
compte que tenc cinc minuts, em centraré en l’esmena que tenc
i parlaré de formació professional, si m’ho permeten, perquè
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evidentment Gent per Formentera, Socialistes de Formentera,
donarem suport a aquest pressupost i pensam que les xifres
globals destinades a educació són molt positives i contribuiran
de manera significativa a millorar la qualitat educativa dels
centres i també, evidentment, de l’ensenyament.

Però parlant de formació professional nosaltres hem volgut
presentar una esmena i té una raó de ser, i és que pensam que
quan el passat mes de juny el Govern va aprovar el Pla integral
de formació professional per a Balears, un primer pla integral
molt ambiciós, per cert, i del qual estam molt orgullosos, va
decidir destinar-hi 428 milions d’euros en els propers tres anys,
amb un horitzó 2018-2021, però en canvi vàrem trobar a faltar
mesures concretes per a l’illa de Formentera. Això no és nou,
no és nou, perquè ja ho vàrem posar de manifest el passat mes
de juliol, quan vàrem presentar una proposició no de llei per
demanar que es creés una mesa de negociació dins l’àmbit del
sector educatiu, empresarial, social i institucional de la nostra
illa per discutir i per debatre sobre educació professional,
perdó, sobre formació professional a Formentera; i és que jo em
veig obligada a donar algunes dades molt senzilles.

L’any 2010 a Formentera hi havia 53 alumnes matriculats
en cicles de formació professional, a l’any 2018 només n’hi
havia 24. I quina és la realitat de la formació professional a
Formentera? Doncs bé, no és que només tenim un descens molt
significatiu del nombre de matrícules, sinó que hi ha molta gent
que, evidentment, davant la manca d’oferta presencial a la
nostra illa ha optat per anar-se’n a estudiar a Eivissa, per anar
majoritàriament a Eivissa, per anar-se’n a estudiar a altres illes,
sobretot a Mallorca, o per anar fins i tot a altres ciutats fora de
les Balears, amb tot el que això suposa evidentment d’un cost
avançat important per als pares i per a les famílies i amb les
dificultats que suposa per a tots aquells alumnes que són
menors d’edat i que difícilment poden anar-se’n a estudiar fora
de l’illa amb totes les garanties.

Per tant, la realitat de l’FP a Formentera és que estam en
una situació precària i aquesta situació s’ha de canviar i per
poder-la canviar nosaltres hem presentat una esmena, per un
total de 80.000 euros, que té per objecte diversificar els cicles
que existeixen a Formentera, fer-ho evidentment amb consens
entre el Govern, lògicament, el centre d’ensenyament secundari
on s’imparteix actualment, el Consell Escolar, però també amb
els actors implicats, com són pares, APIMA, etc, els estudiants
evidentment també, i fer-ho perquè Formentera necessita
realment una aposta decidida per la formació professional,
queda massa gent pel camí, sabem que l’abandonament escolar
prematur és un problema a tota Balears, si cap a la nostra illa
més perquè hi ha més dificultats per trobar sortides més enllà
de l’ensenyament secundari, i això s’ha de revertir i per
revertir-ho necessitam que el Govern faci una aposta molt forta
a la nostra illa. 

Entenem que un pla tan ambiciós com el que vostès varen
aprovar en juny i que disposa de 428 milions d’euros, bé
mereix un esforç específic per a la nostra illa. Per tant, tenint en
compte això, tenint en compte que també hi ha sectors
emergents, com són energies renovables, serveis socials,
nàutiques, TIC, etc., creiem que hi ha feina a fer i pensam que
és una bona esmena sobretot per donar sentit a l’acord que es
va adoptar a la Comissió d’Educació el passat mes d’octubre en
la qual s’instava el Govern a constituir una mesa de negociació

amb la participació, entre d’altres, del consell insular, del
Consell Escolar de Formentera, de l’IES Marc Ferrer, dels
agents socials i econòmics presents a l’illa i, evidentment, amb
l’objecte de definir quin és el mapa d’oferta de formació
professional inicial per a Formentera en els propers anys, i en
concret per a l’any 2019-2020.

També hem de dir que dins aquest pla, i vaig acabant, hi
havia un compromís...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -sí, acab, Sr. President- hi havia un compromís de negociar,
a inici de cada curs escolar, de negociar quina havia de ser
l’oferta, no en concret a Formentera sinó en el conjunt de les
Illes. 

Per tant, jo, Sr. Conseller, el convid a fer realitat aquesta
promesa, el convid a fer realitat aquest acord i sobretot
m’agradaria poder oferir o poder presentar-me a Formentera,
com a diputada de la nostra illa que som, i poder dir que el
Govern realment té un compromís amb la nostra illa i que per
al 2019-2020 tendrem una nova oferta evidentment ajustada a
la realitat de la nostra illa, a les possibilitats que es donen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Continuam amb el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bona tarda a tothom, benvingut tot el
públic assistent. Bé, jo he presentat dues esmenes a aquesta
secció i ambdues tenen a veure amb l’incompliment dels acords
pel canvi, amb els que tant s’han omplert la boca a principi de
legislatura i que ara sembla que han desaparegut, per més que
alguns s’entestin a cantar les seves virtuts convençuts que una
mentida repetida mil vegades es converteix en una realitat, i no
és així.

Sr. March, amb 1.000 milions de pressupost no arriba al
percentatge al qual es va comprometre, és cert que en un
principi eren 1.000 milions, però sempre pensant que aquests
1.000 milions serien el 5%, el problema és que hem pujat molt
i no hi arribam, ens seguim mantenint en aquest 3 any rere any.

Tampoc no eliminaran barracons amb aquest doblers, o
aules modulars com eufemísticament diuen vostès, ni reduiran
ràtios d’alumne-professor i deixaran que els alumnes i
professors segueixin en condicions tercermundistes. Així
podran seguir queixant-se de l’alt absentisme, del fracàs i
abandó escolar que comença, no s’enganyin, amb la falta
d’esforç que estan disposats a fer.
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És a dir, com a govern segueixen fent endèmic el problema
educatiu de les nostres illes per no escometre totes les accions
que haurien de fer, en són responsables, ho han d’assumir
perquè les capacitats dels nostres alumnes no són ni millors ni
pitjors que les de la resta de l’Estat, la diferència, per tant, ha
d’estar en la gestió educativa, la seva gestió educativa.

Respecte del Pla d’infraestructures l’han incomplert
sistemàticament, Caimari, Son Ferriol, Eivissa i molts d’altres
seguiran esperant anys i panys i són incapaços de fer l’esforç
de donar a aquests pobles el que els correspon. El cas de Son
Ferriol és especialment sagnant ja que ha vist generacions
d’alumnes passar mentre les famílies reclamen un centre
d’educació secundària. I què dir de Caimari? Un cas que conec
personalment, perquè el vaig visitar i recoman que tothom el
visiti, i veuran en quines patètiques condicions es troben tant
els professors com els alumnes.

I no creguin, no acaba tot en aquests llocs, ja que les
infraestructures adients als centres de la comunitat i la seva
renovació constant és molt complicat fer feina. Així que
millorar aules, dotar-les de mitjans tècnics, climatitzacions
adients, zones de joc adaptades es converteixen en mesures
imprescindibles.

També és necessari i inajornable dotar de més equipament
els programes de formació professional que en alguns casos es
troben en situació de precarietat absoluta, i ho dic amb
coneixement de causa. Els nostres alumnes de formació
professional no tenen mitjans per fer les seves pràctiques d’una
manera equivalent al que es trobaran una vegada es posin a
treballar. Les plàstiques no són una estona de reunioneta per fer
treballs manuals, haurien de ser el més proper a les condicions
professionals, i no ho són, Sr. March, falta molt de material.

Quant a 0-3 anys és necessari, i sobretot per ajudar les
famílies...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... -gràcies, president- que més ho necessiten facilitant l’accés
massiu a l’escolarització dels nostres alumnes de 0-3 anys a
centres públics, així com l’accés a beques de menjador a les
escoletes públiques i més professionals d’atenció primerenca.
Les famílies humils són les que més es beneficiaran d’aquests
serveis i són les que menys possibilitats tenen de fer-ho, o si ho
fan ho fan amb el coneixement d’aquest govern que hi ha
dotzenes d’escoletes obertes que no acompleixen les
condicions i que ara, per la via ràpida volen regularitzar.
Aquest no és el camí, el camí és fer més escoletes públiques
perquè volem escoletes educatives, no pàrquings per als
infants. 

Vull acabar esmentant una esmena del Sr. Aguilera la qual
em sembla especialment brillant, on sol·licita la creació d’un
centre de formació professional d’energia i aigua per a Eivissa.
Crec que en aquests moments és una idea molt positiva que
hauríem de tenir en compte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina
Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Perfecte. Bones tardes companys diputats, companys
docents. El 2019 el pressupost d’educació ha arribat a 1.000
milions, són 65 milions més que el 2018 i ha anat augmentant
durant tota la legislatura, com ja ha dit el Sr. Conseller, en 224
milions. Per tant, sí que es fa una aposta per educació, MÉS per
Mallorca valora que sigui el més alt de tota la història aquest
pressupost en educació. Això permetrà, permet i ha permès
lluitar contra l’abandonament escolar, recuperació i
consolidació de drets laborals dels docents, apostar per
l’educació 0-3 concretament també, i molt, millorar i construir
escoles, més professors, oposicions, que feia anys i anys que no
hi havia oposicions. I tot i que som conscients que és una lluita
contra rellotge com ha dit el conseller, perquè la població
augmenta any rera any i és molt difícil eliminar per exemple les
aules modulars, vegem què suposa aquest pressupost.

Primer, ja s’han aconseguit 1.150 professors més en una
legislatura, vulguis que no, això redueix ràtios i això és una
millor qualitat d’ensenyament. S’han convocat 1.080 places
d’oposicions. La despesa de personal és de 573 milions, 40 més
que l’any passat. Per tant, si que es fa una aposta per més
professors, que implica menys ràtios, que implica més qualitat.

També s’incrementen les despeses de funcionament de
centres educatius. Els centres educatius mai no tenen
abastament, pobres, perquè de vegades no es poden pagar ni
allò més essencial. Per tant, que s’augmentin aquestes
quantitats és molt significatiu. 

També es millora l’oferta de Formació Professional en
increment d’inversió d’equipament, amb més branques i amb
més professors.

Continua la incorporació d’auxiliars administratius dels
centres de primària, que no n’hi havia i ara n’hi ha 30 i per al
19 i el 20 n’hi haurà 30 més.

Passem al 0-3, que és la gran aposta tal volta d’aquests
pressuposts. 3,5 milions per a ajudes a menjador, 900.000 euros
més. Ajudes a menjadors, jo no sé, Sra. Riera, quan parla de
menús per a celíacs, quan a la seva legislatura faltaven ajuts per
a menjador i faltaven ajuts per a berenars i molta gent, molts
d’estudiants venien sense berenar ni menjar. 4,5 milions, 2,4
més, per a ajudes a les escoletes i a l’escolarització amb 18
docents més per als equips d’atenció primerenca. Això també
és una aposta d’aquests pressuposts. MÉS per Mallorca està
totalment d’acord que invertir en 0-3 és una inversió de futur.
Per tant, hem donat suport a totes les transaccions possibles i al
diàleg perquè això sortís cap endavant.

Ajudes socioeconòmiques per als ciutadans més necessitats.
Això és propi d’un govern d’esquerres i d’un govern solidari.
Ajudes per a menjadors que incrementen aquests 900.000,
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arribant a 3,5. Un fons escolar d’emergència social per a
centres educatius amb 350.000 euros, que els centres tenen com
a recursos per poder ajudar aquelles necessitats més primàries.
Això és una lluita per l’equitat, mesures solidàries, per als que
tenen més dificultat, per als més vulnerables. També es
consoliden les ajudes al fons de reutilització de llibres, amb 1,5
milions Sra. Olga Ballester. Per tant, comparat amb les
dificultats de tota l’època anterior, crec que és un avanç molt
important.

També millora el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE),
amb més de 700.000 euros més, 1,4 milions. Això permetrà fer
475 grups per a aquest curs. En el 18-19 ja hi ha 18 instituts de
secundària amb educadors socials i augmenta la partida del
2019 en 260.000 més. És molt important entendre l’educació
com una cosa global també. Incorporen 12 auxiliars tècnics
educatius ATE. 1,5 milions per a millora d’equipaments
informàtics i digitals en els centres educatius, ja no només són
els llibres. 

El pressupost de l’Institut per la convivència i èxit escolar
incrementa un 56% per millorar la formació, la formació dels
docents també millora.

35 milions per a l’IBISEC, per a infraestructures educatives,
9 milions més que el 2018. 2 milions per a la retirada de
fibrociment i eliminació de barreres arquitectòniques,
exposades d’una manera totalment transparent i clara, que es
pot veure només amb un clic tot el que ja s’ha fet.

Augmenta la partida del Pla quinquennal de formació de
professorat fins a 400.000 euros, 80.000 més que a la formació
en centres sobretot.

S’incrementa fins a 185.000 euros, 50.000 més, el
pressupost per a normalització lingüística, dinamitzadors
lingüístics..., molt bé.

 Què més? UIB... Bé, no, també dir que s’aposta per les
llengües estrangeres, es fan intercanvis igual com en català,
programes d’immersió lingüística en anglès a l’estiu. Per tant,
s’aposta per l’anglès, però també s’aposta per la nostra llengua.

UIB. L’aportació econòmica augmenta, augmenta més d’un
10% respecte del 2018, arriben als 75 milions d’euros, el més
alt de tota la història, ja sigui per a grau de medicina, per
amortitzar infraestructures del campus, per assoliment
d’objectius. Per tant, també hi ha uns compromisos plurianuals,
com és la doble titulació de turisme i administració i direcció
d’empreses i la d’economia i turisme. I també, perquè no dir-
ho, encara que no surti en els pressuposts, s’han abaixat les
taxes de la UIB. 

Es consoliden també els ensenyaments artístics superiors
del Conservatori Superior de Música i l’Escola Superior d’Art
Dramàtic, arribant als 3,5 milions, també s’ha incrementat.

Per tant, tot és augment, millora, increment.

Respecte de les esmenes, n’hi ha moltes, se n’han
presentades, ho han dit, devers 144. MÉS per Mallorca votarà
en contra de les esmenes a la totalitat, perquè consideram que
aquest pressupost és positiu, s’ha fet un gran esforç per

remuntar la situació anterior. S’ha fet un esforç i s’han de
prioritzar temes com ajuda a menjador, fons d’emergència
social, augment de professorat, l’empenta al 0-3 anys bàsica,
entre d’altres, són prou importants com per votar a favor
d’aquests pressuposts.

Respecte de les del Partit Popular, ja vàrem transaccionar
juntament amb una altra d’El Pi, per al centre d’Es Cremat de
Vilafranca. També s’ha transaccionat amb El Pi i MÉS per
Menorca per a les escoles de música, bé, hi ha una transacció
aprovada i una altra que s’ofereix de 410.000 euros a la de
MÉS per Menorca. També es va consensuar per a l’Institut de
Porreres, amb El Pi, juntament.

Per tant, s’ha fet un esforç de consens, un esforç per arribar
a transaccions possibles. A la resta de les del Partit Popular no
hi podem votar a favor, perquè consideram que ja s’ha fet un
esforç en emergències socials, menjadors, llibres, materials,
que ja s’ha fet un esforç en incrementar el professorat, no
només el d’anglès com vostès proposen, que ja es treballa per
a la igualtat més que mai, més que mai, i defensam una escola
pública de qualitat i amb equitat i que els menjars sense gluten
o altres consideracions ja se serveixen en els menjadors
escolars.

I pel que fa a les esmenes dels nous centres, ens
congratulam que el PP ara vegi la seva necessitat, perquè el
pressupost de l’IBISEC d’aquesta legislatura no es pot ni
comparar amb l’anterior legislatura. Queda feina per fer i tal
vegada fa molta estona que no s’havia feta, com perquè parli de
transport de la concertada, o altres temes.

Respecte de les esmenes de Podem, votam ja favorablement
les de 0-3 anys, de la qual cosa ens congratulam. I les que fan
referència a ajudes de reutilització de llibres, ja s’ha
incrementat aquesta partida, igual com la dels alumnes amb
necessitats especials. Sí que li oferiria, o bé, després el nostre
company del PSOE, una transacció per a la promoció de
l’escacs, la 14308, d’una partida de 50.000 euros, que també
coincideix amb la 14242 del Partit Popular i podria ser la
mateixa transacció si els sembla bé, o bé es retira o es negocia.

Pel que fa a les d’El Pi, algunes ja es varen transaccionar,
algunes com ja hem esmentat, l’IES de Porreres, Es Cremat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vilaret, un minut.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Molt bé. MÉS per Menorca presenta esmenes 0-3 damunt
les de Podem, hi donarem total suport. I respecte de la de les
escoles de música, acceptaríem o donaríem suport a la
transacció de 410.000 euros, atenent que ja s’havia firmat, o
havia acordat una transacció de 90.000 i així faríem els 500.000
que MÉS per Menorca reclamava.

Ciutadans presenta esmenes que fan referència a ajuts de
menjador, reutilització de llibres, en tot això ja hi ha increment.
Les obres estan planificades, hi ha coses que no són
competència de la conselleria, com l’edifici de Sa Riera, i
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també ha entrat dins el grup de transaccions. Per tant s’ha fet
aquest esforç.

Respecte del Sr. Aguilera, de les que fan referència a
infraestructures també depèn d’aquest pla ja general, i s’ha
incrementat bastant ja el personal i la inversió referent a la de
la Sra. Xelo Huertas.

En conclusió, feim una valoració positiva del pressupost en
educació, s’ha fet un esforç en sentit positiu, tots els reptes
queden per superar i per tot això MÉS per Mallorca votarà a
favor d’aquests pressupostos. L’educació és un dels grans
pilars de la societat del benestar, volem un servei públic al
servei de l’escola, de la societat, més professorat, oposicions,
drets, recuperació, formació, això per al professorat, per als
docents; per als alumnes disminució de ràtios, més diversitat i
inclusivitat, desdoblaments, auxiliars de conversa; i per a les
famílies ajuts al menjador, ajuts a llibres, 0-3. 

Per tant és el pressupost més alt d’aquesta història,
incrementa i millora les partides, és el pressupost de més, de
millorar, d’augmentar, no és el de retallar, menys i minvar, per
això li donam suport. Som plenament conscients que no és
l’ideal, que l’ideal està una mica més enfora, però és el camí
per poder-hi arribar. Podem veure la botella mitja plena o mitja
buida, però el que no podem negar és que s’ha fet un esforç
molt important...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vilaret...

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

... i necessitam un millor finançament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Una altra vegada gràcies, president, senyores i
senyors diputats, benvingut el públic assistent, tots els
representants de la Plataforma d’educació infantil 0-3. 

Aquí venim una altra vegada a debatre sobre els
pressupostos de tota una secció, d’una secció que està basada
a dur endavant una política que és una política clau per a aquest
govern, que és la política referida a educació, i es va basar des
d’un primer moment a arribar a acords per retornar drets, per
retornar dignitat. Ara amb el pressupost de la conselleria veiem
que es van consolidant tots aquests canvis, i malgrat diguin que
no sí que es va consolidant un model educatiu que estem
canviant, estem transformant el model educatiu per fer-lo més
inclusiu i de major qualitat, i sobretot sense oblidar cap dels
seus alumnes.

Com ja s’ha dit aquí és el que té parlar el darrer,
pràcticament està tot dit; no voldria repetir-me, però sí que he
de dir que amb aquests més de 1.000 milions d’euros, aquests
més de 1.000 milions d’euros en educació i formació, aquest
govern deixa palès que té una prioritat, i la prioritat és retornar
drets però també augmentar...

Ja sé que aquí es diu que no s’arriba, que no n’hi ha prou,
que no basta. Jo en aquest faristol ho he dit, una vegada i ho
repetiré sempre: en educació mai n’hi ha prou, mai n’hi haurà
prou. Per tant crec que està bé dir que cal més, però també està
bé reconèixer que tenim moltíssim més que no havíem tingut,
això és raonable.

(Alguns aplaudiments)

Hem de reconèixer que si hem augmentat 224 milions, com
s’ha dit aquí, des de 2015, arribem a més de 1.000 milions el
2019, això significa un augment d’un 20%, un 20% que crec
que és més que significatiu; augmentar un 20% un pressupost
no és quedar-se en el no-res. El panorama que s’ha exposat
aquí per part d’alguns grups, el Partit Popular i Ciutadans, és
un panorama de desolació; idò no, no. Estem en una situació en
què fa falta més, sí, però estem en una situació moltíssim millor
que no estàvem, també. Per tant...

En què s’han invertit tots aquests milions més? Ara anirem
parlant-ne. Per una banda tenim el tema de personal, en el tema
de personal tindrem més de 45 milions; per tant es disposa de
més personal, disposem de més atenció als nostres alumnes i de
més drets laborals, aquells drets laborals que els docents van
tenir retallats durant la legislatura anterior. Per tant aquests
milions van, per una banda, a retornar uns drets que la
legislatura passada es van robar als docents, i per una altra
banda també per donar estabilitat a uns docents que no tenien.
En aquesta legislatura, i això ho han de reconèixer, es donarà
estabilitat a molt de personal, perquè s’han convocat processos
d’oposicions que feia anys que no es convocaven. Aquesta
estabilitat, Sra. Riera, no és augmentar el nombre. Sí, Sra.
Riera; sí, Sra. Riera. Donar estabilitat significa donar qualitat,
perquè l’estabilitat en els llocs de treball permet innovar,
permet continuar projectes i permet atendre millor els alumnes,
perquè els alumnes no han de sofrir la volatilitat del professorat
que passava als centres. Ara, amb les oposicions que s’estan
convocant any rere any, s’està donant estabilitat, i això és
augmentar en qualitat, no sols quantitativament sinó també
qualitativament.

Per altra banda també veiem que s’augmenta el pressupost
de l’escola concertada, que crec que augmentar un 21% al llarg
de la legislatura és donar un impuls també i un reconeixement
a la feina de l’escola concertada. Per tant no poden venir aquí
a dir que a l’escola concertada se l’està marginant, se l’està
relegant; no, Sra. Riera, l’escola concertada es tracta com cal
i amb dignitat, i se li permet retornar als drets que tenia.

Per altra banda hem de parlar d’un problema molt important
en aquesta comunitat autònoma, que és el problema de
l’augment poblacional, que, ja s’ha dit aquí, any rere any ve
molta gent i per tant això agreuja la manca d’infraestructures.
Ara, també hem de dir que per part de la conselleria és de
justícia reconèixer que s’ha fet molta feina. No faci capades,
Sra. Riera, s’ha fet feina, s’ha fet feina, sí, Sra. Riera, s’ha fet
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molta feina, perquè s’ha fet una cosa que no s’havia fet mai,
que és el Pla d’infraestructures, perquè malgrat que el Pla
d’infraestructures no hagi anat tan bé com s’esperava sí que
s’ha fet, perquè abans funcionàvem amb un sistema que és
¿qué hay de lo mío?, i en funció de com coneixíem més o
menys el conseller teníem l’escola o no. Ara hi ha un pla
d’infraestructures...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... amb uns criteris, ara hi ha un pla d’infraestructures on es
graduen les necessitats, en funció de les necessitats; hi ha uns
criteris, i modificar els criteris és el que s’ha de fer per part
nostra, però després deixar-los (...).

Però també hi ha una altra cosa, i és que a banda d’això
també hem de dir que..., per què tenim aquest dèficit
d’infraestructures? La Sra. Riera diu que no n’hi ha, que no
s’han fet escoles, però vostè sap per què no s’han fet escoles;
no s’han fet moltes escoles perquè per part de molts
d’ajuntaments no s’havia fet una feina. No tenim terrenys, no
tenim terrenys qualificats com a solars de caràcter educatiu, i
això retarda. I això què és?, una manca de planificació
d’aquesta legislatura o de legislatures anteriors? Jo, Sra. Riera,
crec que donar tota la culpa a una conselleria quan s’està
treballant i de valent no és just.

També hem de dir que l’altre aspecte és el tema de
l’IBISEC, el tema de l’IBISEC. Sembla que l’IBISEC no ha fet
res, l’IBISEC ha estat aturat, ha estat aturat. Idò no, Sra. Riera.
Hem passat de tenir un pressupost de 21 milions el 2015 als 44
el 2019; crec que ha augmentar un 103% al llarg d’una
legislatura és més que important, és una aposta important per
les infraestructures. Per tant hem de reconèixer aquesta feina.
Podem dir que n’hi ha prou? No, ja li ho dic, no n’hi ha prou,
en educació mai no n’hi haurà prou.

Però també hem de reconèixer un altre aspecte, que és
l’atenció a l’alumnat, atenció a l’alumnat; s’han augmentat
UBAI, s’han posat TISOC, s’han augmentat ATE, hi ha un
augment d’ajudes a les famílies. Hi ha tota una sèrie
d’elements, i ha una sèrie d’ajudes que s’han augmentat. Quan
en aquesta comunitat havia tengut ajudes de menjador l’escola
concertada?, quan? La legislatura anterior la tenia? No, per
tant, s’ha avançat, s’ha posat, ...

(Remor de veus)

..., per tant, hem avançat; que n’hi ha prou? No.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Un altre aspecte que hem de destacar és, i jo crec que avui
ja se n’ha parlat prou, em toca parlar el darrer, és l’educació
infantil, i jo també vull destacar que en educació infantil també
s’ha fet un esforç titànic, no un esforç, un esforç titànic,
titànic...

(Remor de veus)

..., eh, d’acord, hem passat... hem passat de... -sí-, hem passat
d’un pressupost d’1,6 milions de l’IEPI, a 4,5, jo crec que és

multiplicar per 3, és multiplicar per 3, i si això no és un esforç
titànic, perdonin, això és un esforç titànic i es reconeix.

I no n’hi ha prou? No, no n’hi ha prou, seguirem reforçant
l’etapa i això es posa de manifest avui, amb les transaccions per
donar, no sols impulsar l’educació (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, un minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

..., sinó que també ha ajudat a tots els centres que l’educació
infantil sigui una etapa educativa.

Per això donam també la benvinguda al PP, que ara sembla
que ha descobert el 0-3; Sra. Riera, vostè va deixar l’IEPI i les
ajudes als centres i a les escoletes en 400 euros, per tant, què
vol que li digui? Si ara arribem a 6.000, passar de 400 a 6.000
és un impuls importantíssim, importantíssim. Que n’hi ha prou?
No.

(Alguns aplaudiments i algunes rialles)

Respecte..., jo també vull destacar els ensenyaments
universitaris, perquè aquí hem parlat molt d’educació infantil
i també hem de parlar d’ensenyament universitari, jo crec que
amb el pressupost de 82 milions i l’augment de quasi un 43%
respecte del 2015 els estudis universitaris, jo crec que aquest
Govern posa de manifest el seu impuls no sols a les etapes
primerenques, sinó també als coneixements superiors i per
poder donar una formació de qualitat que doni resposta a les
necessitats i a la demanda social.

En general, podem dir que aquest pressupost dóna resposta
a les necessitats, que n’hi ha prou? No, no n’hi ha prou, però
seguirem avançant, vostè no pateixi que per a això som aquí,
per seguir avançant, per seguir tirant endavant.

Per cert, respecte de les esmenes a la totalitat que fa el Partit
Popular, em fa una mica de gràcia veure que fa esmenes a la
totalitat a qualsevol fundació, etc....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, per favor, vagi acabant.

EL SR. PRESIDENT:

..., i després no fa esmenes parcials.

I ja per acabar, dir que nosaltres ens posicionarem en el
mateix sentit que ens vam posicionar a la comissió. Sí que he
de dir que aquelles esmenes que fan referència a...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies, ja
farà el torn de contrarèplica. Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:
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Després ho acabaré d’explicar.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull agrair en nom del Grup
Popular a tots els parlamentaris que han fet feina per aquestes
transaccions per a les escoles de 0-3 anys que avui aconseguim.
Crec que s’ha fet una feina admirable des del sector, que avui
ens acompanya, abans no els he saludat, així que aprofit ara la
meva darrera intervenció per saludar-los,...

(Remor de veus)

... i era imprescindible que nosaltres també estiguéssim a
l’alçada d’aquesta feina, almanco amb una mica d’educació,
sobretot. Vull agrair sobretot que s’accepti transaccionar les
esmenes que afecten beques de menjador per a centres privats
autoritzats i les ajudes a famílies que duguin els nins a aquestes
escoletes privades autoritzades, perquè han de tenir els
mateixos drets i les mateixes oportunitats que els que els duen
a les escoletes públiques, i per això nosaltres hem fet aquest
esforç per transaccionar. Des de l’oposició pensam que és
positiu per a les famílies de les Balears i perquè parlam, en tot
cas, de famílies i de nins que tenen dret a triar l’escoleta que
vulguin o que puguin per als seus fills, en igualtat de
condicions, independentment de si governa un partit d’un color
o de l’altre.

Vull aprofitar per fer també una reflexió al Sr. March, un és
esclau, li deia abans, de les paraules que diu, i ben igual que
vostè va posar en el seu programa electoral que destinaria un
5% a educació, hi destina un 3%, per molt que digui que és a
un mig termini, deu ser per a l’any 2030. També avui el Sr.
Alcover, avui de matí, ha dit que no han pogut rebaixar deute,
ni dèficit, perquè s’han ocupat a contractar 1.500 professors
més, i vostè ara, quan nosaltres li hem tret les xifres que
aquests 1.500 no són més que 400, segons les xifres del
ministeri, vostè ha dit que serien per a cursos de futures
legislatures, el 2019-2020 és un curs que no correspon a cap
legislatura, a cap curs escolar dels que vostè ha de gestionar.

I tot i la defensa aferrissada que la Sra. Vilaret i el Sr.
Casanova fan del pressupost, que quasi no hagués importat que
hagués sortit el Sr. March, perquè quasi l’han defensat millor
en detall a les partides, i els he de dir que és molt fàcil parlar
des de la comoditat de la recuperació econòmica que s’han
trobat vostès el 2015,...

(Remor de veus)

..., que no és precisament -sí, ja poden fer befa-, però no és
precisament la recuperació que es varen trobar nosaltres a l’any
2011, com es nota que vostès no eren els que governaven a
l’any 2011, quan ens vàrem trobar retalls del Sr. Manera de

l’any 2010, que va llevar un 5% del sou de mitjana a tots els
funcionaris, o de la Sra. Armengol, a l’any 2011...

(Remor de veus)

..., que abans d’eleccions varen dir que aquesta legislatura
passada...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... s’hauria d’acomiadar una mitjana de 700 funcionaris cada
any per poder arribar a final de mes. Això és el que deien els
que ens varen deixar a nosaltres la crisi econòmica, i això és
del que ara vostès fan befa, ara que s’han trobat la recuperació
econòmica que aquesta gent del Govern Popular els va deixar
damunt la taula.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Esperem que aviat torni aquest seny del Partit Popular,
perquè si hem continuar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... quatre anys més així no hi haurà ni menús, ni beques
menjador, ni ajudes per a les escoletes concertades, ni totes les
beques que van amb vostès, perquè vostès hauran de ser al
carrer donant explicacions a tota aquesta gent de la qual se’n
riuen de la recuperació econòmica, que nosaltres hem
aconseguit i que vostès han gestionat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I dit això, dir-los també que les oposicions, Sr. Casanova,
són un acord nacional dels sindicats amb el Sr. Montoro, no es
pengin medalles, com tenen costum de fer, que no els
corresponen, i que, precisament, els sindicats varen considerar
un acord històric amb el Partit Popular. Gestionin oposicions,
almanco les gestionin bé, cosa que tampoc no fan...

(Remor de veus)

..., però reconeguin que no són cap mèrit del doctor Sánchez,
i molt manco del PSIB amb les negociacions que fa a Madrid.

I finalment, siguin valents, acceptin alguna de les nostres
esmenes, no totes, ja que cap any no han acceptat cap esmena,
enguany no esperam que les acceptin totes, però ara que el
Partit Popular fa uns pressuposts electoralistes i vol fer qualque
gest, estaria bé que aprofitassin per aprovar o el transport
escolar a la concertada o els berenars sense gluten o els menús
més assequibles o projectes d’igualtat de gènere o de lluita
contra l’assetjament escolar, que no tenen color ni partit.
Algunes les hem aprovades ja aquí, via proposició no de llei,...
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EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., per ventura seria coherent, d’acord amb la nostra
consciència i el sentit comú, que també li donassin suport en
aquests pressuposts. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

Ah, disculpi un moment.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, Sr. President, que he oblidat dir en la defensa de la
nostra rèplica, que acceptam la transacció de l’esmena als
escacs, tot i que es rebaixi de 100.000 euros a 50.000 euros serà
una altra mostra de bona voluntat del Partit Popular des de
l’oposició amb propostes positives. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Sra. Ballester, gràcies, té la paraula
vostè.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Brevemente, comentar que nosotros también votaremos a
favor de la transacción que se ha realizado sobre las escuelas de
música.

Y solamente comentarle al conseller que estamos de
acuerdo en algo importante que ha comentado en la réplica, que
es que necesitamos un nuevo modelo de financiación, pero le
quiero decir al conseller Martí March que, justamente, ha sido
el Partido Socialista quien ha finiquitado las negociaciones para
este nuevo modelo de financiación, se ha paralizado por
completo, una mesa de negociación que inició Ciudadanos en
el Congreso, y desde entonces...

(Remor de veus)

... en este Parlamento el PSIB no ha vuelto a hablar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... de nuevo modelo de financiación, la sumisión de la Sra.
Armengol ha sido espectacular.

Y bueno, solamente comentar también a la Sra. Laura
Camargo la frase que dijo Albert Rivera “tenemos que alcanzar
un estado autonómico real, de verdad, en vez de continuar con
un conjunto de tribus y chiringuitos”. Por lo tanto,...

(Remor de veus)

..., si a usted, Sra. Camargo, y a las personas de Podemos les
parece normal que existan empresas públicas con cargos
fantasma, como existe en Andalucía con este Partido Socialista
que ha estado durante cuarenta años, cargos fantasma, personas
que han ido...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, silenci!

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

..., personas que estaban cobrando y no han ido a trabajar, a
Ciudadanos no nos parece normal. Si a ustedes les parece
normal tener una administración cargada con cargos de libre
designación, desplazando al profesional técnico, por mérito y
capacidad, a nosotros, a Ciudadanos, no nos parece normal.

O sea que, Sra. Camargo, no sea manipuladora y
demagógica sacando las frases de contexto.

Y por último, también comentar que esperemos que este
gran acuerdo para la educación 0-3, que está presupuestado,
después sea gestionado y llevado a cabo, que no pase como con
el Plan de infraestructuras. Desde Ciudadanos estaremos pues
vigilando que este presupuesto se lleve a cabo, que estas plazas
se cumplan y que las ayudas también sean recibidas por todos
los ciudadanos.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, intervindré des del meu escó. En primer
lloc, vull dir que crec que cal que estiguem vigilants, i així ho
farem des del nostre grup parlamentari, per moltes qüestions
que encara queden per consolidar, una vegada que es votin avui
aquests pressuposts i totes aquestes esmenes 0-3 que
s’aprovaran.

Nosaltres estarem vigilants per una qüestió fonamental, per
tal que es pugui dur endavant la moció que s’ha concretat avui
o que es concretarà ara d’aquí poc en unes xifres, estarem
vigilants per tal que el Decret 131/2018 sigui aprovat en temps
i forma, com ja vam dir a finals de febrer, com a molt a
principis de març, perquè, si no, no podrem desenvolupar totes
aquestes qüestions que són tan necessàries i que, avui, ho torn
dir, s’aprovaran i es convertiran en xifres.
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També hi estarem per tal que els ajuts a menjador i a
l’escolarització, tal com constarà a partir de les esmenes que
s’han aprovat, transaccionades, es puguin posar en marxa el
mes de gener, perquè si no tampoc no podrà ser una realitat el
que avui aprovam aquí.

I el mateix pel que fa a la reconversió de les guarderies en
centres autoritzats, també estarem vigilants per tal que això
sigui una realitat, perquè després arriba el març, després l’abril,
ens ficam en campanya i ningú no vol que això quedi en paper
mullat, tothom aquí ha estat de consens, volem que sigui una
realitat abans que acabi aquesta legislatura.

Després, també, estic totalment d’acord, Sr. March, que cal
una inversió estatal, cal fer un esforç per part del Govern
central, però ara és més fàcil que mai perquè vostès tenen o
haurien de tenir fil directe amb Pedro Sánchez per tal que es
torni fer un altre Pla Educa 3, i nosaltres donarem suport des
d’aquí, i també ho hem fet amb el nostre acord pressupostari,
també ho hem fet amb el preacord pressupostari per tal que
això sigui una realitat. Llavors estam totalment d’acord que cal
fer una combinació interinstitucional, una cooperació
institucional perquè aquesta etapa sigui i tengui el que es
mereix.

I finalment, amb el tema de l’educació concertada, abans no
m’ha donat temps, però en diré cinc cèntims, això, el fet que es
queixin de determinades qüestions des de la bancada de la
dreta, però no acabin de fer un discurs demolidor en contra de
les seves polítiques d’aquesta conselleria quant a l’educació
concertada, és perquè realment des d’aquesta conselleria, des
d’aquest govern, s’ha fet un esforç per afavorir també
l’educació concertada. Això no és només dependent del fet que
hi hagi un 40% de centres concertats o gairebé a les nostres
illes, és també perquè s’ha fet aquesta decisió, això són
decisions que es prenen, decisions polítiques i des d’aquesta
conselleria s’ha decidit que es volia continuar suportant
l’educació concertada.

Nosaltres hauríem estat més valents i hauríem fet una
aposta més clara, més ferma, per l’educació pública, per
invertir més a la pública i tractar d’ampliar la xarxa pública, no
parl tampoc de les cooperatives, amb les quals compartim
molta filosofia, però sí que els milions que s’inverteixen en el
pressupost d’enguany demostren que hi ha una voluntat
d’afavorir també l’educació concertada. Per això tampoc no li
diuen tant des de la bancada de la dreta.

I finalment, Sra. Ballester, si el susanismo ha gobernado
durante todo este tiempo en Andalucía ha sido gracias al
apoyo que Ciudadanos le ha brindado allí, por lo tanto todas
estas cuestiones que ahora usted aquí nos echa en cara,
evidentemente coméntelo con sus compañeros de Ciudadanos
en Andalucía, porque aquí no tenemos absolutamente nada que
ver con todo esto. Yo lo único que espero es que ustedes sean
capaces de tener al menos la decencia de reconocer que hay
una voluntad, como también la hay en el Partido Popular, de
intentar, bueno, y no hablaré del otro partido, del Sr. Abascal,
porque no tengo ganas, de liquidar lo más posible y reducir al
máximo las competencias de las autonomías, y si puede ser
modificar el Estatuto de Autonomía para dejarlo reducido a la
mínima expresión.

Yo francamente espero que la gente sea inteligente y sobre
todo sepa que si cosas como las que hoy se van a aprobar aquí
son posibles es precisamente porque tenemos las competencias
para hacerlas posibles.

Y con esto termino dando las gracias al Sr. Presidente y al
público que nos ha visitado y nos ha aguantado con paciencia. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, no vol fer ús de la paraula?
Doncs, passam al torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuaré allà on havia
quedat, molt breument, comentant les esmenes que no formen
part de les transaccions que he esmentat, relatives a 0-3. Una
era la 13729, no sé si abans he dit bé el número, referent als
ajuts per regularitzar places; és a dir, sí que fa referència a 0-3,
però no forma part del paquet transaccionat perquè no haver-hi
cap esmena de Podem que s’aprovés sobre aquest tema i, per
tant, diríem, que és una esmena nova per import de 325.000
euros, tot i que crec que tots els grups també hi donaran suport,
i, com deia, són ajuts per a la regularització de places de primer
cicle d’educació infantil.

I en segon lloc, l’esmena 13730, relativa a les escoles
municipals de música, alguns portaveus hi han fet referència,
nosaltres havíem presentat una esmena per import de 500.000
euros, però, com que en comissió se’n va aprovar una de
90.000, acceptem, evidentment, la transacció de rebaixar a
410.000 euros, perquè el resultat final és el que nosaltres
volíem, que és que aquests ajuts a les escoles municipals de
música és dotés amb mig milió d’euros.

I per acabar, i atès que la meva primera intervenció l’he
haguda de dedicar exclusivament a aquest tema que per a
nosaltres ha estat tan important en la negociació d’aquests
pressuposts, que són els ajuts de 0-3, faré una mica de
referència als motius pels quals ens oposem al gran paquet
d’esmenes, perquè si una cosa no es pot negar, Sra. Riera, és
que vostè és la campiona número 1 en la presentació d’esmenes
als pressuposts, i això també s’ha de reconèixer. Jo ja li he dit
algunes vegades, Sra. Riera, que hi ha dues maneres de fer
oposició, la que s’espera d’un partit com el seu, que és per
impugnació, és a dir, vostès estan en contra de les polítiques
del Govern, i després hi ha una altra forma de fer oposició, que
és per emulació, que seria la que paradigmàticament faria un
grup com Podem, que és: estem en contra perquè volem més,
no? És clar, vostè fa moltes esmenes, però, és clar, és que fa
esmenes que, a més a més, serien pròpies del Grup Podem, per
emulació, vostès critiquen al Govern que ha fet molt poc i
vostès voldrien fer encara més. I és clar, Sra. Riera, vostè no té
credibilitat per a això.

I ara no parlaré de la legislatura passada, no parlaré de la
legislatura passada perquè jo ja sé que vostè llavors em
respondrà que no tenia doblers la legislatura passada, no, li
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respondré per una altra cosa, és que els grans problemes que té
el nostre sistema educatiu, que el conseller March els ha
explicat molt bé, i que jo els resumiria amb aquesta dada
frepant dels 2.000 estudiants més cada any en el sistema, ja em
dirà quina comunitat autònoma seria capaç d’aguantar aquesta
pressió, aquests 2.000 estudiants més cada any, que això té un
efecte en les infraestructures, en les ràtios, en el fracàs escolar,
en l’atenció a la diversitat, aquestes són les circumstàncies del
nostre sistema educatiu. I això per què passa? Què passa per
casualitat? No, passa perquè això està associat a un model de
desenvolupament econòmic que consisteix en la importació de
mà d’obra poc qualificada, que està associada amb temes de
precarietat laboral, en temes de baixos ingressos i que tenen a
veure amb la problemàtica de l’exclusió social, que els
company de 0-3 intenten pal·liar, doncs tot aquest model
econòmic vostès l’avalen, tot aquest model econòmic és el que
vostès no volen canviar, i és per això que li dic que vostè no té
cap legitimitat o no té cap credibilitat per impugnar aquests
pressuposts per emulació, perquè vostès precisament el que
potencien és el sistema econòmic que perpetua aquestes
problemàtiques del nostre sistema educatiu. I per aquest motiu
evidentment li votarem en contra.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs passam al torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, president. No, només que quedin clares les
transaccions, per part de MÉS per Menorca, la 13730, la
reducció a 410.000. I respecte de la de Podem, sobre els escacs,
la 14308, amb 50.000 euros.

Després no sé la fórmula com transaccionar, o ens veiem
després i ho aclarim.

EL SR. PRESIDENT:

Ho tenc clar, no es preocupi.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No sé el mecanisme. D’acord.

I que donarem suport a la de MÉS per Menorca, la 13729.

I finalment només dir que l’educació és el futur i que hem
d’invertir i aposta pel futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, jo en aquest torn volia acabar el que he deixat abans,
volia acabar amb el que m’havia deixat abans i volia parlar
d’un parell de coses.

Per una banda, he de dir que aquestes esmenes que diu...
aquí ve la Sra. Riera i diu que és que es van trobar un desert i
una crisi i un no sé què, bé, cadascú quan arriba al poder fa la
política que fa en funció del que té, cadascú fa les polítiques en
funció del que té i unes vegades segons el que té a la caixa,
segons el pressupost, i unes altres vegades allò que té al cap o
al cor, perquè no em negarà a mi que la política que va fer el
seu govern, i vostè mateixa, en relació amb el TIL era una cosa
econòmica, era una cosa purament política,...

(Alguns aplaudiments)

...era... el TIL va ser una política i una decisió política i no
tenia res a veure amb tot això de la crisi econòmica. Per tant, no
vinguin ara a dir determinades coses.

Sí que vull dir que, respecte de 0-3, nosaltres donarem
suport a totes les transaccions, com ja hem dit abans, perquè
creiem que s’ha de seguir donant impuls a aquesta etapa. Ja li
ho hem recordat aquí, el Pla Educa 3 va engegar..., l’educació
infantil és on és a dia d’avui perquè hi va haver un pla Educa
3 que va permetre l’expansió de l’educació infantil 0-3 a la
major part dels municipis, i crec que és just dir que quan va
arribar el Sr. Rajoy el Pla Educa 3 es va eliminar. Per tant, no
tenia cap interès a seguir expandint l’educació infantil i ara hi
ha un intent de tornar-ho, que per això vostè que va anar a... a
les jornades d’educació infantil el Sr. Pau Marí-Klose ja ho va
dir ben clar al vídeo.

Respecte de la contractació de personal he de dir que la
contractació de personal s’ha augmentat i, per tant, crec que és
de rigor i és de justícia dir que no sols s’ha augmentat, sinó que
també han augmentat els drets, els drets laborals, s’han
recuperat drets laborals, tant del personal de la pública com a
la concertada. Crec que recuperar drets laborals és de justícia.

I després volia fer un parell de reflexions. Respecte del
programa de reutilització de llibres, de què ha parlat aquí la
Sra. Ballester, jo crec que... miri, Sra. Ballester, hem passat de
pràcticament no existir i 1,5 milions en ajudes de recuperació
de llibres, crec que si hem multiplicat per cinc el que es donava
a les famílies per ajudar a reutilitzar els llibres és una aposta
més que important. O em negarà que augmentar un 500% les
ajudes a les famílies no és una aposta important? Per tant, crec
que és una aposta més que important. Ara, vostè el que vol és
a tots els alumnes. I jo li dic: no, Sra. Ballester, perquè aquí no
venim a cercar la igualtat, aquí cercam una educació en equitat
i l’equitat no és per a tots igual, sinó que l’equitat és en funció
d’aquells que ho necessitin més. Per tant, nosaltres no estem a
favor que sigui a tots, sinó primer a aquells que ho necessiten
més i a aquells centres que ho vulguin voluntàriament.
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Després, respecte de les escoles de música, he de dir que
per fi es tornen a recuperar les ajudes a l’escola de música que
també curiosament la legislatura passada havien desaparegut.
Per tant, tornem recuperar-les.

I després volia fer un esment de les esmenes de què ha
parlat la Sra. Huertas. La Sra. Huertas ha vingut aquí, ha parlat
que fan falta...

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... -sí-, que fan falta recuperar barracons, etc., i curiosament
nosaltres ens posicionem en contra perquè curiosament hem
mirat de quins centres dóna baixa a les partides, i curiosament
dóna baixa a la Conselleria de Presidència, a la Conselleria de
Turisme i, vet aquí, a la Direcció General de Recursos Hídrics
-a la Direcció General de Recursos Hídrics. És a dir, vostè
posiciona la seva esmena, la basa en una baixa a la Direcció
General de Recursos Hídrics, un tema tan important com
l’aigua i que li dóna l’enhorabona al Sr. Salvador Aguilera pel
tema de l’aigua, del centre referit a aigua i energia, i jo crec que
això xoca una mica.

En definitiva, el que vull dir és que nosaltres seguirem en
el mateix perquè hi ha esmenes que són referides als centres del
Pla d’infraestructures i totes aquelles esmenes que detreuen,
que són d’addició, que el Partit Popular fa addició a través de
la Conselleria de Medi Ambient, de Cultura o de crèdit, jo crec
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, per favor, vagi acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... estan tornant-se en contra.., bé, ja no dic...

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Casanova.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Si m’ho permet, abans de la votació... per aclarir allò de
l’esmena. Acceptaríem la de Podem, la 14308, amb la rebaixa
de 100 a 50.000 en les mateixes partides perquè és d’afectació
i, per tant, no podem aprovar la del Partit Popular. Si li vol
donar suport...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Puc intervenir, Sr. President? Si em donen... la paraula al
meu grup també.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, Sra. Riera, sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Nosaltres no acceptam que no es faci una transacció
conjunta amb les dues esmenes encara que quedi com a
afectació, però que es reflecteixi que totes dues queden
transaccionades i per tant, substituïdes per una nova. Per tant,
no acceptam que es digui que la nostra no s’accepta. La nostra
s’engloba dins una transacció que substitueix aquelles dues.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

D’acord, aleshores vostè... farem la pregunta: vostè està
d’acord que s’aprovi amb els termes de la de Podem, 50.000
euros a les mateixes partides que diu Podem i d’afectació?

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, sí”)

Ara ho ha de dir Podem.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Voleu fer un recés? Fem un recés d’un minut?

(Remor de veus)

Fem un recés de tres minuts per esclarir l’esmena.

(Remor de veus)

Sí. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, disculpi’m, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Volem tots una nova esmena?

(Remor de veus)

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Des del...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari
proposam que es faci una nova esmena amb una transacció
basada en la nostra esmena d’afectació i que doni lloc al
naixement d’una esmena que no sigui ni la nostra ni la seva,
però que tingui el mateix contingut.
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Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Hi ha unanimitat per tots els
diputats i les diputades de la Cambra?

(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

Sí? D’acord.

Doncs passam a les votacions. Passam a la votació del bloc
3, Innovació, Recerca i Turisme, i del bloc 4, Educació i
Universitat.

Passam a la votació del debat núm. 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, 13791.
Votam.

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

13750. Votam.

5 vots a favor; 33 en contra i 19 abstencions.

13751. Votam.

3 vots a favor; 33 en contra i 21 abstencions.

13787. Votam.

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

A continuació votam les del Grup Parlamentari Popular.

13916. Votam.

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

13917. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13918. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13919. Votam.

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

13920. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13921. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13922. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14061. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14069. Votam.

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

14070. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14072. Votam. 

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

14073. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14074. Votam.

19 vots; 36 en contra i 2 abstencions.

14075. Votam.

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

14077. Votam.

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

14137. Votam. 

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

14138. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

14139. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i 1 abstenció.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas.

14377. Votam.

3 vots a favor; 49 en contra i 5 abstencions.

14378. Votam. 

3 vots a favor; 49 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

14476. Votam. 
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24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14477. Votam.

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

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

14491. Votam.

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

14492. Votam.

27 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14493. Votam. 

5 vots a favor; 49 en contra i 3 abstencions.

14494. Votam.

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

14495. Votam.

3 vots a favor; 52 en contra i 2 abstencions.

14496. Votam.

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

14497. Votam.

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

14498. Votam.

8 vots a favor; 49 en contra i cap abstenció.

14499. Votam. 

5 vots a favor; 49 en contra i 3 abstencions.

14500. Votam. 

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

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. En primer lloc, votarem les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. 

Les 13772 i 13723 han estat transaccionades, per tant,
entenc que es retiren la 14244 i la 14245, 14385 i 14386.

Per tant, passam a la votació de la 13722 i 13723
transaccionades, d’acord? Votam. 

55 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

(Algunes rialles i remor de veus)

Passam a la votació de l’esmena 13724, transaccionada,
més la 14246, del Partit Popular. Votam.

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

La 13725 i la 13726 han estat retirades. Per tant, passam a
la 13727, transaccionada, més la 14006, 14381 i 14558,
d’acord? Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena 13728, transaccionada.
Votam.

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

Passam a l’esmena 13729. Votam.

55 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

Votació de la 13730, transaccionada. Votam.

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

A continuació passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
13739. Votam.

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

13741. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13743. Votam. 

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

13762. Votam.

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

13773. Votam. 

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

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

13923. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions. 

13924. Votam. 

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions. 

13925. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions. 

13926. Votam. 
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21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions. 

13973. Votam.

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

13974. Votam.

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

13975. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13976. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13977. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13978. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

La 13979 ha estat retirada. Votació de la 13980. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13981. Votam.

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

13982. Votam.

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

13983. Votam.

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

13984. Votam.

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

13985. Votam.

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

13986. Votam.

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

13987. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

13988. Votam.

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

13989. Votam.

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

13990. Votam.

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

13991. Votam.

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

13992. Votam.

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

13993. Votam.

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

13995. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

13996. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13997. Votam.

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

13998. Votam.

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

13999. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

14000. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14001. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14002. Votam.

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

14003. Votam.

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

14004. Votam.

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

14005. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

La 14006 ja s’ha votat abans. Per tant, 14007. Votam.
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23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14008. Votam.

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

14009. Votam.

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

14010. Votam.

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

14011. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14012. Votam.

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

14013. Votam.

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

14014. Votam.

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

14015. Votam.

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

14016. Votam.

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

14017. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14018. Votam.

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

14019. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14020. Votam.

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

14021. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14022. Votam.

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

14023. Votam.

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

14025. Votam.

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

14026. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14028. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14029. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14030. Votam.

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

14031. Votam.

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

14032. Votam.

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

14033. Votam.

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

14034. Votam.

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

14035. Votam.

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

Silenci per favor.

14234. Votam.

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

14235. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14236. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14237. Votam.

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

14238. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.
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14239. Votam.

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

14240. Votam.

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

14241. Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena 14242, transaccionada amb
la 14308 de Podem. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

14243. Votam.

Silenci per favor.

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

La 14244, 14245 i 14246 ja han estat votades. 

Per tant, passam a la votació de l’esmena 14247,
transaccionada amb la 13725 i 13979 que han retirat, d’acord?
Votam.

56 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

La 14248 ha estat retirada. La 14249. Votam.

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

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

14307. Votam.

29 vots a favor; 24 en contra i 4 abstencions.

14309. Votam.

10 vots a favor; 24 en contra i 22 abstencions.

14325. Votam.

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

Passam a la votació de l’esmena 14365/18 de Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Votam.

51 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra.
Consuelo Huertas, la 14374. Votam.

22 vots a favor; 29 en contra i 6 abstencions.

14375. Votam.

9 vots a favor; 30 en contra i 17 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

La 14381 ja ha estat votada. Per tant, 14382. Votam.

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

Per tant, 14383. Votam.

Un poc de silenci per favor.

21 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

14384. Votam.

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

La 14385 i la 14386 ja han estat votades. Per tant, 14387.
Votam.

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

14388. Votam.

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

14389. Votam.

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

14400. Votam.

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

14401. Votam.

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

14402. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14403. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14404. Votam.

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

14405. Votam.

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

14406. Votam.

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

14407. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

14408. Votam.
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24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14409. Votam.

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

14410. Votam.

Silenci per favor.

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

14411. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14412. Votam.

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

14413. Votam.

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

14414. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

14487. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, del Sr.
Salvador Aguilera.

14542. Votam.

2 vots a favor; 33 en contra i 22 abstencions.

14543. Votam.

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

14544. Votam.

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

15545. Votam. 

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

15546. Votam. 

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

14547. Votam. Silenci, per favor.

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

14548. Votam.

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

14549. Votam.

3 vots a favor; 34 en contra i 18 abstencions.

14550. Votam. Ja veig números que no són.

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

14551. Votam. 

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

14552. Votam.

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

14553. Votam.

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

14554. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 22 abstencions.

14555. Votam. 

2 vots a favor; 30 en contra i 24 abstencions.

14556. Votam. 

3 vots a favor; 30 en contra i 24 abstencions.

14557. Votam.

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

La 14558 ja està votada. Per tant, passam a votar la 14559.
Votam.

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

Per tant, una vegada acabada la votació, suspenem la sessió
fins demà, a les nou del matí.

(Aplaudiments)
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