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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Patricia Guasp en nombre de Juan Manuel Gómez.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, Damià Borràs en nom de Pilar Costa.

Elaboració del  di ctamen del Projecte de llei RGE
núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors passem al debat de l’únic punt de
l’ordre del dia, relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE
núm. 7788/19, dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en 12 apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de la
ponència. Així mateix es recorda que les possibles noves
esmenes que es presentin tendents a aconseguir un acord per
aproximació entre les esmenes ja formulades s’hauran de
presentar per escrit. També es comunica als grups
parlamentaris que les votacions es realitzaran al final de cada
debat.

Debat número 1, debat de l’articulat del dictamen del
projecte de llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà
un únic debat de defensa conjunta de totes les esmenes que es
mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, de la RGE núm. 9377/19 a la RGE núm.
9400/19 , i per posicionar-se respecte de les esmenes dels
altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Sergio García,
per un temps de quinze... Ai! Sergio Rodríguez -siempre te
cambio el nombre- Sergio Rodríguez. Perdó, Sr. Rodríguez;
té el torn de paraula, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve y daré unas
pinceladas básicas de cuál es el sentido de nuestras enmiendas
al articulado.

El primero, la supresión de la Oficina Anticorrupción. Las
enmiendas presentadas, la 9377, la 9378 y la 9380, la 9382 y
la 9383, la 9384, inciden en la supresión de la Oficina de
Prevención y Lucha contra la corrupción en Baleares, una
oficina que nos cuesta casi 1 millón de euros y que después de
casi tres años de trabajo sus resultados son nulos, una oficina

que se solapa con las funciones de la Sindicatura de Comptes,
de la Fiscalía Anticorrupción y de la Intervención de la
comunidad autónoma. Es un capricho de la izquierda, un
chiringuito para colocar a amigos y un despilfarro de dinero.

La segunda, las enmiendas 9379, 9387, 9388, inciden en
la necesidad de no aumentar la deuda, a diferencia de lo que
propone el presupuesto presentado. Según el presupuesto
presentado el Govern se podría dotar en 96,8 millones de
euros más; nosotros con nuestras enmiendas proponemos que
el nivel de endeudamiento en ningún caso se vea aumentado en
este próximo ejercicio. Además se propone que las
incorporaciones y generaciones de crédito que se produzcan
durante el ejercicio 2020 se destinen a la amortización de
deuda. La deuda es el principal desequilibrio económico que
sufre nuestra comunidad; el nivel de endeudamiento es uno de
los más altos del conjunto de las comunidades, debemos más
de 9.300 millones de euros, cifras que lejos de disminuir van
aumentando año tras año. El Gobierno de la Sra. Armengol en
la anterior legislatura gestionó más de 4.000 millones
adicionales con respecto a la legislatura de Bauzá, y aun así se
endeudó en otros 1.000 millones. Hay que frenar esta
situación como sea, no se puede seguir haciendo política de
tierra quemada, i el que vengui darrere, que tanqui la
barrera. Se ha de afrontar este problema con urgencia. En la
anterior legislatura el Govern decía que se estaba reclamando
la condonación de la deuda; ¿en qué ha quedado todo esto?

Mayor control del gasto. La enmienda 9381 propone
reducir el importe de los expedientes de gasto que necesita la
autorización previa del Consejo de Gobierno, de forma que
pase de los 500.000 a los 300.000 euros; es una forma de
mejorar el control de los gastos, obligando a que determinadas
consellerias gestionadas por gente con las mans foradades
tenga que rendir cuentas ante el Consejo de Gobierno por
gastos superiores a los 300.000 euros, y no de 500.000 como
hasta ahora.

El Fondo de colaboración económica con las entidades
locales, se hace una enmienda, la 9385, con el objetivo de que
se aplique la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de
régimen local de las Islas Baleares. En esta ley se especifica
un fondo para los ayuntamientos que, como mínimo, debe ser
del 0,7 de los ingresos propios de la comunidad autónoma; de
hecho se establecía un período de transición para llegar a esta
cifra que terminaba en el año 2009. No tiene sentido que, con
el segundo presupuesto más alto de la historia de la
comunidad, no se pueda cumplir con esta ley y se les escatime
a los ayuntamientos, la administración más cercana, una parte
de lo que les corresponde por ley. Los presupuestos
modifican la ley para que este fondo sólo sea del 0,5%; ya
hace demasiados años que el Govern está engañando a los
ayuntamientos, robándoles el dinero que es suyo por derecho.

La supresión de IB3. Con la enmienda 9386 se suprime del
texto articulado todo lo que hace referencia a la televisión y
radio públicas de nuestra comunidad y su financiación. Desde
el principio siempre se ha defendido la eliminación de las
televisiones públicas regionales; es un gasto perfectamente
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prescindible, y más teniendo en cuenta las necesidades que
padece nuestra población más vulnerable.

Apropiación del Govern de las herencias intestadas. Se ha
hecho una enmienda de supresión a la disposición final
séptima, que pretende la modificación de la Ley 6/2001, de 11
de abril, del patrimonio de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, de forma que el Govern se reservaría el derecho de
poder atribuir bienes procedentes de personas fallecidas que
no dejen herederos. Hasta la fecha las herencias abintestato
pasan a ser propiedad a partes iguales del ayuntamiento y del
consell insular correspondiente al municipio e isla donde tuvo
su última residencia el fallecido; tal y como contempla la
modificación que se quiere hacer a través de los presupuestos
está establecido que son el ayuntamiento y el consell
beneficiarios quines tienen que trasladar al Govern una
propuesta sobre el destino que se dará a los bienes heredados.
Con esta modificación el Govern que preside Francina
Armengol se reserva el derecho de quedarse con los bienes
que sean de su interés mediante un procedimiento de
declaración de interés especial. Para ello deberá indemnizar
al ayuntamiento y al consell correspondiente, pero siendo el
mismo govern quien fije el valor de los bienes que se atribuya. 

Luego, con respecto a la violencia machista o
intrafamiliar, la enmienda 9390 es una enmienda simbólica
para dejar muy claro el posicionamiento de VOX respecto a
la violencia llamada machista. Es una enmienda que se hace en
la modificación de la Ley de renta social garantizada.
Entendemos que la violencia es violencia con independencia
de quien la infrinja, y por tanto siempre es preferible hablar de
violencia intrafamiliar para ampliar el foco y cubrir todo tipo
de violencia en el seno de la familia. No tiene mucho sentido
que sólo determinadas violencias estén protegidas por la ley,
en cambio otras no estén cubiertas.

Reforma fiscal. Hacemos seis enmiendas de carácter
fiscal para modificar la disposición final segunda del
presupuesto. Las enmiendas son la 9395, 9392, 9393, 9394,
9395 y 9396. La reforma fiscal que VOX propone es la
siguiente: que las herencias entre padres e hijos estén exentas
del impuesto de sucesiones; que el impuesto de patrimonio
esté exento para cualquier residente en las Islas Baleares; se
modifica el tramo autonómico, que pasa a tener sólo dos
tramos: todos los contribuyentes con unos ingresos hasta
60.000 euros pagarían un 11%, y los que tengan ingresos
superiores a los 60.000 pagarían un 15, con un mínimo
personal exento de 12.000 euros, es decir, que quien tenga
ingresos menores de 12.000 euros no pagará nada. Hacemos
una enmienda para que no se consume la subida del impuesto
de actos jurídicos documentados; resulta curioso que el
Gobierno que dice estar preocupado por las dificultades
existentes de acceso a la vivienda incremente el impuesto a las
hipotecas, que lo que hace es dificultar precisamente este
acceso a la vivienda. 

Y por último se hacen dos enmiendas, la 9397 y la 9398,
con el objetivo de, una, para evitar que se cree una nueva tasa,
y la otra enmienda para evitar que se amplíe a más supuestos
la aplicación de otra tasa. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Per defensar ara les
esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans, de la RGE núm.
9487/19 a la RGE núm. 9499/19 i posicionar-se respecte de
les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra
Guasp, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. En primer lugar quería leerles una
carta que hemos presentado mi grupo parlamentario,
Ciudadanos, junto al partido del Grupo El Pi Proposta per les
Illes, mediante la cual nos dirigimos a la Mesa del Parlament
para poner de manifiesto nuestra disconformidad en relación
con la calificación de algunas de las enmiendas al articulado
presentadas por parte de varios grupos parlamentarios por
cuanto entendemos que afectan a los ingresos y por lo tanto a
la dotación presupuestaria prevista en el Proyecto de ley de
presupuestos generales de la CAIB para el año 2020, y
solicitamos a la Mesa del Parlamento que tenga por
presentado este  escrito , por formulada nuestra
disconformidad con respecto a la calificación realizada a
buena parte de las enmiendas presentadas al articulado,
debiendo adaptarse las medidas oportunas ante esta situación,
en tanto que afecta a la tramitación del proyecto de ley de
presupuestos. Me refiero a las enmiendas que tocaban las
partidas de ingresos, entendemos que a nosotros se nos dio la
información de que no se podían presentar enmiendas a la
partida de ingresos, que no era lo habitual en esta cámara
desde hacía varios años y que además era un ingreso, unos
topes que se habían aprobado entendemos en sede
parlamentaria, por el pleno y, por tanto, mi grupo
parlamentario no ha hecho enmiendas parciales a la partida de
impuestos por este motivo.

Una vez expresado esto, me voy a referir a las enmiendas
al articulado que hemos presentado desde el grupo
parlamentario. En lineas generales al artículo 24.3, 29.3,
29.10, 30 y 31 en relación con la escuela concertada que
recibe fondos públicos. Solicitamos la supresión del apartado
3 del artículo 24, ya que desde Ciudadanos consideramos que
este punto es un claro obstáculo para el cumplimiento de los
acuerdos de mejora para los docentes de la escuela
concertada, imposibilita también acuerdos de mejora en
materia de gasto de funcionamiento.

En el mismo sentido la enmienda al artículo 9.3, pedimos
la supresión de este apartado tercero, porque vulnera la
normativa estatal, contiene la intención política del Govern de
establecer un sistema de control alternativo al que figura en el
reglamento de normas básicas de conciertos educativos, el
Reglamento 2377/1985 vulnera los artículos -como digo- 40
y 41, que son normativa básica estatal y pretende trasladar el
control financiero de los centros concertados y de la
intervención general de la CAIB, por la de la Sindicatura de
Cuentas. 

En el artículo 29.10 solicitamos la supresión de este
apartado 10, ya que el Gobierno incumple sistemáticamente
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la obligación establecida en el artículo 117.4 de la LOE, para
posibilitar la equiparación gradual entre las retribuciones del
personal docente de la pública y de la concertada. Los
docentes de Baleares están totalmente discriminados en la
comparativa con otras comunidades autónomas y con relación
a sus compañeros de trabajo, de trabajadores de la
administración y servicios de nuestros centros.

En el artículo 30. b) también solicitamos la supresión de
este punto b), ya que la obligación de utilizar una determinada
aplicación informática de la conselleria para todos los
procesos supone una auténtica minoración de la autonomía
organizativa y de gestión de los centros que proclama el
artículo 120 de la LOE. 

Y pedimos también la supresión del párrafo final del punto
1 del artículo 31, porque consideramos que este párrafo es
contrario al artículo 117 de la LOE, que no condiciona en
ningún caso la financiación de los centros y las bonificaciones
de cuotas de la Seguridad Social, que no siempre se puede
llevar a cabo.

Y también pedimos la sustitución del punto 3 del artículo
31, donde dice “licencia para incapacidad temporal”,
solicitamos que se cambie por el concepto “situación de
incapacidad temporal", sin aditivos, sin denominarlo licencia
de incapacidad.

También solicitamos una enmienda pidiendo la supresión
del punto 4 del artículo 31, ya que este apartado es contrario
a la legislación laboral y obliga a los centros a acometer
ilegalidades, lo que entendemos ilegalidades en materia de
contratación de sustitutos.

Por tanto, estas serían todas nuestras enmiendas en
relación con la educación concertada, creemos que aunque el
conseller de Educación en los plenos y en las comisiones nos
garantice su firme compromiso con la educación concertada,
creemos que hay bastantes artículos en esta Ley de
presupuestos que dificulta el poner en marcha todas las
mejoras que tienen acordadas pero que no se han llevado a
cabo con la escuela concertada.

Además de estos artículos, también tenemos la enmienda
9496, en la que solicitamos que se reduzca la tarifa y tasa
comedor de 6 a 5 euros al día y el bono mensual de 120 a 100
euros al día.

Al artículo 42 también presentamos una enmienda en la
que la solicitamos la modificación del texto, en realidad sería
suprimir los tres puntos de este artículo por el siguiente
redactado: “La utilización del remanente de los órganos
estatutarios, centros y entes del sector público autonómico en
el ejercicio 2020, se destinará a la amortización de la deuda
pública existente", ya que como hemos puesto de manifiesto
desde el Grupo Ciudadanos, no contempla un plan de
contingencia esta ley, en cuanto a la deuda pública que
consideramos que debería ponerse de manifiesto. Por tanto,
solicitamos que los remanentes de estos órganos se destinen
a la amortización de deuda pública.

Y además una enmienda de adición de otra disposición
final, o sea, adicionar una disposición final, en la que
solicitamos la modificación de la Ley 2/2016, de 30 de
marzo, sobre el impuesto sobre estancias turísticas de las Islas
Baleares. Aunque mi grupo parlamentario ha mostrado que
estamos en contra del impuesto que grava al turismo,
consideramos que la recaudación debería destinarse a los
fines y en esencia por la que se creo este impuesto, por tanto,
solicitamos la modificación del artículo 19, suprimimos el
punto f) y e), que serían los puntos relacionados con la
vivienda y también en la mejora de formación y calidad del
empleo, consideramos que son prioridades de nuestra
comunidad autónoma, pero que no deben en ningún caso
financiarse con la recaudación del ITS; y también
modificamos el punto d), en cuanto a que solamente se
deberían financiar proyectos de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica I+D+I, siempre que estén
relacionados con el turismo.

Por tanto, estas son las enmiendas al articulado del Grupo
de Ciudadanos y esperamos que se voten a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de
la RGE núm. 9645/19 a la RGE núm. 9652/19 i posicionar-se
respecte de les esmenes dels altres grups, té la paraula El Sr.
Josep Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. No reiteraré l’escrit que ha comentat la portaveu del
Grup Parlamentari Ciutadans, està signat també pel nostre grup
parlamentari i això explica que no haguem fet algunes
esmenes, que evidentment hauríem fet, però que se’ns va
indicar que no era correcte que es presentessin. 

Dit això, les esmenes que el nostre grup parlamentari
manté en el text articulat, sobretot fan referència a l’escola
concertada i en especial a l’incompliment reflectit en aquest
text articulat dels convenis i els acords arribats per part del
Govern amb els representants de l’escola concertada. Molt
especialment l’article 24.3 que impedeix donar compliment
a l’acord a què es va arribar l’any 2016 d’abonament de nous
sexennis i d’equiparació salarial sense antiguitat dels
professors de la concertada amb els de la pública. Entenem
que qualsevol govern el que ha de fer és complir els acords
que ha signat.

També ens oposam a aquest nou sistema de control
alternatiu a les despeses i a l’economia de les escoles
concertades, que es reflecteix a l’article 29.3, com també en
el cas de l’article  29.10, hi ha un intent de suprimir del
cobrament del finançament la paga extraordinària per
antiguitat de l’empresa, que preveu també un conveni
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col·lectiu. Per tant, tampoc no estam d’acord amb aquesta
exclusió.

La supressió del condicionament que els centres acollin
les bonificacions que estableix la legislació laboral i la
Seguretat Social, per tal de finançar la contractació de
professors substituts, també consideram que és una exigència
contrària a l’article 117 de la LOE. I, per tant, també hi ha una
esmena a aquest article 31.1.

També suprimiríem la pretensió de no finançar el
complement del càrrec directiu als professors substituts, que
s’estableix a l’article 31.3 i suprimiríem el no-finançament de
la no retribució i de les quotes de Seguretat Social
corresponents als mesos de juliol i agost, en els casos de
contractacions temporals a l’escola concertada, ja que deixam
aquests treballadors sense els drets que entenem que els
corresponen.

A la disposició addicional primera hem recuperat la
redacció dels pressuposts anteriors per tal de garantir que la
pujada retributiva per a l’any 2020 s’apliqui a tot el personal
empleat públic de les Illes Balears i al personal docent dels
centres concertats.

Això són les nostres esmenes, evidentment la de la
disposició final setena ja es va aprovar en ponència
parlamentària, per tant no hi fem referència perquè ja està
incorporada al text articulat.

En relació amb les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, nosaltres donarem majoritàriament suport a
aquelles esmenes, sobretot del Grup Parlamentari Popular,
que plantegen exempcions, bonificacions, beneficis fiscals
per intentar animar i fer efectiu el dret a l’habitatge. N’hi ha un
grapat, ara el Grup Parlamentari Popular supòs que les
explicarà, però bé, ja anunciam un poc que nosaltres estam
d’acord, també vàrem estar d’acord amb la proposició no de
llei que es va presentar en el plenari en el seu moment i,
evidentment, això és una concreció d’aquell plantejament del
Grup Parlamentari Popular al qual nosaltres vàrem donar
suport.

Evidentment, no donarem suport a les esmenes que volen
suprimir IB3, perquè nosaltres consideram imprescindible el
manteniment de la televisió i de la ràdio públiques, pensam
que fan una feina de primera magnitud, imprescindible per a la
normalització  de la nostra llengua i, per tant, ens oposam
radicalment a aquesta supressió.

En relació amb l’increment de deute, tampoc no donarem
suport a aquestes esmenes, ja que evidentment són unes
esmenes que no tenen en compte l’infrafinançament que
pateixen les Illes Balears, les dificultats financeres que
pateixen les Illes Balears per un sistema injust i que això no
faria més que incrementar la desigualtat dels ciutadans de les
Illes Balears en la recepció de serveis públics i en la capacitat
inversora de les nostres administracions públiques.

Per tant, aquest és el nostre posicionament i demanaren
votació separada al final de la sessió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació, per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm.
9759/19 a la RGE núm. 9797/19, i posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula,
per un temps de quinze minuts, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, quant a les esmenes del Grup
Parlamentari Popular a l’articulat del Projecte de llei de
pressuposts pas a comentar-les a continuació.

En primer lloc, hem entrat una esmena a l’exposició de
motius i, concretament, al primer paràgraf, punt II, allà on es
diu que “la comunitat autònoma de les Illes Balears va
acomplir l’objectiu de dèficit a l’any 2018". He de dir que
aquesta dada és incorrecta, la comunitat autònoma de les Illes
Balears no va acomplir l’objectiu de dèficit de l’any 2018,
sinó que el va incomplir, concretament va assolir un dèficit el
2018, la comunitat autònoma, de 0,45% del PIB, el límit
màxim era 0,4% del PIB, 140 milions d’euros de dèficit i, per
tant, es va incomplir. En conseqüència, entenem que
l’exposició de motius és incorrecta en aquest sentit.

Per altra banda, hem entrat les esmenes 9760, 61 i 62, als
articles 6 i 7 del projecte de llei, concretament demanam
suprimir l’apartat 4 de l’article 6, en el següent sentit: “les
ampliacions de crèdit per despeses comptabilitzades en el
compte financer a creditors per a operacions meritades”, el
que es coneix col·loquialment com a factures dins els
calaixos o compte 409, compte 413. Ens resulta realment
terrible que es torni a l’època de les ampliacions de crèdit
amb càrrec al resultat de l’exercici que tan mala experiència
ens varen donar en el passat. No pot ser que s’ampliï crèdit per
a una qüestió que no hi ha finançament previ, no hi ha
finançament previ, i, en conseqüència, s’ampliïn amb càrrec a
resultats.

És cert que no provoquen dèficit, però és terrible que
haguem de tornar una altra vegada a les ampliacions de crèdit
amb càrrec a resultat i a nosaltres ens sembla una situació
realment terrible.

Per altra banda, demanam també la supressió de l’apartat 2
de l’article 7, quant a generacions i incorporacions de crèdit.
Incorporar crèdit amb càrrec a resultat de l’exercici, una altra
vegada el mateix, amb càrrec a resultat de l’exercici, per tant,
sense finançament, de les partides, o incorporant l’impost del
turisme sostenible de l’any 2016. Déu ser que no hi ha crèdit,
no hi ha marge pressupostari suficient i s’incorpora la
recaptació de l’impost del turisme sostenible de l’any 2016.
Per cert, es fan les incorporacions o es pretenen fer les
incorporacions dins les empreses públiques del sector públic
instrumental o dins la mateixa AETIB, i això ens provocarà
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increments substancials de dèficit si aquestes incorporacions
es fan.

Per altra banda, proposam afegir un apartat 4 a l’article 7,
per tal del següent: es fa referència a les generacions de crèdit
per a tot el tema de si s’incrementen els imports de les
bestretes a compte del sistema de finançament. El sorprenent
és que en cap moment no es diu què passaria si les bestretes
a compte del sistema de finançament pel compte de ser
majors que les pressupostades, fossin inferiors a les
pressupostades. Si fossin inferiors què passaria? Doncs
nosaltres el que proposam és que si fossin inferiors es declari
la corresponent declaració d’indisponibilitat de crèdit per un
import equivalent a la diferència de les bestretes
pressupostades.

Per altra banda, també demanaríem que declarassin
disponibilitats de crèdits en el mes de gener de l’exercici
2020 per als 120 milions d’euros de transferències del
conveni de carreteres, fins que es faci el cobrament efectiu.
Si es produeix el cobrament efectiu dels 120 milions d’euros,
doncs no hi hauria cap inconvenient que s’aixecàs la
indisponibilitat de crèdit decretada el mes de gener sense cap
tipus de problema.

Per altra banda, també fem referència a les esmenes 9779,
80, aquestes dues primer. Demanam la supressió de l’apartat
3 de l’article  24, referit a la suspensió i modificació de
convenis i pactes i acords; en aquest sentit, bé, entenem que
pugui tenir sentit suspendre els pactes per a l’exercici 2020,
però no sé per què hem de suspendre la possibilitat de fer
pactes per a exercicis futurs si ho estima convenient el
Govern de les Illes Balears.

Per altra banda, demanam també la supressió de l’article
25, perquè entenem des del Partit Popular que, pot ser,
podríem estar en disposició a dia d’avui de no suspendre
determinades prestacions d’acció social.

En aquest sentit, també coincidim amb el Grup
Parlamentari Ciutadans.

Hem presentat les esmenes 9787, 8288, 8985, 86 i 84,
totes referides a l’escola concertada. En aquest sentit, havent
referit les esmenes als articles 29 a 31 i a la disposició
addicional primera del projecte de llei; en aquest sentit,
entenem que a dia d’avui l’escola concertada i l’objectiu de les
esmenes són, en essència, que es pretén igualar el finançament
de l’escola concertada amb el finançament que té  l’escola
pública. I al mateix temps, flexibilitzar i evitar duplicitats en
determinats tràmits de l’escola concertada.

Per altra banda, hem presentat també una esmena, la 9781,
per suprimir el punt 2 de l’article 32, referit al fons de
col·laboració amb entitats locals, entenem que a dia d’avui ja
limitar el tema de la població, a què es refereix el 205.2, crec
recordar, no procedeix i, per tant, ja estaríem en disposició de
retirar-ho.

La 9796, demanam la modificació de l’apartat 2 de la
disposició addicional tercera, referida al compliment de
fidelització del personal llicenciat sanitari del sots-grup A1,
àrea de salut d’Eivissa i Formentera i àrea de salut de
Menorca. En aquest sentit, s’ha d’incloure, entenem nosaltres,
també, dins el complement, els facultatius residents en
formació, els quals hauran de continuar cobrant aquest
complement i si en acabar, a més, continuen fent feina a les
àrees de salut d’Eivissa i Formentera o de Menorca, puguin
també seguir cobrant aquest complement de fidelització.

Per altra banda, l’esmena 9790, afegiríem una nova
disposició addicional en la qual es proposaria la derogació de
l’article 8 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic  i transició
energètica, que estableix la creació de l’Institut Balear de
l’Energia. Ho hem dit per activa i per passiva, nosaltres
entenem que la Direcció General d’Energia pot fer les
mateixes funcions que l’Institut Balear de l’Energia i , en
conseqüència, entenem que aquest Institut Balear de l’Energia
es un ens que no té finalitats, que no té sosteniment propi i,
per tant, demanaríem la seva derogació.

Per altra banda, l’esmena 9791, ve referida a les
compensacions per als desplaçaments, estades i manutenció
dels pacients i acompanyants que han de rebre assistència fora
de l’illa on resideixen. En aquest sentit, atès que a una esmena
conjunta, si no ho record malament, del Partit Socialista,
Podemos i MÉS per Mallorca, ja van modificar el text i
l’increment de les dietes que es produeixen entenem que és
acceptable per la nostra part, per tant retiraríem aquesta
esmena perquè no té massa sentit, perquè ens va bé l’esmena
que s’ha aprovat per part dels grups del Govern, la 9791 és la
que retiraríem. 9791.

La 9797, s’afegeix una nova disposició addicional per tal
de fer el reconeixement de les bestretes a compte del sistema
de finançament dels consells insulars. Com vostès saben, en
el període 2008-2013 es varen concedir als consells insulars
bestretes a compte del sistema de finançament. És cert que el
2015 no estava resolta la qüestió, és cert, i en aquell període
jo mateix vaig tenir l’opció... vaig tenir labors de govern, i és
cert que el 2015 no estava resolt, però és cert que a dia d’avui
tampoc no està resolt. La Conselleria d’Hisenda doncs va fer
uns càlculs amb una determinada metodologia que suposava de
facto una retallada de les bestretes a compte, les quals, per
criteris estrictament polítics, s’havien concedit en el període
2008-2013. Nosaltres entenem que ha arribat el moment ja
d’una vegada per totes de reconèixer aquestes bestretes i, per
tant, el que proposam és el reconeixement d’aquestes
bestretes, el reconeixement íntegre, al cent per cent,
d’aquestes bestretes durant el 2020 i, en cas que no es facin,
en cas que el Govern no faci aquest reconeixement efectiu, les
bestretes quedin reconegudes automàticament dia 31 del 12
del 2020. Això sí, no veuríem malament la possibilitat que
evidentment el pagament efectiu, descomptant les quantitats
que ja s’han pagat, es fes en un període de 8 anys.

Per altra banda, pel que respecte a mesures de caire fiscal,
hem presentat, és cert, una bateria de mesures de caire fiscal
en dos àmbits: en primer lloc, a l’impost de transmissions
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patrimonials, a l’impost sobre successions i donacions, que
vendrien referides totes o pràcticament totes al que el Sr.
Melià comentava, que són mesures fiscals per facilitar als
ciutadans de les Illes Balears i a determinats col·lectius,
concretament, l’accés a l’habitatge.

En aquest sentit, voldria dir també una cosa, presentam
també esmenes o propostes en matèria d’IRPF i impost sobre
patrimoni, llavors faré una referència a l’impost sobre estades
turístiques també. Les esmenes que presentam d’IRPF i
d’impost de patrimoni, en la mesura que el projecte de llei
entra en vigor dia 1 de gener del 2020, no tendrien incidència
alguna sobre els  ingressos de la comunitat autònoma per a
l’any 2020, l’impacte seria zero, per dues raons: primer,
perquè evidentment la meritació de l’impost es produeix dia
31 de desembre del 2019 i que no generaria cap impacte
perquè no es trobaria en vigor aquesta norma; i, per altra
banda, les bestretes a compte del sistema de finançament de
la comunitat autònoma no tenen per a res en compte aquestes
modificacions.

En conseqüència, reiter: la reforma que es proposa en
matèria d’IRPF i impost de patrimoni no generaria ni el més
mínim impacte el 2020, sí que el generarien, òbviament, el
2021.

Per altra banda, pas a resumir un poquet les mesures que
presentam en matèria de transmissions patrimonials, que ja dic
que totes van referides a temes de facilitar als ciutadans de les
Illes Balears l’accés a un habitatge. Concretament, l’esmena
9794, que modifica el punt 2 de la disposició final segona:
plantejam, ho vam dir ja l’any passat, nosaltres entenem que el
tipus de gravamen, ara hi ha un tipus de gravamen d’un 5% per
adquisició del primer habitatge habitual, fins a un límit de
valor declarat, valor real o declarat inferior a 200.000 euros.
Nosaltres entenem que un 5% està bé, va ser un avanç, de fet
jo crec que era una proposta que compartíem, no sé si dir que
el Partit Socialista va fer la seva però el que sí que puc dir és
que el 2018, perdó, sí, el 2018 vàrem entrar una proposició de
llei que ja duia incorporada aquesta mesura; nosaltres entenem
que en lloc d’un 5% hauria de ser un 4%, per tant, entram a una
modificació en aquest sentit que provoca una disminució d’un
punt.

Per altra banda, la 9765, la modificació del punt 3 de la
disposició final segona, nosaltres proposam anul·lar
l’increment de fins a l’1,5% de la modalitat d’actes jurídics
documentats, entenem que no s’hauria de modificar, sinó que
s’hauria de mantenir a l’1,2%. I plantejam en aquest cas un
tipus de gravamen reduït d’un 2% a l’impost de transmissions
patrimonials per a joves menors de 30 anys i famílies
nombroses, per a l’adquisició d’un habitatge habitual. Com dic,
un 2% a transmissions patrimonials, però només per a aquests
col·lectius, joves menors de 30 anys i famílies nombroses.

La 9766, es proposa anul·lar l’apartat 4 , que no tendria
sentit, perquè parla de l’1,2% per habitatge habitual, i establir
una bonificació  del cent per cent de la quota tributària en
arrendaments d’habitatge. La recaptació que té la comunitat
autònoma en aquest sentit és mínima, absolutament

insignificant i, per tant, entenem que seria una mesura
perfectament possible.

La 9767 es proposa anul·lar l’apartat 5 i substituir-lo per
un tipus reduït d’actes jurídics documentats, un tipus reduït del
0,6% per l’adquisició de l’habitatge habitual.

La 9768, s’afegeix un punt 8 a la disposició final segona en
el qual es crearia un tipus de gravamen, reduït també, del 0,6%
a actes jurídics documentats per escriptures de concessió
d’hipoteques per compra d’habitatge habitual per a joves
menors de 30 anys i famílies nombroses.

Per altra banda, pel que es refereix a l’impost sobre
successions i donacions, les esmenes 9769, s’afegeix un punt
nou...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut, un minut, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... on... -perdó-, un minut? Idò vaig al límit; 9769, com dic,
incrementar fins 200.000 la reducció per habitatge habitual.

La 9770, reduir un 60% per donacions d’habitatge habitual
de pares a fills.

La 9771, reducció d’un 60% de donacions dineràries de
pares a fills per adquisició d’habitatge habitual.

Una nova deducció autonòmica per als grups 3 i 4 d’ISD,
que quasi l’impost a dia d’avui, la Sra. Truyols ho sap
perfectament, és quasi confiscador, per tant per al grup 3
proposam una deducció d’un 35% i un 20 per al grup 4.

Una reducció, a la 9763, una reducció d’un 20% de totes
les taxes autonòmiques.

I a l’IRPF tocaríem tarifa autonòmica, mínim personal i
familiar; l’ampliació dels límits de deducció per arrendament
d’habitatge; creació de nova deducció per a arrendadors,
arrendadors d’habitatge; l’ampliació de la deducció de
despeses en adquisició de llibres de text; nova deducció per a
despeses d’escoletes infantils de 0-3 anys, i nova redacció de
la deducció per a contribuents amb discapacitat física,
psíquica o sensorial a persones a càrrec amb aquesta condició.

A efectes de patrimoni només es toca la tarifa per dur-la
a l’any 2015, un poquet per sota de l’any 2015.

I l’impost sobre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.
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EL SR. COSTA I COSTA:

... -ja tanc-, l’impost sobre estades turístiques proposaríem
bonificar el cent per cent a l’hivern, en temporada baixa, i
modificar també l’article 19, perquè sigui exclusivament per
a turisme i medi ambient.

En quedarien dues més, però aquestes no tenen tanta
importància.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació, per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Mallorca, RGE
núm. 10129, 10131, 10132, 10133, 10134 i 10135/19, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
de quinze minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I només fer un aclariment,
que ja sé que vostès el consideren no necessari, però de cara
als que llegeixin el Diari de Sessions, el Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, no MÉS per Mallorca, perquè hi ha
un altre grup que és MÉS per Mallorca, llavors que això no
indueixi a error a qui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, eh.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... a qui bonament llegeixi el Diari de Sessions, que de tot hi
ha a la vinya del Senyor.

Bé, no passa res, Sra. Presidenta, però només és perquè
quedi clar.

D’aquestes sis esmenes, jo les agruparé bàsicament en tres
paquets molt diferents i, de fet, demanaré votació separada,
perquè crec que són temes que poden merèixer l’interès de
diferents grups i, per tant, ja a partir d’ara, demanaria, d’una
banda, fer un paquet de votació amb l’esmena 10129 i amb
l’esmena 10135.

Aquestes dues esmenes modifiquen el règim jurídic
aplicable a l’impost del turisme sostenible, en el sentit
següent: la 10129 proposa modificar la llei i la 10135
proposa modificar el reglament. Per què ho fem això? Ho fem
perquè vostès saben que el nostre grup polític ha estat molt
crític amb la distribució que s’ha fet enguany dels fons del
turisme sostenible. A l’actual llei aquests fons els distribueix
una comissió, però tots sabem que al final qui acaba decidint
com es decideixen aquests doblers és el Parlament a través
d’aquest debat que fem aquests dies i que culminarà la setmana
que ve. Per tant és perfectament possible que el Parlament

modifiqui la distribució que ha fet la comissió, pressupòsit
que en canvi no està previst en aquest règim, és a dir, ni a la
llei ni en el reglament. Com que nosaltres aspirem que alguna
de les esmenes que hem presentat per modificar aquesta
distribució surti endavant, creiem que hem de modificar la llei
i el reglament per tal de poder gestionar aquesta situació, que
seria insòlita, inèdita, que és que el Parlament modifiqui la
distribució dels fons de l’impost del turisme sostenible.

Per això amb l’esmena 10129 modifiquem la Llei de
l’impost del turisme sostenible, concretament l’article 20,
posant una obvietat, si vostès volen, però una obvietat que
creiem que perquè sigui harmònica la regulació s’ha de posar,
que és simplement afegir al final de l’article 20 que
l’aprovació definitiva dels projectes es durà a terme
mitjançant l’aprovació de la Llei de pressupostos. De fet això
ja ho estem fent així, des de fa uns quants anys hi ha una
secció dedicada a ITS, i aquesta secció és objecte de debat i
votació en aquest parlament. Per tant l’únic que hem fet és, a
l’article 20, deixar clar que l’aprovació definitiva es du a
terme mitjançant l’aprovació dels pressupostos. Per tant aquí
el que fem és reclamar la potestat del Parlament de fer aquesta
distribució. 

Això, com els deia, és l’esmena 1129, que va unida a la
1134, perdó, 1135, que per això ja he dit que demanaria la
votació separada d’aquestes dues perquè formen una unitat.
Amb la 10135 què fem? Modifiquem el reglament. Per què?,
perquè el reglament regula la comissió; diu, com diu la llei,
que la distribució la fa la comissió, i clar, si ara presentem una
esmena per modificar la llei dient que l’aprovació definitiva de
la distribució la farà el Parlament hem de resoldre en el
reglament què passa quan el Parlament modifica aquesta
distribució. Nosaltres simplement hem afegit una frase en el
reglament que diu que quan el Parlament modifiqui aquesta
distribució s’obrirà una convocatòria extraordinària perquè es
puguin presentar projectes, perquè lògicament, en cas que
prosperessin esmenes que no només ha presentat el meu grup
sinó diversos grups que el que fan és modificar aquesta
distribució, ens trobaríem en una situació d’un cert buit legal,
perquè clar, llavors hi hauria uns fons que no estarien
distribuïts, i per tant nosaltres hem volgut donar resposta amb
l’esmena 10135 per omplir aquest buit legal, i que si això
succeeix...

Per exemple, nosaltres hem presentat una esmena -això ja
ho discutirem en una altra sessió d’aquesta comissió- perquè
els doblers destinats a l’ITS per pagar el Conservatori de Maó
es dediquin a obres del cicle de l’aigua. Lògicament si
s’aprovés aquesta esmena, cosa que espero que sigui així,
evidentment la comissió s’hauria de tornar a reunir per decidir
quin destí dóna a aquests 6 milions i a quins projectes els
dóna. És per aquest motiu que les esmenes 10129 i 10135
formen un tot: modificació de la llei i modificació  del
reglament de l’impost del turisme sostenible per tal de fer
efectiva aquesta reclamació de sobirania pressupostària
d’aquest parlament, que és decidir a què es dediquen els
doblers tenint en compte les crítiques, doncs, que no només
el meu grup sinó altres hem fet de com el Govern ha distribuït
els doblers en aquesta anualitat.
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El segon paquet d’esmenes estaria format per les 10132 i
10133. Aquestes dues esmenes no és que formin un tot,
perquè es podria votar a una sí i a l’altra no, però fan
referència a les dietes que perceben els malalts que es veuen
obligats a desplaçar-se des de Menorca, Eivissa i Formentera
a Mallorca, bàsicament. És veritat, ho ha comentat el Sr.
Costa, que en ponència es va acceptar una esmena per
actualitzar aquestes dietes de manutenció, perquè les de
pernoctació no s’han tocat. Nosaltres hem presentat una
esmena per actualitzar les de manutenció i una altra per
actualitzar les de pernoctació; les de manutenció, tal com ha
quedat ara en el tràmit de ponència, s’han incrementat a 20
euros la dieta completa, és a dir, aproximadament 10 euros per
àpat, per menjada, que a nosaltres ens semblen insuficients,
ens semblen insuficients perquè... vaja, trobar poder dinar per
10 euros o sopar per 10 euros a Palma no és una cosa que
sigui evident que es pugui aconseguir; nosaltres hem
incrementat aquesta dieta a 30 euros la dieta sencera, creiem
que és un preu molt més adequat. Ara veig algunes cares de
confusió perquè el text que han aprovat posa 20 euros, però
clar, posa 20 euros la dieta sencera, que inclou tant el dinar
com el sopar; nosaltres aquesta dieta l’hem elevada a 30 euros,
per tant parlam de 15 euros per àpat -aquesta seria l’esmena
10132-, que ens sembla que és una actualització important,
necessària i correcta; 10132. 

I a la 10133 hem actualitzat la dieta de pernoctació, que
actualment està a 34 euros, però alerta, 34 euros que inclouen
mitja dieta de les antigues, és a dir, d’aquests 34 euros hi ha 7
euros i escaig que són per al sopar; per tant es preveu que més
o manco serien uns 27 euros per a la pernoctació, la qual cosa,
si m’ho permeten, ens sembla simplement ridícula. Nosaltres
ho hem actualitzat a 60 euros, que com vostès saben, bé,
almenys els diputats que vénen de fora de Mallorca ho sabran,
és una quantitat súper limitada per dormir a Palma, però bé,
que més o manco, bé, amb 60 euros encara es podria trobar
alguna cosa. 

Per tant, esmenes 10132, 10133, el que fem és modificar
l’ordre que regula aquestes compensacions, aquestes dietes;
actualitzem a 15 euros la mitja dieta, per tant 30 euros la dieta
sencera; i a 60 euros la pernoctació per a totes aquelles
persones que es veuen obligades a desplaçar-se a Palma per
rebre tractament. La veritat és que els preus que s’estaven
cobrant fins ara feien molt mal efecte perquè, com he dit en
algunes ocasions, eren d’un import tan ridícul que semblava
que l’ib-salut feia un favor als malalts, quan, clar, e ls  que
venim de fora ho veiem al revés, que som els malalts que fem
un favor a l’ib-salut, en lloc de reclamar que el tractament es
faci a la seva illa de residència accepten perdre tota una sèrie
de temps, etc., per desplaçar-se; el mínim que podem fer és
que això no els costi ni un euro, i per tant ens sembla que la
dignitat mínima exigeix aquestes dietes que els he dit, que són
les que realment reconeixen a aquests malalts que no els feim
cap favor sinó que simplement evitam que aquest
desplaçament, a banda de moltes hores i molts problemes
d’organització, els suposi a més a més un cost econòmic.

I el tercer paquet està format per una única esmena, la
10134. Amb la 10134 intentem eliminar el que considerem

que és una disfunció de la Llei de pressupostos, que és que
prevegi un complement salarial de 22.000 euros per als alts
càrrecs i personal eventual que tenen la seva residència fora de
les Illes Balears; és a dir, a les Illes Balears considerem que
com que no tenim gent prou bona per ocupar els càrrecs de
personal eventual i d’alts càrrecs, hem de subvencionar, hem
de pagar un plus, un complement de 22.000 euros, perquè
aquestes persones que resideixen fora, en lloc de venir a
treballar aquí, com fa tothom quan busca feina en un altre lloc,
que va a treballar i es desplaça, no, no, no, ells poden mantenir
la seva residència d’allà on vénen i a més a més els paguem
22.000 euros perquè vinguin a treballar a les Illes Balears.
Clar, jo puc entendre que potser en alguns casos en què
reclutem un talent extraordinari calgui trobar la manera de
pagar un plus, però de forma generalitzada el nostre grup
considera que aquest complement per a les persones que
vénen de fora de les Illes Balears a ocupar un càrrec de
personal eventual o un alt càrrec, un complement de 22.000
euros com a mínim em sembla excessiu, tenint en compte que
el cost de la vida a Palma..., el cost de la vida diguem de
l’allotjament, perquè la resta de les despeses se suposa que
també la tindrien al seu lloc de residència, 22.000 euros,
gairebé 2.000 euros al mes, ens sembla realment..., ens
sembla en el fons un complement encobert que no ens sembla
bé que es vesteixi de complement, diguem, pel fet de viure
fora de les Illes Balears.

Sí que creiem que quan es resideix a les Illes Balears té
lògica rebre aquest complement, perquè en aquest cas sí que
és perfectament lògic i justificat que les persones que viuen
a Eivissa, viuen a Formentera o viuen a Menorca, que ocupen
un càrrec a l’administració de la comunitat autònoma, han de
mantenir la doble residència, lògicament; és a dir, no van a
treballar a fora, treballen en el seu territori, però per la
morfologia específica del nostre territori això evidentment
exigeix un complement salarial que els permeti mantenir la
doble residència. Però en canvi pensam que quan alguna
persona ve de fora simplement és una persona que ve a
treballar a les Illes Balears, amb tots els  pros i tots els
contres, i per tant no veiem justificat aquest complement de
22.000 euros.

Per tant, en resum i recapitulant, hi ha una esmena que ni
la comentaré perquè és un tema molt menor, demanarem
votació separada de les esmenes 10129 i 10135 per modificar
la llei i el reglament de l’impost del turisme sostenible en la
línia que he dit, és a dir, fer possible que el Parlament
modifiqui la distribució; si no fem aquesta modificació i
després modifiquem hi haurà un buit legal i creiem que aquest
buit s’hauria d’omplir.

Segon paquet, esmenes 10132 i 10135, relatives a dietes
per als malalts que es veuen obligats a desplaçar-se a Mallorca
per rebre tractament. 

I finalment l'esmena 10134, per eliminar el complement
de 22.000 euros per a personal eventual i alts càrrecs del
Govern de les Illes Balears que es desplacen o que tenen la
residència fora de les Illes Balears.
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I això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. En primer lloc, demanar-li disculpes
personals pel que ha passat abans, ha estat sense cap intenció.
Llavors deixar clar que són les esmenes 10129 i 10135,
perquè de vegades ha dit mil i mil, llavors deixar clar el tema
que són deu mil, deu mil, més que res perquè a l’acta en quedi
constància.

Ara per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca RGE núm. 10187, 10188, 10190, 10191, 10192
i 10194/19 i posicionar-se respecte de les esmenes dels
altres grups té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres mantenim una sèrie
d’esmenes, hi ha una esmena que és la 10192 sobre la
disposició final novena, apartat 1, que creim que bé, ens
referim a solucionar un error, que creim que li falta un punt c),
de la disposició originària que es volia modificar i per tant, el
que proposam és eliminar el punt a) i que l’únic que es
modifiqui és aquest punt b), que creim que era l’objectiu de la
disposició final novena. Per tant, es tracta de solucionar un
error i per tant, creim que és possible que s’accepti o que es
faci una transacció que es pugui aclarir aquest assumpte.

Per altra banda també mantenim l’esmena 10194, sobre la
disposició transitòria única, sobre el règim de retribució de
l’antiguitat en els ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Bé, aquí hi ha unes
normes per a un recàlcul de l’antiguitat del personal en el
sector públic instrumental, que nosaltres entenem que s’hagi
de fer, però sí que és cert entenem que no tots els llocs i totes
les empreses del sector instrumental varen néixer amb els
mateixos sous o per feines equivalents, ni amb les mateixes
retribucions i que, per tant, en alguna part del sector públic
instrumental aquesta disposició transitòria, tal com està en
aquest moment exposada pot causar perjudicis a alguns
treballadors d’aquest sector instrumental. I, per tant, hem
proposat aquesta esmena que esperam que com a mínim es
pugui aprovar, o si no, transaccionar. Crec que milloraria
aquesta percepció de què no ha d’anar en perjudici d’una part
del sector instrumental, mentre que una altra se’n beneficia.

Pel que fa a l’esmena 10191, nosaltres entenem que és una
possible extensió a allò que s’exposa perquè es pugui aprofitar
per a borses d’interins del Govern balear, que els ens locals
tenguin l’oportunitat, si ho desitgen i evidentment quan ho
trobin oportú, també de poder fer aquestes borses d’interins
amb les mateixes condicions que ho fa el Govern. En ponència
ja vàrem incloure una esmena del mateix tipus en temes
d’excedència i de jornades sense sou, perquè creim que a
vegades als ens locals falten ..., els secretaris o els
interventors, a vegades no apliquen segons quines qüestions
perquè creuen que no tenen suport jurídic. En canvi, al Govern
pel fet que de vegades a la Llei de pressupost introduïm

aquestes millores, tenim aquesta oportunitat i en canvi, la Llei
de règim local no es modifica tantes vegades com ho feim a
la Llei de pressuposts. Per tant, volíem donar possibilitat com
vàrem fer a l’altra esmena, que els ens locals que ho desitgin
també puguin aprofitar aquests avantatges.

Després mantenim tres esmenes la 10187, la 10190 i la
10188, bé, aquestes nosaltres entenem que en aquests tres
articles de la Llei de pressuposts es fa una referència a uns
futurs pressuposts generals de l’Estat que tendran
característica, una part de normativa bàsica i que ve a dir, que
sí, que si s’aproven aquesta normativa bàsica s’haurà d’aprovar
i nosaltres entenem que això ja s’entén així i que no faria falta
que el nostre pressupost hagués de recalcar i insistir amb
aquesta qüestió cada vegada, cada article, recordant que en un
futur si es dictamina una normativa bàsica aplicable a les Illes
Balears, s’haurà d’aplicar, s’haurà d’aplicar tant si ho posam
com si no. Per tant, trobam innecessari que hi sigui i per tant,
proposam que es tregui.

Pel que fa a les esmenes dels altres grups, bé nosaltres
bàsicament ens mantendrem en el sentit de vot de la ponència,
en el sentit de rebutjar la majoria d’esmenes que es varen
proposar. De fet, en principi només votaríem a favor d’aquesta
10134 de MÉS per Menorca que ha explicat el Sr. Castells. I
bé, pel que fa al Grup de VOX, dir-li que nosaltres clar, amb
aquest concepte d’eliminar ens que ells consideren, no sé si
ho ha dit, altres vegades ho ha dit, “xiringuitos”, que nosaltres
consideram importants per a aquesta comunitat autònoma i per
tant, evidentment no hi podem estar d’acord. I per tant i també
la seva proposta de nous imposts o de nova reestructuració
dels impostos, també consideram que si de cas el que fan és
millorar les rendes elevades i no millorar les rendes mitjanes
ni baixes, que és el que nosaltres creim que sempre s’ha
d’intentar fer, millorar les rendes mitjanes i les rendes baixes
i els imposts apujar-los a les rendes elevades. Crec que no és
això el que es pretén.

Pel que fa al Partit Popular, aniríem una mica en aquest
sentit, és evident que n’hi ha moltes i que és difícil comentar-
les totes i per tant, nosaltres també en aquest moment no ens
ha convençut que li aprovéssim a favor cap de les seves
esmenes. Per tant, no hi votarem a favor.

I només comentar que també és cert que hi ha molts de
grups, de diferents, també proposen la modificació de
l’impost de turisme sostenible. Però de fet, les esmenes en un
sentit tan divers i tan diferent unes de les altres, que a
nosaltres ens reafirma que a aquest impost de turisme
sostenible li hem de donar el seu temps, s’ha de millorar
evidentment la seva aplicació, però per ara és un èxit i que
basta veure precisament que en aquest sentit que he dit, que les
propostes són molt diferents, crec que hem d’esperar i hem
d’insistir que aquest impost es consolidi i esperar a veure quin
efecte té i veure la qüestió amb una mica més de visió
panoràmica o visió a més llarg termini. Per tant, nosaltres
votarem en contra de qualsevol modificació que es vulgui fer
de l’impost de turisme sostenible.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910187
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910188
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910190
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910191
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910192
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910194
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara els torns en contra.
En primer lloc té  la paraula la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En relació a les esmenes presentades
per MÉS per Mallorca, s’estan treballant en diferents
transaccions, que a continuació crec que el Partit Socialista
podrà i voldrà comentar.

En referència a les esmenes presentades sobre l’ITS,
coincidesc amb la representant de MÉS per Mallorca, que
evidentment les propostes presentades són de diferents signes
i és difícil poder-les encabir. Per la nostra part defensam
l’existència d’aquest impost, pensam que evidentment s’ha de
millorar la seva aplicació, hi ha tota una sèrie de propostes que
s’estan enviant en aquest sentit i que val la pena que es puguin
reflexionar, en ares a aquesta millora, però no consideram
oportú en aquests moments donar suport a l’aprovació de les
esmenes presentades.

Sobre altres qüestions fiscals presentades per exemple pel
Partit Popular, ens trobam davant d’un cas d’economia-ficció,
on es retallen els imposts i s’augmenten els serveis i per tant,
tampoc no els donarem suport.

Continuam amb un altre grup, en aquest cas el de VOX, ens
presenten unes esmenes centrades amb els seus tres hits
d’aquesta legislatura, que són el “xiringuito”, les violències
masclistes no existeixen i el pancatalanisme. Llavors
evidentment tampoc no podrem donar suport a cap de les
propostes presentades.

En relació amb altres propostes presentades per la resta de
grups. En aquests moments tampoc no hem trobat els
arguments suficients per poder-los donar suport, esperam que
en els propers dies i si no, en el plenari poder-les debatre amb
major amplitud.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació, per últim ja, la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols,
per un temps de quinze minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, en relació amb les
esmenes de VOX, bé, abans de tot volia agrair la presència del
Sr. Rodríguez que ens té acostumats a no venir a les
comissions, per tant, avui li agraïm la seva presència, i, bé,
prova d’això és que en relació amb les esmenes presentades en
el tema dels abintestatos aquest tema ja es va solucionar a la

ponència que va tenir lloc la setmana passada. Per tant, no té
cap sentit venir aquí a parlar d’un tema que ja està tancat.

En relació amb les esmenes de VOX que fan referència a
l’oficina anticorrupció dir que no tenen cap sentit si no se
suprimeix l’oficina que està creada per una llei. També en
relació amb l’increment de finançament que des de VOX
destinarien a amortitzar deute hem de dir que s’ha de poder
destinar a millorar també els serveis públics, competència de
la comunitat autònoma; just faltaria. 

El Sr. Rodríguez ha parlat de política de tierra quemada,
jo diria més bé que el que han presentat com a esmenes en
relació amb la política tributària és una política fiscal
carbonitzada, han pres foc a la política tributària d’aquest
govern i a més que amb aquestes polítiques podem tancar,
podem tancar, podem rodar clau a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que tal vegada és el que pretenen realment,
perquè si ens anam a analitzar les polítiques concretes, vostès
demanen suprimir l’impost de patrimoni, vostès demanen
suprimir la tributació a l’impost de successions i donacions
per al grup 1 i 2 , vostès demanen una tarifa autonòmica de
l’impost de rendes de persones físiques només en dos trams
i si fa una petita anàlisi, sense entrar en la valoració d’impacte
econòmic, veurien que fins a 18.000 euros vostès demanen
una rebaixa fiscal de 0,75 punts, fins a 30.000 una rebaixa de
3,75 punts, fins a 60.000 una rebaixa de 6 ,75 punts, fins a
70.000 també una rebaixa de 6,75 punts, fins a 90.000 euros
de renda una rebaixa fiscal de 12 punts, fins a 120.000 euros
una rebaixa fiscal de 13 punts i fins a 175.000 euros una
rebaixa fiscal de 14 punts. 

Bé, analitzant sense fer cap nombre els puc assegurar que
això és una política regressiva, no sé, tal vegada vostè, Sr.
Rodríguez, no recorda l’article 31 de la Constitució
Espanyola, li ho record: "todos contribuirán al sostenimiento
del gasto público de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de progresividad e igualdad sin que en ningún
caso tenga carácter confiscatorio".  

El que vostès estan fent és precisament incorporar, crear
una política fiscal regressiva, regressiva respecte de l’impost
de la renda de les persones físiques; pel que fa a la resta
d’imposts demanen la seva supressió. Per tant, ja deia, jo crec
que el propòsit és ben evident, vostès volen tancar la
comunitat autònoma de les Illes Balears en un acte de cinisme
descarat avui, perquè jo record que quan en el carro del 177
milions d’euros, vostès s’hi varen apuntar i exigien que
arribassin aquests 177 milions d’euros. Ha fet vostè càlculs de
quant suposa, de quin és l’impacte recaptador de les mesures
tributàries que presenta VOX a través d’aquestes esmenes?
Estam parlant de centenars de milions d’euros, de centenars de
milions d’euros. Ja li comentaré quan toqui, quan pertoqui
quina és aquesta quantia. Evidentment després diuen que hi ha
forat i realment el que volen vostès és fer forat, més que mai.
I dic jo que com un govern responsable el que hem de fer és
garantir la suficiència financera; repetesc, si la idea era tancar
la comunitat autònoma amb aquestes propostes vostès ho
haguessin aconseguit. Això pel que respecta a VOX. 
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En relació amb les propostes que fan des de Ciutadans, El
Pi i també des del PP en relació amb l’escola concertada, hi
ha un parell d’esmenes que fan referència conjuntament a
escola concertada, hem de dir que les circumstàncies
pressupostàries exigeixen mantenir els apartats tal com estan
prevists a l’avantprojecte de llei de pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Primer de tot, perquè la llei
precedent també la redacció havia estat tal com està a
l’avantprojecte, no es pot incrementar la despesa pública per
a l’any 2020 i en tot cas res impedeix perquè els centres
concertats puguin abonar aquestes quanties amb recursos
propis. 

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, ah!, per cert,
també, Sr. Melià, m’ha estranyat molt que vostè que és un
experimentat diputat no recordés que es poden esmenar els
ingressos a les comissions, perquè jo record haver estat a
altres comissions evidentment asseguda no aquí com a
diputada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdoni, perdoni, sí. Sr. Melià, com li deia, que m’estranya
que vostè que és un experimentat diputat no recordés que es
poden esmenar els ingressos, jo record haver-lo  vist en
intervencions des d’una altra part, diguem, de la tribuna,
formant part del Govern, i sí que record que El Pi presentava
esmenes a la política tributària del Govern de les Illes Balears,
perquè sempre ha estat així, eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, en relació amb les esmenes del Partit Popular, bé, ...
tampoc no és que vengui aquí jo avui a atacar ni molt manco,
però també m’ha estranyat un poc una esmena en relació amb
les taxes, i a més presentada supòs pel diputat Sr. Costa que ha
estat alumne meu a la Universitat, avui ho record, i quan a
segon de carrera, això ja fa molts d’anys, quan el vaig tenir per
primera vegada, que va ser un dels primers grup d’alumnes que
vaig tenir, jo crec que remarcava molt la diferència entre una
taxa, una contribució especial i un impost. Si recordam les
taxes, les taxes compleixen el principi del benefici de les
persones sol·licitants, per tant, si no paguen les persones que
sol·licitin això repercutirà de forma generalista sobre la resta
de ciutadans, eh? Per tant, crec que a l’hora d’esmenar segons
quines coses hem de tenir en compte o repassar conceptes que
ens han ensenyat a primer o a segon de carrera.

Ara també, no sé, m’ha estranyat que el PP presenti..., bé,
no m’ha estranyat, aquesta bateria de beneficis fiscals, de
rebaixes fiscals que presenta any rere any, quan curiosament
a l’època del Sr. Bauzá, crec que ja ho hem dit moltíssimes
vegades, varen ser els campions en augment de la política
tributària, ens vàrem quedar de les onze deduccions
autonòmiques que existien a l’impost de la renda de les
persones físiques vàrem passar a ser la comunitat autònoma
amb menys deduccions quant a nombre, vàrem passar a tenir
sis  deduccions de les onze. A més, vàrem passar a ser una
comunitat autònoma que vàrem deixar de tenir qualsevol tipus
de benefici fiscal pel que fa a la matèria de lloguer d’habitatge.

És veritat que el tema del lloguer, com sabem, és un tema que
s’ha..., que el problema s’ha incentivat aquests darrers anys, és
ja un tema d’emergència social, e l podríem qualificar així,
però jo puc dir que el Govern en aquesta passada legislatura ha
fet esforços importants per incorporar deduccions que es
puguin aplicar tant als llogaters com la persona titular de
l’habitatge que lloga. 

Després, una altra cosa, també m’estranya, Sr. Costa, que
no hagi fet un càlcul de l’impacte recaptador. Les mesures que
vostès han presentat en relació amb l’impost de la renda de les
persones físiques ja tenen un impacte recaptador bastant
important. És veritat que vostè ens ha dit que no entrarien en
vigor l’any 2020 sinó que tendrien un impacte recaptador
sobre el pressupost de l’any 2021. Miri, precisament el
Govern de la Sra. Francina Armengol en aquesta passada
legislatura el que ha tengut molt en compte és que com que el
tema de serveis socials i beneficis fiscals ha d’afectar com
més aviat millor als residents de les nostres illes, si recorda
les darreres lleis de pressuposts la part f iscal ha entrat en
vigor dia 31 de desembre del mateix any, del mateix any, eh?,
però bé, amb totes les grans mesures fiscals.

També m’estranya que ens demanen una deducció per a
despeses de guarderia de 0 a 3 anys, ja la tenim, de 0 a 5, per
tant, a veure, la feina ja s’ha fet. 

Després, quant a impacte recaptador, el que li deia,
m’estranya que demanin una deducció per a lloguer de caràcter
generalista amb un màxim de 600 euros, si no record
malament, import de la deducció. Vostè s’ha posat a mirar
quants de residents de les Illes Balears afecta aquesta mesura?
Basta anar a l’estadística de l’impost de la renda de les
persones físiques a l’apartat de rendiment del capital
immobiliari i veure quins titulars de béns immobles es poden
aplicar la reducció del 60%, estam parlant, estam parlant
després d’haver fet, també d’haver discriminat en funció de la
base imposable que no superi els 30.000 euros en declaració
individual i 48.000 euros en conjunt, parlam de més de 38.000
beneficiaris a raó de 600 euros, faci vostè el càlcul, estic
parlant d’una de les úniques deduccions que vostès demanen.

Bé, està bé, vostè continuï demanant, demani per a l’any
que ve i a veure si tenim capacitat per afrontar aquest impacte
recaptador quan també record que insistentment el tema dels
177 milions d’euros i del forat i del forat i del forat, idò era
una preocupació. Jo dic, si abans eren una preocupació 177
milions d’euros, per al Sr. Rodríguez supòs que centenars de
milions d’euros serà una preocupació incrementada, per al Sr.
Costa també serà una preocupació, digui’ns d’on hem de
retallar, perquè vostès mateixos ho deien: si no arriben els
177 milions d’euros hi haurà d’haver retallades, si posam en
marxa totes aquestes mesures hi haurà d’haver retallades. Bé,
si ja hem de tancar la comunitat autònoma no fa falta ni tan
sols que pensem d’on volem retallar perquè tancam la porta,
rodam clau i ja està. Bé, això quant a les esmenes del PP.

Quant a MÉS per Menorca, sí que li volia fer una petita
reflexió en relació amb la indemnització de 22.000 euros, si
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li pareix també per a un alt càrrec que ve des d’Eivissa o
Menorca o Formentera aquests 22.000 (...)....

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, parli al micròfon, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... també li semblen desproporcionats. Vostè al·legava que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que era per al cas de fora de Mallorca.

I bé, simplement crec que més o manco així, en general,
idò ho he tengut tot en compte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Ara començarem els torns de rèplica
per un temps de cinc minuts, en primer lloc és el torn de
rèplica del representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente, me alegra que
me eche usted de menos, veo que cuando no estoy se deben
aburrir mucho... De todas maneras y como veo que el tema ha
sido recurrente y ha preocupado a varios grupos en demasía,
informamos por escrito de la ausencia debido a causa de
fuerza mayor, si no se les informó a ustedes en el momento en
que se reunió la comisión ..., pero nosotros informamos por
escrito que por causa de fuerza mayor me era imposible asistir
a la reunión. 

Dicho esto y para que no me vuelva a echar de menos
decirle que evidentemente el fin último, nosotros no lo
ocultamos, siempre es la supresión de las comunidades
autónomas, pero mientras las comunidades autónomas existan
evidentemente tenemos que hacer frente a los gastos
necesarios para su sostenimiento. Nosotros nunca haremos
nada saltándonos la ley. El título XVIII de la Constitución está
tan en vigor como cualquier otro y por lo tanto, nosotros
mientras esté en vigor evidentemente lo respaldaremos.

Nuestra intención es gastar menos y recaudar menos y
recortar sobre todo de aquellos sitios que consideramos
innecesarios, como bien se ha dicho, los chiringuitos, la
política ideológica y todo aquello que no va destinado al
interés de los ciudadanos y destinarlo a aquello que es
necesario, a políticas sociales, políticas de vivienda, etc.
Entiendo que no les guste, pero esa es nuestra filosofía y
simplemente hemos venido a defenderla.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara d’algun
representant del Grup Parlamentari Ciutadans..., la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Yo seré muy breve, solo avanzar que
desde mi grupo parlamentario Ciudadanos queremos estudiar
detenidamente las enmiendas. Por tanto, hoy nos
abstendremos de la votación de las enmiendas presentadas por
el resto de grupos parlamentaros y nos reservaremos la
fijación de posiciones para la sesión plenaria.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp.  És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, dos comentaris molt breus, el primer és que la portaveu
del Partit Socialista em sap greu dir-li que efectivament
tradicionalment s’havien fet aquestes esmenes, però se’ns va
indicar, jo no hi era, la veritat és que no hi era, però en teoria
les persones del grup parlamentari que varen assistir a la
reunió varen entendre, per ventura ho varen entendre
malament, no dic que no, que no es podien fer esmenes. No
devien ser nosaltres els únics que no ho vàrem entendre
perquè veig que el Grup Parlamentari Ciutadans varen entendre
exactament el mateix que nosaltres, però segurament ho vàrem
entendre malament els dos grups. Ja està. Jo no hi era i, per
tant, simplement se'm va dir que a partir d’aquest moment això
funcionava d’aquesta manera, ja ho hem après per als pròxims
pressupostos, ja farem esmenes en aquest sentit al pròxim
pressupostos. 

Escola concertada, vostès ens diuen que no hi ha recursos,
idò no haguessin firmat els acords perquè, és clar, aquí el que
no pot ser és firmar uns convenis, crear unes expectatives i
uns drets legítims a uns treballadors i després en els
pressupostos retallar-los, perquè això és fer-se sa foto i
enganar el personal i això és el que vostès estan fent i tota la
resta són excuses.

Si vostès no tenien capacitat financera per complir els
acords, els que havien de fer era no firmar els acords i no
enganar els treballadors de l’escola concertada que és el que
vostès estan fent sistemàticament pressupost rere pressupost.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Popular Sr. Costa, per un temps de cinc
minuts.

 



446 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 1 / 10 de desembre de 2019

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc respecte del
tema aquest de les esmenes als ingressos, és cert que no es
poden fer esmenes als imports dels ingressos, però sí que es
poden fer esmenes a l’articulat que afecti els ingressos, res no
ho impedeix, no hi ha cap problema. El que no es pot fer és
modificar l’import pressupostat de l’impost de transmissions
patrimonials perquè ens entenguem, però sí que es poden fer
esmenes a l’articulat sense cap tipus de problema encara que
afectin els ingressos, perquè els ingressos (...) són previsions.

Per altra banda, el Grup Parlamentari Popular també
s’abstindrà a les esmenes de la resta de grups amb
independència o sense perjudici de la posició que adoptem al
Ple.

Per altra banda, política tributària. Jo crec que això
mereix..., jo crec que mereixeria fins i tot un debat, un debat
només de política tributària. Miri, Sra. Truyols, aquesta
comunitat autònoma a l’any 2017 tenia superàvit -superàvit-,
81 milions d’euros, jo acab de confirmar a l’IGAE, 81 milions
d’euros.

Nosaltres a l’any 2018 vàrem presentar una proposició de
llei de reforma fiscal en aquesta comunitat autònoma amb una
bateria de mesures moltes d’elles minvades, que hem
presentat en forma d’esmenes a aquest pressupost.

Si la comunitat autònoma de les Illes Balears no hagués
hagut de pagar 227 milions d’euros de sentències
urbanístiques, 227 milions d’euros -escolti'm bé tothom-, 227
milions d’euros, tal vegada ara podríem baixar els impostos als
ciutadans de les Illes Balears, no hi hauria cap problema, però
vàrem haver de pagar perquè vostès varen aprovar la Llei
4/2008, 227 milions d’euros a aquesta comunitat autònoma.

Per altra banda, si no..., l’any 2009 el pressupost de
despesa no financera d’aquesta comunitat autònoma és
exactament 1.085 milions d’euros superior a 2015, home, si
no haguéssim expandit tant la despesa i molt especialment la
despesa corrent a dia d’avui estaríem en disposició
perfectament de fer una reforma fiscal i baixar els imposts als
ciutadans de les Illes Balears. 

Nosaltres sempre, des del Partit Popular sempre hem
sostingut que quan hi ha increment dels ingressos, que és el
que succeït als darrers quatre anys, perdó quatre anys, no, sis
anys, els darrers sis anys, es poden fer tres coses i  són
perfectament compatibles: es pot incrementar la despesa, es
poden reduir els impostos als ciutadans de les Illes Balears i
es poden sanejar els comptes públics. És perfectament
possible, però és que vostès han gastat a tones, bàsicament
despesa corrent, és cert: han reduït dèficit públic, però ens hi
hem dotar a dur el 2018 i preveim també que el 2019 i de
forma creixent, el dèficit a la comunitat autònoma i les
mesures tributàries que vàrem prendre, que li reconec, Sra.
Truyols, que en varen prendre alguna, són mesures tributàries
d’un impacte molt reduït.

Ens sorprèn per altra banda que el Sr. Pons, el conseller de
Mobilitat i Habitatge, ens vengui al Ple i ens digui: “no, les
mesures tributàries són unes mesures que permeten facilitar
l’accés a l’habitatge a la població”, home, és clar que sí,
perquè... per què no aprenem algun...?, no els dic que les
aprovem totes, Sra. Truyols, hem fet una bateria de propostes,
som conscients que tenim setze diputats, en som perfectament
conscients. Si alguna mesura, Sra. Truyols, de les mesures
tributàries que ha presentat el Partit Popular a vostè o al seu
grup parlamentari li pareixen unes propostes que tenen cara i
ulls i que podrien ser raonables, per què no les negociam?, per
què no les transaccionam i les aprovam? Que vostès deien
“l’impacte és massa elevat el 2020"; doncs facem una altra
redacció, que l’impacte sigui un poquet més petit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut. Li queda un minut, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

En fi, el que li vull dir és que no són propostes tancades,
estam disposats a negociar-les, aquestes propostes però, clar,
si ens voten a to t que no, no podrem negociar res. En fi,
l’impacte pressupostari, ja li ho he dit abans, l’impacte
pressupostari l’any 2020 entenem que de les mesures de
transmissions patrimonials, successions i donacions, no
generarien un impacte superior als 20 milions d’euros, només,
i crec que ni tan sols hi arribaríem.

Finalment, l’impost de turisme sostenible. El Partit
Popular presenta una esmena per derogar, anul·lar l’impost en
temporada baixa, però voldria remarcar que la postura..., no
podem fer-ho, però la postura del Partit Popular és dur la
tarifa a la meitat en temporada alta; no ho podem fer perquè
pressupostàriament -sí que és veritat- tendria un impacte molt
significatiu en els pressuposts, però la voluntat del Partit
Popular seria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... deixar-la a la meitat també en temporada baixa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació és el torn del
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc respondré
a la Sra. Truyols, que em deia “home, si no està d’acord que
cobrin un complement els que vénen de fora, què li semblaria
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als que vénen de les Illes?”; és que jo això, Sra. Truyols, ja ho
he dit; és a dir, quan he manifestat la meva posició contrària a
aquest complement ja ho he dit, és que són dues coses molt
diferents. El senyor d’Eivissa que té un alt càrrec a
l’administració de la comunitat autònoma és un senyor que
està en el seu territori però que ha de mantenir dos domicilis
perquè està en el seu territori, a la mateixa comunitat
autònoma però que ha de mantenir dos domicilis per motius
que tots coneixem, que és la morfologia de la nostra
comunitat autònoma i la seva naturalesa d’arxipèlag. Això no
té res a veure amb una persona que es desplaça a treballar a les
Illes Balears. Escolti, e ls  treballadors, quan es desplacen a
treballar d’un lloc a l’altre, no tenen un complement per
traslladar-se a treballar d’un lloc a l’altre.

Precisament, el que em molesta és que s’equipari el
senyor que ve d’Eivissa al senyor que ve de Múrcia, amb tota
la simpatia per la gent de Múrcia. No, és que és molt diferent.
El senyor que ve de Múrcia és un senyor que se li ha ofert una
feina interessant i es desplaça a viure aquí, com qualsevol altre
treballador; en canvi el senyor que ve d’Eivissa és un altre cas,
és una persona que evidentment té la seva vida social, familiar,
a Eivissa, i com que això és un arxipèlag i ha d’agafar l’avió
cada dia no tenim més remei que pagar-li un complement per
treballar en el seu propi territori. 

Per tant, em sembla que no són dues circumstàncies que es
puguin comparar ni que es puguin equiparar, i per això
nosaltres som partidaris d’eliminar aquest complement per a
la gent que ve de fora de les Illes Balears, que a més a més ja,
si m’ho permeten dir, m’agradaria saber si després
s’empadronen aquí per tenir el descompte de resident, que ja
seria, com deia aquell, el colmo, però bé, ja no m’hi pos, ja no
vaig tan enfora.

Després, tornant a les esmenes que nosaltres proposam,
simplement és aclarir , deixar clar el que fem aquí, que és
aprovar parlamentàriament, via pressupostos, la distribució de
l’impost del turisme sostenible. Al final hi ha una secció, la
37, que és sobre la distribució de l’impost del turisme
sostenible; supòs que la podem tocar, perquè, si no, no hi
seria. Llavors les nostres esmenes, i això va per la Sra. Martín,
que diu “nosaltres en aquest moment no trobem oportú...”, bé,
vostès ara no ho troben oportú, però quan va ser el moment
oportú, que va ser quan es va discutir la llei, el seu grup, Sra.
Martín, va ser totalment bel·ligerant que aquest impost només
es podia dedicar a medi ambient i a... poca cosa més! 

Aleshores, és clar, jo no sé si és el moment oportú o no és
el moment oportú, simplement estem en una situació en què
el Govern s’aparta del que diu la llei, i crec que la coherència
del seu grup seria donar suport, dir “no, no, a veure, la llei
apodera el Govern i li permet que proposi una distribució
d’una part important del pressupost”, una part important,
numèricament no, però pel fet de ser de lliure disposició prou
important. És clar, si des del Parlament, que a través d’una llei
hem donat al Govern aquest poder, i després des del Parlament
veiem que el Govern es desvia de les finalitats, home, a mi em
sembla que és lògic que diem “no, no, escolti, a veure,
perdoni, tornem al començament; aquí qui decideix sobre els

ingressos i sobre com es gasten els doblers d’aquesta
comunitat autònoma és el Parlament”. 

Jo ho veig com una qüestió de dignitat parlamentària. No,
escolti, que quedi clar a la llei i al reglament que l’última
paraula la té el Parlament, perquè això al final és despesa
pública i per tant és despesa pressupostària, i la competència
per aprovar el pressupost és del Parlament. Si el Govern no fa
un bon ús d’aquesta autonomia que se li va donar via llei doncs
és lògic que el Parlament la recuperi i digui que, bé, des del
Parlament, com fem amb les altres despeses, per altra banda,
és que no és res extraordinari, decidirem el destí de l’impost
del turisme sostenible, i quan això passi -llavors per això
modifiquem el reglament- quan això passi la comissió que es
torni a reunir i que distribueixi. És a dir, no eliminem el seu
paper a la comissió de fer l’estudi de detalls i de decidir, però
d’acord amb uns paràmetres que ha marcat el Parlament.

I per últim, respecte de la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena 10034, que fa
referència als complements que reben les persones malaltes
que han de desplaçar-se a Mallorca, he de rectificar, perquè
abans he dit que a l’esmena que es va aprovar en ponència no
s’havia tocat la dieta de pernoctació, i sí que es va tocar, va
passar de 34 a 40, però, insistesc, aquests 40 inclouen 10
euros equivalents a mitja dieta del sopar, és a dir, quan es
perceben aquests 40 es perceben 10 euros menys de dieta
perquè amb aquests 40 s’entén que van inclosos 10 euros per
al sopar. Per tant la dieta per dormir és de 30, per tant..., bé,
abans he dit 26 o 27, ara parlam de 30. Continuo pensant que
són unes compensacions ridícules i per tant... demano el seu
vot favorable.

Només he de dir que en el tema del complement, que és
amb el que he començat, i acabo tot d’una, Sra. Presidenta,
Sra. Truyols, pensi que amb aquesta dieta, amb aquest
complement salarial de 22.000 euros compensem la
“peninsularitat”, o sigui, ara ja hem passat al punt que ja no ens
compensen la insularitat sinó que som nosaltres que
compensem els peninsulars...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... la qual cosa ja em sembla un despropòsit total.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. És el torn ara de la representant del
Grup MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després de veure un poc
l’explicació de tots els membres, nosaltres evidentment com
a MÉS per Mallorca seguim esperant a veure si alguna de les
nostres esmenes es pot transaccionar, esperem que sí,
esperarem les següents intervencions, però bé, respecte..., ja
he dit que sí que votaríem a favor d’aquesta esmena 1134,
respecte dels complements, que defensa MÉS per Menorca,
ho he dit a la meva primera intervenció. I també amb aquest
concepte final creim que no s’ha de compensar la
“peninsularitat” sinó que el que hem de compensar és la
insularitat, i sobretot a la gent d’aquí.

A part d’això, m’ha sorprès, Sr. Costa. Vostè s’ha com a
escandalitzat de 227 milions de sentències urbanístiques. Idò
MÉS per Mallorca prefereix pagar per això, per protegir el
territori; però és que..., no, no, no, és que vostè no recorda els
350 milions del metro ofegat, el Palma Arena, les òperes i les
dessaladores. No, és que vostè ens ho posa..., és a dir, això sí
que ens du més de 100 milions d’euros, no el que varen pagar
per aquestes infraestructures que s’han fet un desastre,
malament, perquè quan parlam de dessaladores jo li vull
explicar que aquestes dessaladores d’Alcúdia, Santa Eulàlia,
Ciutadella i Andratx han estat sense funcionar anys i anys i
anys, i perquè vostès els varen voler fer, però no han donat cap
benefici a la societat tret d’espoliar-nos els nostres doblers a
nivell estatal. L’òpera no en parlem, ja tal..., el metro. 

Per tant, no, e l que li vull dir és que tenim un concepte
diferent. Nosaltres sí que volem pagar, sí que volem pagar per
protegir el territori, i  n’estam orgullosos, li ho dic així
clarament. Vostè aquí això ho ha dit com una espècie de...,
perquè no sé si volia dir que una mala gestió... perquè li vull
recordar, vostè ha dit: “perquè vostès varen aprovar la llei de
2008", no?, i jo li vull recordar la pancarta de la Sra. Cabrer,
amb una pancarta que deia: “Protegirem Cala Blanca”, i va
votar a favor d’aquesta llei, també li ho vull recordar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara de contrarèplica
per un temps també de cinc minuts de la representant del Grup
Parlamentari d’Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bueno, vamos a ver, VOX
constantemente habla de ideología, y he buscado en la Real
Academia, española, la definición; lo digo para que cuando
hablemos de ideología todos sepamos de lo que estamos
hablando. Se refiere al conjunto de ideas fundamentales

que caracteriza el pensamiento de una persona,
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso,
político, etc. Cuando hablamos de ideología hablamos de
todo, no solamente cuando ustedes nos quieren como
atacar o nos decirnos que hacemos cosas ideológicas. Oiga,
es que ustedes también tienen ideología, ¿vale?,
ultraderecha se llama.

En cuanto a... la referència que ens ha fet MÉS per
Menorca, he de donar les gràcies al Sr. Castells per donar-
nos..., no ho sé, guia o intentar orientar la línia política de la
nostra formació, però crec que ell és a una i nosaltres som a
una altra. Llavors...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ho dic perquè vostès diuen “creu que”, bé, que la
legislatura passada es va fer no sé què i que aquesta s’hauria de
fer una altra cosa. Miri, afortunadament nosaltres som un grup
que evoluciona i som capaços d’entendre que el turisme no té
una repercussió només a l’àmbit mediambiental, que en té i
molta, sinó també a aspectes socials i nosaltres hem estat
capaços d’entendre l’evolució del concepte i del que està
passant a la nostra comunitat autònoma. 

Em reafirm en el que hem comentat. I quant al Partit
Popular crec que no val la pena apilar més, el Sr. Costa encara
està una mica vermell de tot allò que ha sentit fins ara, crec
que no importa dir res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sra. Martín? Gràcies, Sra. Martín. Ara és el torn
ja per últim del representant del Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Truyols, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, bé, per finalitzar. Sr. Costa, no sé si recorda que a
l’època del Sr. Manera, del conseller d’Hisenda, hi va haver
una baixada d’ingressos tributaris de 1.000 milions d’euros,
vull dir ho recorda perfectament. Bé, li puc dir que fins i tot
amb baixada d’ingressos tributaris, amb baixades de
recaptació, es pot fer un esforç per intentar utilitzar la política
fiscal en ares de reactivar l’activitat econòmica. Li record que
en aquella època un decret d’octubre de l’any 2007, que
després es va ratificar, quan ja s’havia produït la baixada dels
1.000 milions d’euros, es proposà una política fiscal amb
deduccions que intentaven afavorir la compra d’habitatge i que
tenien un impacte recaptador important. 

La veritat és que l’única diferència que jo veig entre vostès
i nosaltres és que a l’hora de triar quin tipus de política fiscal
es vol aplicar, vostès varen aplicar una política tributària any
2012 i any 2013, que eren tributs que afectaven tothom per
igual, podem parlar del cèntim sanitari, del cànon de
sanejament d’aigua, podria seguir, i nosaltres prioritzam i
prioritzam el benestar de les persones. Li ho record, vàrem
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passar a tenir 6 deduccions autonòmiques, ara mateix en tenim
18 i també hem fet esforços en època en què els ingressos de
les arques de la comunitat autònoma s’han vist minvats.
Repetesc, és un estil, un tria a quina política fiscal juga.
Simplement era això.

I bé, finalment diré que presentarem unes esmenes de
transacció, concretament a l’esmena 9646 presentada pel
Grup Parlamentari El Pi, i a la 10192 i la 10194 presentades
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Què han presentat transaccionals? Les han entregades?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, sí, les tenim aquí, si volen podem passar la redacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Les hauran de passar a tots els grups, perquè si no, no...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No, no, no, és clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Suspenem per cinc minuts perquè
tinguin la resta de grups les transaccionals.

De passada, m’agradaria preguntar als representants si
voldran votar per separat o conjuntes totes les esmenes?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Nosaltres voldrem fer blocs. Ara passarem una proposta de
blocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sra. Presidenta, a més del que pugui succeir amb aquestes
transaccions de què parlam ara, demanaríem votació separada
de l’esmena 9494 de Ciutadans, del Grup Ciutadans, i de
l’esmena 10191, de MÉS per Mallorca.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc voldria aclarir, si el Grup Parlamentari El
Pi accepta la transacció de l’esmena 9646?

EL SR. MELIÀ I QUES.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, acceptam la transacció, però
mantenim la nostra esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació, també demanar-
li al Grup MÉS per Mallorca si accepta les transaccions de les
seves esmenes 10192 i 10194.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí, les acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, senyora. Passam a les votacions, seran per
blocs o per separat, segons ens han exposat tots els diputats i
diputades.

En primer lloc farem la votació de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares i
votarem en primer lloc les esmenes 9384, 9389 i 9399.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 1 vot en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem les esmenes 9381, 9385, 9386,
9387, 9388, 9390, 9395 i 9400. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 en contra, 3...

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació de les esmenes 9377, 9378, 9379,
9380, 9382, 9383, 9391, 9392, 9393, 9394, 9396, 9397 i
9398.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 vots en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara a la votació de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Ciutadans. Hi ha un vot per
separat, a veure, sí, votam en primer lloc l’esmena 9494, que
s’ha demanat el vot per separat. 

Vots a favor? Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA.

A continuació votarem les esmenes 9487, 9489, 9490,
9491, 9493, 9495, 9496.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem les esmenes també del Grup
Ciudadanos 9497, 9498, 9499.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Abstencions?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tornem a votar, per favor. S’ha aclarit? Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votam ara la 9498 i la 9492.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votam ara les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, votarem en primer
lloc un bloc que anirà de la 9695 i també la 9647 fins a la
9652, serà tot un bloc. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem la 9646 amb transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. A continuació votarem la 9646 sense transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 abstencions, 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, tenint en compte que la 9791 ha estat
retirada. Votam. Sí. Passam a un primer bloc amb les esmenes
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9763, 9764, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9774, 9775,
9777, 9778, 9779, 9782.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara les esmenes 9761, 9780.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votam les següents esmenes del Grup
Parlamentari Popular, 9759, 9760, 9762, 9765, 9771, 9772,
9773, 9776, 9781, 9788, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796 i
9797.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. MELIÀ I QUES.

Presidenta, queda un...

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden, sí, perdó, acab de veure que sí estaven a dalt,
perdó. Queden per votar unes esmenes del Grup Popular, que
són les 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9789 i 9790.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornam a votar. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Alçau bé la mà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Disculpau, 5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votació de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Passam a votar-les
totes individualment perquè les volien votar de dues maneres
diferents.

Passam a votar l’esmena 10129.

Vots a favor?

Passam a votar les propostes, les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Les votarem cadascuna
per separat. 

Passam a votar la 10129.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar ara l’esmena 10131. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 abstencions, 6 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem l’esmena 10132. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’esmena 10133.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA PRESIDENTA:

Votarem ara l’esmena 10134.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 5 abstencions, 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim l’esmena de 10135.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Ho farem tot per separat ja que es volien votar
per blocs diferents.

Passem a votar en primer lloc l’esmena 10187.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 5 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara l’esmena 10188. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No ha votado.

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, no ha votado.

3 vots a favor, 5 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara la moció i l’esmena 10190.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 5 en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn de l’esmena 10191.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions, cap en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara l’esmena 10192 que ha estat transaccionada
i es vota amb la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació de l’esmena 10194
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?... abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de l’articulat que també és..., un
minut..., no, si ha votat a favor...

(Remor de veus)

El Pi a favor, ha votat a favor...

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, 8 a favor; 5 en...

(Se sent una veu que diu: “micro, micro”)

8 a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a continuació a la votació de l’articulat que
es farà també per separat perquè ho han demanat.

En primer lloc votarem... si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta dels articles 6, 7, 10, 11, 12, 15,

16, 18, 30, 32, 38, de les disposicions addicionals tercera i
quarta, de la disposició transitòria única, de les disposicions
finals primera, segona, cinquena i dotzena, de l’exposició de
motius i de l’annex 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació si cap grup no demana... tornarem a...,
passarem a la votació conjunta dels articles 24, 25, 29, 31, 33,
36, 42...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, presidenta, deman la votació separada de l’article
24.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord...., d’acord...sí, sí. Passam a votar ara, idò, perdó,
els articles 25, 33, 36, 42, disposició final sisena, disposició
final novena i disposició final desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam..., 8 a 5...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdonau, 8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar els articles 24, 29, 31 i disposició
addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació... eh?

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor,1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. A continuació votarem els articles als quals no es
mantenen esmenes, farem dos blocs: un, farem una votació
conjunta del títol del projecte de llei, de les denominacions
del títol I i del capítol 1 del títol I, dels articles 1, 2, 3 i 4, de
la denominació del capítol 2 del títol I, de l’article 5, de la
denominació del capítol 3 del títol I, de l’artic le  8, de la
denominació del capítol 4 del títol I, de l’article ..., de les
denominacions dels títols II, segons i tercers i del capítol 1
del títol III, dels articles 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28 i 28 bis; de la denominació del capítol II del títol IV i del
títol V..., ah!, per això, denominació del títol IV i del títol...,
del capítol 2, de la denominació del Capítol 2 del títol III, dels
articles 34 i 35, de les denominacions del títol IV i del capítol
1 del títol IV, de l’article 37, de les denominacions del capítol
2 del títol IV i del títol V, dels articles 40 i 41, de la
denominació del títol VI, de l’article 43, de la denominació
del títol VII, i  de l’article 44, de la disposició addicional
segona, de les disposicions finals tercera, quarta, vuitena,
onzena, tretzena, catorzena, setzena, dissetena, divuitena,
dinovena i vint-i-unena, i dels annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació separada de l’article 9 , de la
disposició derogatòria única i de les disposicions finals
quinzena, dinovena bis, dinovena ter, dinovena quater i
vintena..., i la cinquena i la disposició addicional cinquena. Tot
aquest bloc. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, així, senyors i senyores diputats, s’ha acabat el debat
i les votacions de les esmenes de l’articulat i dels annexos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Tot seguit procedirem al debat i votació de les esmenes
que es mantenen a les seccions, entitats, societats, fundacions,
consorcis, Servei de salut de les Illes Balears i Agència
Tributària de les Illes Balears. 

Fem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem el debat de les esmenes. En primer lloc, voldria
saber si hi ha substitucions?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, Maria Antònia García en el lloc del Sr. Sagreras.

LA SRA. SANS I REGIS:

Esperança Sans d’Unides Podem substitueix Antonia
Martín.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, Pilar Carbonero substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors diputats i diputades.

En primer lloc, vull demanar disculpes als diputats i
diputades de la primera tanda, perquè és la primera vegada que
em trobava en una votació amb tant de número i també als que
ens senten per streaming.

Passem a debatre a partir d’ara les esmenes presentades a
les seccions, entitats públiques empresarials, societats
mercantils públiques, fundacions del sector públic, consorcis,
Servei de Salut de les Illes Balears i Agència Tributària de les
Illes Balears.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 1 / 10 de desembre de 2019 455

Agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat, amb les seccions i entitats afins. Debat 2, de
totalitat i globalitat.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular,
secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat,
esmena RGE núm. 9798. Secció 73, Institut Balear de la
Dona, esmena RGE núm. 9799. E21, Institut d’Estudis
Baleàrics, esmena RGE núm. 9800. E23, Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9801. F09,
Fundació Robert Graves, esmena RGE núm. 9802. F23,
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 9803.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena RGE
núm. 9405. Secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena
RGE núm. 9402. E21, Institut d’Estudis Baleàrics, esmena
RGE núm. 9433. E23, Institut d’Indústries Culturals  de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 9435. F09, Fundació Robert
Graves, esmena RGE núm. 9441. F23, Fundació Orquestra
Simfònica d eles Illes Balears, esmena RGE núm. 9447.

Grup B. Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes RGE núm. 10011, 10005,
10007, 10008, 10012, 9980, 9997, 10013, 10014 i 10006. 

Secció 73, Institut Balear de la Dona. Al programa 323C,
polítiques públiques d’igualtat, esmenes RGE núm. 10010 i
10009.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i  Igualtat. Al programa 211A,
col·laboracions institucionals en matèria de justícia, esmena
RGE núm. 9543. Al programa 231B, foment i relacions amb
comunitats balears radicades a l’exterior, esmenes RGE núm.
9548, 9550, 9544. Al programa 316A, drets i  diversitat
esmenes RGE núm. 9577, 9578, 9579, 9580. Al programa
455A, promoció i serveis de cultura, esmena RGE núm. 9573.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa
455A, promoció i serveis de cultura, esmenes RGE núm.
9472 i 9476.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al
programa 121B, direcció i serveis generals de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena RGE núm. 9661. Al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes RGE
núm. 9686, 9701, 9699, 9721.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció  11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa
316A, drets i diversitat, esmena RGE núm. 10155. Al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes RGE
núm. 10156 i 10179.

Defensa conjunta de les esmenes a partir d’ara, per un
temps de deu minuts. Comença el representant del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Maria Antònia García, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta, i bones tardes senyores i
senyors diputats. Hem presentat esmenes a la totalitat dels
pressuposts de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
per a l’any vinent 2020. Les esmenes a la totalitat a la secció
11 i als seus ens del sector públic instrumental, constitueixen
una línia d’impugnació al conjunt del pressupost que tindrà la
seva merescuda explicació en el debat plenari i obeeixen a la
nostra opinió disconforme amb el conjunt dels pressuposts
que aquí ha presentat el Govern de les Illes Balears. 

Com sempre i com ja vaig remarcar a la compareixença de
pressuposts de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat,
el Partit Popular farà una oposició constructiva, per tal de
millorar el sistema cultural i d’igualtat d’aquesta comunitat. I
en aquest sentit van encaminades les esmenes parcials que
hem presentat en els pressuposts de l’any 2020. Unes
esmenes parcials que coincideixen amb altres grups polítics,
esmenes realistes, constructives i que reflecteixen les
demandes i necessitats dels ciutadans dels diferents indrets de
totes les Illes Balears.

Per tant. em centraré a defensar les esmenes parcials
presentades en aquesta secció 11 i als seus ens del sector
públic instrumental referides al programa 455A, promoció i
serveis de la cultura, i al programa 323C, polítiques públiques
d’igualtat.

En relació amb el programa 455, la promoció i serveis de
la cultura, hem presentat 11 esmenes, aquestes esmenes
obeeixen a necessitats concretes de diferents municipis de les
Illes Balears i pretenen donar suport a consells i ajuntaments
en l’àmbit cultural, on són diverses les administracions que
comparteixen competències en aquest àmbit. Cal destacar
entre aquestes esmenes la 10011, que està vinculada al
projecte funcional del Sindicat de Felanitx, que permetria
convertir l’antic celler cooperatiu en un centre internacional
d’arts plàstiques.

La 10007 i 10008 es refereixen al disseny d’itineraris
culturals per a municipis amb valuós patrimoni històric, com
Sineu, vinculats a la seva rica història, i un mercat amb més de
700 anys d’història; o el cas concret del municipi de Montuïri,
relacionats amb Son Fornés, jaciment arqueològic de l’era
prehistòrica.

La 10006, la 9980 i la 10013 són esmenes vinculades a
actuacions en el Museu etnològic de Muro, ateses les seves
penoses condicions actuals, així com dur a terme l’impuls
definitiu a l’anhelat Museu de la Mar d’Eivissa o la sala
multifuncional d’Es Castell, entre d’altres.

I per descomptat hem incorporat una esmena per dedicar
una partida pressupostària a la recollida de dades estadístiques
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sobre qüestions culturals per poder prendre decisions amb
coneixement de causa. Com ja he comentat en altres ocasions,
per al Partit Popular la cultura no és patrimoni de cap
ideologia política, és patrimoni de tots i creim que és
necessari establir consensos.

Quant al programa 323C, polítiques públiques d’igualtat,
hem presentat dues esmenes: la 10010 i la 10009, ambdues
representen un increment substancial per a l’Institut Balear de
la Dona amb l’objectiu de dotar de més recursos l’òrgan
competent en la implantació de polítiques d’igualtat en una
comunitat autònoma que, desgraciadament, lidera,
conjuntament amb Canàries, posicions de lideratge quant a les
xifres de violència de gènere a nivell estatal. Des del Partit
Popular apostam per polítiques que impliquin les diferents
administracions i que garanteixin la total protecció de la dona,
qualsevol que sigui la seva situació, mantenint clar l’objectiu
de tolerància zero cap a la violència de gènere.

Com veuen el Partit Popular presenta esmenes en positiu
per a totes les Illes Balears. 

Quant a les esmenes presentades pels altres grups, n’hi ha
moltes que coincideixen amb les que presenta el Grup
Popular, i confiam que surtin endavant.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garcia. És el torn ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Nosotros, de las enmiendas parciales
que presentamos al presupuesto de la Conselleria de
Presidencia, Igualdad y Cultura de la CAIB, queríamos
destacar varias enmiendas que queremos que salgan adelante
en favor de los baleares en el exterior.

Tenemos la enmienda 9548, 9550..., estas dos, bueno, y la
anterior, también la 9543, con esta enmienda nuestro objetivo
es aumentar las ayudas a los baleares en el exterior, destinar
más ayudas individuales a los baleares residentes en el
exterior y a sus descendientes en situación de vulnerabilidad
y emergencia social, entiéndase como pobreza, necesidad de
medicamentos, dependencia, y todo ello de conformidad con
la Ley 3/1992, de 15 de julio, de comunidades baleares
asentadas fuera del territorio de la comunidad autónoma, y en
consonancia con el Estatuto de Autonomía. Por tanto,
nosotros lo que hacemos es reorientar el gasto de partidas que
consideramos infladas de trabajos, estudios, treballs tècnics
y otros trabajos, este tipo de partidas que se inflan en los
presupuestos de las consellerias, y lo queremos destinar,
como digo, a las ayudas a los baleares en el exterior.

Además una de nuestras enmiendas, que no sé si se ve
reflejado en la conselleria o donde llevo ese dinero, pedimos

la eliminación de toda la partida correspondiente al Instituto
Ramon Llull, los 450.000 euros de ayuda al Ramon Llull de la
partida 44841, del programa 455A de la Conselleria de
Presidencia, y lo destinamos al IBISEC. 

También la enmienda 9578 de Ciudadanos, con el objetivo
de aumentar el material de información, sensibilización con
respeto a los derechos, educación en valores y cualquier otro
de proyectos y divulgación que se realice siempre en las dos
lenguas de la CAIB.

Asimismo ponemos una enmienda de afectación, la 9573,
para destinar 10.000 euros del programa 455A al Círculo
Artístico de Ciutadella para colaborar con el premio Born de
teatro.

Y estas serían todas las enmiendas del Grupo Ciudadanos
para la Conselleria de Presidencia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. En lo que se refiere a la enmienda
a la totalidad y a la globalidad que hemos presentado, y en la
misma línea que hemos tenido en el debate anterior, pues,
evidentemente, nuestro grupo piensa que esta comunidad
autónoma tiene necesidades más importantes que la actividad
ideológica a través del dinero público. Antes se nos censuró
el tema de la ideología, que siempre hablamos del tema de la
ideología, evidentemente los partidos estamos para hacer
ideología, pero no con el dinero público, sino cada uno con el
suyo y con sus medios, y el problema es que nosotros
tenemos enquistada en esta administración un montón de
chiringuitos dedicados a la explotación ideológica de un
determinado sentimiento, y eso consideramos que no se debe
hacer con dinero público, y así lo discutiremos en el momento
oportuno del Pleno.

Con respecto a las enmiendas parciales, nosotros tenemos
dos, que es dotar al Círculo Artístico de Ciutadella para la
organización del premio Born de Teatre, y la colaboración del
Govern para la rehabilitación del castillo de San Felipe de Es
Castell, e liminando para ello la Dirección General de
Políticas para la Soberanía Alimentaria, que todavía no
tenemos muy claro realmente para qué sirve.

Y en esta línea es como nos vamos a seguir desarrollando.
Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de paraula
del representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El
Pi té 5 esmenes parcials en aquesta secció.

Una primera esmena és una repetició d’una esmena que ja
vàrem presentar en els pressupostos per a l’exercici de 2019,
que és relativa a la creació a les Illes Balears del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals, per un import de
50.000 euros. Aquest és un organisme que està previst que es
pugui crear a la Llei de contractes estatal; la creació d’aquest
organisme el que suposaria és, per una banda, l’exercici
d’autogovern de les Illes Balears i que no haguéssim d’enviar
recursos administratius a Madrid, i, per una altra banda
aconseguiríem una agilitat important en aquesta matèria, ja
que, com va passar per exemple amb la gran licitació del
transport públic terrestre  a Mallorca, això va ser objecte
d’impugnació, i hem estat mesos esperant que es resolgués
per part del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals
de l’Estat. Pensam que això no és de rebut, un govern que creu
en l’autogovern de les Illes Balears aquest organisme ja
l’hauria d’haver creat. L’any passat se’ns va estimar
parcialment, se’ns va transaccionar l’esmena, però al final el
Govern no ha fet els deures i per tant, aquest òrgan encara no
està creat. Per tant, nosaltres insistim en la necessitat que
aquest Tribunal administratiu de recursos contractuals de les
Illes Balears existeixi i es posi en funcionament.

Després tenim quatre  esmenes relatives ja a matèria
cultural: una primera esmena és una ajuda directa al Cercle
Artístic de Ciutadella, per un import de 10.000 euros, per
desenvolupar les seves activitats culturals.

Una segona esmena, de 100.000 euros, és per ajudar al
Festival de Música de Pollença, un festival de renom, un
festival molt important, un referent a nivell europeu i que
pensam que les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears té
l’obligació de potenciar, ajudar a difondre.

Una tercera esmena en matèria cultural és per un import de
200.000 euros, per ajudar els teatres públics de les Illes
Balears, hi ha un caramull, hi ha diversos teatres públics a les
Illes Balears que fan una activitat, fan una programació molt
interessant i que no tenen una coordinació ni tenen una ajuda
com correspon del Govern.

I finalment una esmena de 100.000 euros, per ajudar els
nostres galeristes a exportar l’art que es fa a les Illes Balears,
sobretot a les fires internacionals. Això té un cost molt
important per als galeristes, posa en valor els nostres artistes
i hem d’intentar ajudar-los. Per tant, intentam crear aquesta
ajuda perquè això sigui possible.

En relació amb les esmenes dels altres grups, a la majoria
o bé votarem a favor o bé en molts de casos ens abstindrem,
no perquè estiguem en desacord amb el que es proposa, sinó
perquè les baixes d’on surten aquests recursos per a les
propostes que es fan no les veiem clares. Per tant, és una
qüestió de prioritat i d’equilibri, però en tot cas valoram molt

positivament les propostes que fan els altres grups
parlamentaris en relació amb aquesta conselleria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres tenim en
aquesta secció tres esmenes d’afectació sobre assumptes
diversos.

La primera d’elles, la 10155, fa referència a transferir al
Consell de Menorca els  recursos per a l’Oficina
d’accessibilitat de Menorca, aquesta és una actuació que es va
posar en marxa en la legislatura passada i que s’ha de
complementar amb la posada en marxa d’aquestes oficines
d’accessibilitat i, concretament, per a la de Menorca
proposàvem que aquesta transferència fos de 45.000 euros.

D’altra banda, una esmena que també hem presentat altres
anys, fa referència a la necessitat que el Govern doni suport a
la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni
mundial.  L’any passat aquesta aportació va ser de 300.000
euros, nosaltres tenim un acord d’investidura mitjançant el
qual vàrem donar suport a l’actual govern, que diu que el
Govern continuarà donant suport amb una proporció similar a
com ho havia fet fins ara. Per això vàrem presentar aquesta
esmena de 250.000 euros, perquè entenem que no es pot
mantenir el mateix import perquè, doncs, estem en un... en un
pressupost contractiu, és a dir, en el qual es controlen les
despeses, per tant, fem un gest i ho reduïm a 250.000 euros. 

No em sembla de rebut disminuir aquesta quantitat
perquè.... de 300 a 200 és reduir un 33% i aquest no és el
compromís que vam assolir en el moment de la investidura,
sinó que en el moment de la investidura el compromís que
vam assolir va ser de mantenir un suport similar al que ja hi
havia hagut fins ara i em sembla que una disminució del 33%
no s’ajusta a aquest acord.

I per últim proposam una aportació a la Fundació
Ciutadella Cultura, la Fundació Ciutadella Cultura és la
fundació que s’haurà d’encarregar de gestionar el Teatre d’Es
Born. N’hem parlat molt en altres pressuposts, perquè hi ha
hagut una implicació important de totes les administracions
per posar el Teatre d’Es Born en marxa, i ara aquesta fundació
seria la que s’hauria d’encarregar d’omplir de contingut
aquesta institució. Per tant, creiem que... o proposàvem que el
Govern hi participés amb força i per això proposàvem aquesta
afectació de 125.000 euros.

Crec que per part del grups del Govern hi ha propostes de
transacció amb la qual cosa espero que puguem arribar a un
acord amb totes aquestes esmenes.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. És el torn ara dels torns en contra, en
primer lloc la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres defensam els pressuposts
destinats a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, és
més, totes aquelles esmenes que consideràvem que milloraven
el pressupost ja varen ser presentades i aprovades en ponència.
I també queda clar que no compartim les línies polítiques amb
els grups o amb la majoria de grups de l’oposició.

Així mateix, sols comentar una mica el sentit de vot en
contra de les esmenes que han quedat després de la ponència,
algunes d’elles, com les 10011, 10007, 10008, 10012, 9980,
10006, 9699 no són competència del Govern i, per tant, no li
competeix dur a terme aquestes actuacions, però, alerta, no
estam dient que algunes d’aquestes no siguin importants quant
a contingut, però s’haurien de presentar a altres institucions,
en tot cas.

He de dir que també per un moment, quan mirava les
esmenes que havien quedat vives, totes les que fan referència
al fet que s’ofereixi informació en els dos idiomes, en un
primer moment vaig pensar que eren de VOX, però són de
Ciutadans, i de vegades és que costa diferenciar-los un poc,
igualment, la informació que se sol·licita ja s’ofereix en les
dues llengües.

D’altra banda, alguns grups s’han dedicat a fer esmenes
carregant-se tot allò que els pareix, sigui important o no,
sense tenir en compte d’on es produeixen les baixes i sense
importar-los com pot quedar la totalitat del pressupost de la
conselleria, i això és el que té estar a l’oposició, que no fa
falta pensar massa d’on fer les baixes ni ser rigorosos.

Sí que votarem a favor de l’esmena 10155, relativa a
l’Oficina d’Accessibilitat de Menorca i, tal com comentava el
Sr. Castells, depenent de com quedin les transaccions que ara
es proposaran votarem en un sentit o en un altre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat, per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc,
m’hauran de disculpar, és la primera vegada que faig el
seguiment d’un pressupost així i és una feina... bé, complicada,
perquè moltes vegades uns pressuposts són un tetris, recullen
moltes intervencions, algunes de les quals són fruit
evidentment d’un posicionament polític i, per tant, amb moltes

no hi estarem d’acord, però amb altres tal vegada sí que hi
podríem estar d’acord, perquè són iniciatives que realment
suposen una millora important, no?, i qui pot estar en contra,
per exemple, de donar suport al Museu Etnològic de Muro,
que abans en parlava el Partit Popular, o al Sindicat de Felanitx
o a tots els itineraris culturals de Son Fornés, etc.

Crec que en aquest sentit  és important fer un esforç i
especialment per ser coherents amb tot allò que hem defensat
quant a les competències de les diferents institucions, quant
al fet que no es produeixi aquesta duplicitat de competències.
Per tant, en allò que és competència del Consell de Mallorca
ho ha de fer el Consell de Mallorca o el Consell de Menorca
o el d’Eivissa o el de Formentera, i el mateix passa amb altres
administracions i amb una sèrie d’esmenes que fan referència
realment a competències que són o bé dels consells insulars
o bé fins i  tot que ja vénen finançades per altres tipus
d’actuacions, per exemple, la del Sindicat de Felanitx, on hi ha
una esmena per a la redacció del projecte, el Sindicat de
Felanitx el va comprar el Consell de Mallorca a través d’unes
inversions estatutàries estipulades per 4,5 milions d’euros, i
se n’han pagats 1.800.000 de la compra, amb la qual cosa... la
resta evidentment dóna com per fer almanco el projecte bàsic,
sense necessitat que l’hagi de finançar el Govern de les Illes
Balears, no?

El mateix passa amb altres, amb tots els temes sobretot
patrimonials i altres també diríem que són més a nivell
cultural, no?

Respecte d’altres intervencions que s’han fet quant a
l’Institut Ramon Llull, jo no entenc aquesta mania
persecutòria i, per ventura, tal volta hauríem de qüestionar que
si l’Instituto Cervantes... o fer un comparatiu entre el que
inverteix l’Institut Ramon Llull en la promoció de la nostra
llengua, el que fa l’Instituto Cervantes en la promoció de la
llengua catalana arreu de tot el que s’anomena Iberoamèrica,
no? Crec que per ventura seria important reclamar, per tant,
que així com l’Institut Cervantes és l’Estat qui l’aporta, també
ho aportàs l’Estat a l’Institut Ramon Llull, en tractar-se també
de la promoció d’una de les llengües que són cooficials.

Bàsicament això és..., n’hi ha d’altres evidentment que no
s’ajusten a una determinada manera d’entendre les coses, fins
i tot n’hi ha una que es carrega directament una direcció
insular perquè entén que és del tot..., direcció general, perdó,
perquè entén que és innecessària, quan nosaltres consideram
que per ventura és més necessari que mai. 

D’altres, especialment les que fan referència al Grup
Parlamentari El Pi que evidentment estam totalment d’acord
amb el contingut mateix de l’esmena, però no així com s’ha de
finançar, perquè precisament algunes poden accedir a
diferents línies que hi ha de finançament i altres estan
finançades ja directament a través d’altres partides d’altres
conselleries.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ja per últim, és el torn de la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Vull dir
que des del Grup Socialista defensam obertament els
pressuposts presentats pel Govern, són completament
adequats als objectius i línies polítiques d’aquest govern, són
uns pressuposts socials on les polítiques estan totalment
encaminades a fer polítiques per a les persones, per als seus
drets, per als drets per a la igualtat entre homes i dones, el dret
a la no discriminació de les persones, el dret a viure, amb el
tema de la violència masclista, i la lluita també contra el tràfic
de les dones i filletes pel tema de la tracta del sexe. 

Els drets i diversitats estan reflectits en aquests
pressuposts, tot i que des de l’oposició  s’ha volgut fer un
discurs que són uns pressuposts ficticis. He de mencionar
l’informe AIReF que avala aquests pressuposts, de fet duc tres
retalls de premsa, que no només diu que són uns pressuposts
moderats sinó que possiblement hi haurà més ingressos dels
que estan reflectits; així i tot també diu que aquelles
comunitats on es fan retalls d’imposts i d’ingressos s’ho
haurien de fer mirar. 

És a dir, que nosaltres defensam totalment aquests
pressuposts, són idonis a les línies polítiques i en el sentit del
que fan les esmenes, concretament, comentar que les esmenes
a la totalitat, els diferents grups no ho han explicat a què es
refereixen, han deixat el debat per al plenari, per tant, no hi
farem menció, sí que hi farem un vot contrari. Cal dir que
aquestes esmenes a la totalitat, tant del Partit Popular com de
VOX, són convergents, són exactament les mateixes esmenes,
fins i tot la motivació quasi és igual en redacció. 

Després, en les parcials tenim unes diferents esmenes. Pel
que fa al Grup Popular fa diferents esmenes en referència a
les partides que concreten molt les partides obertes d’aquests
pressuposts, són partides que nosaltres no acceptarem, cal dir
que algunes treuen doblers de la simfònica o del bulevard o
transferències a diferents consorcis. Per tant, nosaltres farem
un vot contrari a aquestes esmenes de concreció. 

Després, pel que fa referència al Grup Parlamentari
Ciutadans, hi ha una esmena que ja està contemplada en els
pressuposts, de col·laboracions institucionals; s’ha de dir que
Ciutadans fa diferents esmenes als balears a l’exterior i, bé,
nosaltres argumentam el tema que no ho veiem, en algunes
parts està inclòs en els pressuposts i en altres no s’han
detectat necessitats . Així que estam oberts que el Grup
Parlamentari ens ho expliqui, però no estam per aprovar
aquestes esmenes perquè moltes ja estan incorporades als
pressuposts.

Amb referència al Grup Parlamentari VOX, s’ha de dir que
farem un vot contrari també, perdó, a l’esmena del Cercle

Artístic, que ha tengut un gran èxit, veig que tothom la
presenta aquesta de 10.000 euros; vull recordar que es va
aprovar en ponència, per tant, ja està incorporada. Per tant,
nosaltres farem un vot contrari tant a la de Ciutadans com a la
del Grup Parlamentari VOX.

A la segona esmena de VOX també fa..., elimina
directament una direcció general, per fer una esmena;
nosaltres no podem estar d’acord amb l’eliminació de la
Direcció General de Sobirania Alimentària, per tant hi farem
un vot contrari també.

Amb referència a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi,
també hi ha la del Cercle Artístic, que hi farem un vot contrari
tot i que està incorporada.

La creació del Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals consideram que no és competència d’aquesta
conselleria.

I les diferents esmenes que fan referència al Festival de
Música de Pollença i ajudes als galeristes cal dir que es poden
acollir també a les indústries culturals; per tant, farem un vot
contrari a aquestes esmenes.

Amb referència al Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, l’esmena 10155, d’Oficina d’Accessibilitat a
Menorca, aquesta l’acceptam així com es presenta. I les
següents, la 10156, de candidatura Menorca Talaiòtica, duim
una transacció, igual que ho fem amb la 10179, de l’aportació
a la Fundació Ciutadella Cultura. Aquestes dues transaccions
les duim impreses per a coneixement de la presidència, així i
tot si volen fer un recés per comentar-ho estam dispostos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... o si el Grup es vol manifestar amb el seu contingut. Jo, si
vol, Sra. Presidenta, si no vol fer el recés li faig entrega, jo li
explic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Després.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, miri, en el...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Carbonero, després farem un recés quan finalitzi el
debat.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, vull afegir també que en el cas de l’esmena 10179 hi ha
un error pel que fa a la partida, la sots-partida, que també la
duim escrita; és a dir que faríem una esmena que passaria a la
44900. Així com diu presidenta, perdó, que faríem un recés?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Carbonero...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Molt bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

... quan acabi el debat farem un recés per poder posar...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Molt bé, moltes gràcies, idò, això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara començarem els torns de
rèplica, per un temps de cinc minuts. Té la paraula en primer
lloc la representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, presidenta. Simplement manifestar que el Partit
Popular coneix perfectament les competències que tenen les
diferents administracions públiques i també coneix el paper
tan rellevant que tenen els consells insulars en matèria
cultural. També som molt conscients que la comunitat
autònoma té competències compartides amb alguna de les
institucions, com seria el cas del Museu de Mallorca o el
Museu de Muro.

Voldria explicar que l’objectiu i el plantejament de les
nostres esmenes anava en la direcció de donar suport, de
cofinançar aquestes activitats que estan pendents i que
nosaltres consideram que són pertinents, i no anava en la
direcció de restar competències o d’ignorar les competències
que tenen els consells insulars. Per tant, que quedi clar que la
nostra principal motivació és coadjuvar, cofinançar diferents
propostes que nosaltres consideràvem molt interessants per
als ciutadans de les Illes Balears. 

També dir que nosaltres ens abstendrem de totes les
esmenes que han presentat e ls  diferents grups que tenen
representació en aquesta cambra amb la intenció d’estudiar
amb deteniment cada una d’aquestes propostes i manifestarem
el nostre posicionament dins del debat del ple.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. Correspon ara el torn de
rèplica a la representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, quería contestar a la
representante de Podemos, cuando nos acusa de llevar un
discurso como el de VOX, simplemente por el hecho de poner
dos enmiendas en las que lo que estamos solicitando es que
las campañas de publicidad y sensibilización en derechos
LGTBI y violencia machista, que hemos a la Conselleria de
Salud, por ejemplo, o en Educación, estemos pidiendo que se
realicen todas las campañas de publicidad, sean trípticos y
todo el tipo de publicidad, en las dos lenguas oficiales como
se recoge en el Estatuto de Autonomía, igualdad de
condiciones de las dos lenguas. Y, por tanto, lo que estamos
solicitando es que para llegar a más gente se lleve a cabo en
las dos lenguas, simplemente, para aumentar las campañas de
sensibilización en derechos, valores LGTBI y de violencia
machista. No sé qué problema considera este Gobierno en
llevarlo a cabo en las dos lenguas, en bilingüe.

En relación al PSIB, responderle a la representante del
grupo, a la portavoz del PSOE-PSIB, que nos llama la atención
que su partido diga que no hay necesidad, que no contempla la
posibilidad de votar a favor de las enmiendas de aumentar las
ayudas a los baleares en el exterior, porque ha dicho que no ha
detectado, literalmente, “necesidades”. Yo le digo que en
Cuba, en Argentina y en Venezuela y muchísimos otros países,
donde residen muchísimos baleares en el exterior, tanto
baleares como sus descendientes que ya le he nombrado en
nuestra enmienda, la ley del 92 que garantiza la ayuda de
nuestros baleares al exterior, ya le avanzo que hay emergencia
social y sobre todo necesitan ayudas en medicamentos, como
se ha dado por esta comunidad autónoma en otras ocasiones.
Por eso nuestras enmiendas, y pedimos a todos los grupos
parlamentarios que voten a favor de que se aumenten estas
ayudas para nuestros baleares en el exterior, que son los
grandes olvidados siempre del Govern de las Illes Balears.

Y queríamos sumarnos a lo que ha dicho la portavoz del
Grupo Popular, nosotros vamos a estudiar detenidamente las
enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios,
por tanto, nos vamos a abstener en la votación de todas las
enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios,
y nos reservamos la fijación de posición para la votación en
sesión plenaria.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Representante de
Podemos, no se confunda usted, la representante del partido
de extremo centro, lo  único que pretendía era que hagan
ustedes la publicidad en bilingüe. El día que nosotros
tengamos alguna responsabilidad de gobierno, no habrá ni
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acordeones, ni chapas, ni velitas, ni banderas, ni paraguas en el
hall del Parlamento, esta es la gran diferencia entre unos y
otros, porque nosotros dedicaremos ese dinero a hacer
políticas activas y de verdad, que protejan a las mujeres;
porque nosotros todos estos chiringuitos dedicados a
autoalimentarse, a autocolocarse y a autojustificarse, a base de
hacer todas estas cositas, no nos van. Entonces, mantengamos
las diferencias y cada uno está donde está.

Con respecto a la intervención de la representante del
Partido Socialista. Por mucho que lo dijera el doctor
Goebbels, una mentira repetida mil veces no se convierte en
una verdad, ustedes están hartos de decir que estos son los
presupuestos de la gente, por la gente, para las gentes, los
presupuestos más sociales, etc ., y lo repiten una y otra vez
como un mantra, supongo que para autoconvencerse, porque
si uno desglosa, como ya hicimos en su momento en las
enmiendas a la totalidad y ahora en estas enmiendas parciales,
presupuestos sociales para la gente no tienen nada, para su
gente puede que sí, eh, evidentemente, porque los han plagado
de direcciones generales, de más chiringuitos, de más dinero
de libre disposición, etc. Pero, vamos, de sociales y de la
gente no tienen más que eso, el mantra que ustedes repiten una
y otra vez.

Nosotros insistimos en intentar sacar adelante estas dos
enmiendas parciales, para dotar al Círculo Artístico de
Ciudadela y para la reforma del Castillo de San Felipe y lo
hacemos evidentemente a costa de la Dirección General de
Soberanía Alimentaria, que cada vez que la nombro tengo que
hacer un esfuerzo para no reírme.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És una llàstima que els
grups que donen suport al Govern no acceptin cap de les
nostres esmenes. És un clàssic en aquest Parlament i supòs
que a tots els parlaments, és aquest el que conec, és un clàssic
dir que no és competència, o no és competència de la
conselleria, o no és competència del Govern, o no és
competència... quan tenen ganes de llevar-se un tema del
damunt, diuen que no és competència, i això és un clàssic. I
això és el que ha fet el Govern en aquest cas, per una banda, al
Partit Popular li ha dit: això és competència dels consells,
això és competència dels ajuntaments, això no és competència
del Govern. Quan els interessa una cosa, no passin pena que
troben la manera de tenir competència, fer un conveni de
col·laboració i invertir els recursos que facin falta, però si no
hi ha interès polític, no és competència.

I el problema és aquest, que no hi ha voluntat política
d’exercir l’autogovern de les Illes Balears i crear l’òrgan
administratiu per resoldre els recursos contractuals i fa dos

anys que aquest grup parlamentari està pregant, instant,
demanant al Govern que ho faci i el Govern no ho fa. I què
tenim com a resposta? Una excusa, ara és que no és
competència de la Conselleria de Presidència, Conselleria de
Presidència que és coordinadora i, evidentment, podria, si hi
hagués voluntat, assumir la creació d’aquest òrgan. Però és
evident que vostès no tenen cap intenció, l’any passat ens
varen transaccionar, ja ho he dit, una esmena i no han fet res,
no devia ser competència tampoc l’any passat. La qüestió,
però, és que vostès no tenen voluntat de crear aquest òrgan,
que ja dic, crearia agilitat i simplificaria els tràmits
administratius i això seria una cosa molt positiva per al
Govern, per als consells i per als ajuntaments de les Illes
Balears.

En relació amb l’esmena del Cercle Artístic de Ciutadella,
la nostra esmena és complementària a la que es va incorporar.
Per tant, voldríem que el Cercle  tengués una ajuda
complementària, suplementària a les que vostès ja varen
aprovar en ponència, no hi ha cap problema. Però vostès no ho
volen i no estan en aquesta línia.

I en relació a les altres tres esmenes, Festival de Pollença,
teatres públics i ajuda als galeristes per a fires internacionals,
certament existeixen partides genèriques que permetrien al
Govern fer aquesta política, el que passa és que l’experiència
dels altres exercicis pressupostaris demostra que no ho fan i,
per tant, nosaltres necessitam, volem especificar aquestes
ajudes per a veure si creant una partida concreta, detallada a
l’efecte, aconseguim que els teatres públics, el Festival de
Pollença i els nostres galeristes tenguin l’ajuda que es
mereixen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, volia agrair  les
transaccions de la Sra. Carbonero, supòs que les repartirà als
altres grups, però les comentaré perquè també quedi
constància en el Diari de Sessions.

Concretament, respecte de la nostra esmena 10156, que fa
referència a aportacions al projecte Menorca Talaiòtica,
efectivament, es va aprovar ja una aportació de 185.000 euros
i el que em proposa en aquest cas el Grup Socialista és
incrementar-la en 15.000 euros més i per tant arribar als
200.000. Nosaltres valoram molt positivament aquesta
proposta de transacció, la votarem a favor, però voldríem
mantenir viva la nostra esmena, perquè jo en aquests moments
no tenc la informació de si aquesta quantitat és suficient per
a les necessitats d’aquest projecte. Per tant, amb la perspectiva
d’aclarir-ho deixaria viva l’esmena, però d’entrada valor molt
positivament aquesta proposta d’arribar almenys fins als
200.000 euros.
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Pel que fa referència a la transacció que ens fa la Sra.
Carbonero a l’esmena 10179, que fa referència a l’aportació
a la Fundació Ciutadella Cultura, la transacció consisteix a
fixar la quantitat en 40.000 euros i a corregir e l centre  de
cost, perquè la teníem com una transferència a entitats sense
ànim de lucre; i en aquest cas el centre de cost que ens
proposa la Sra. Carbonero, 44900, és una transferència
justificable a una fundació del sector públic, per tant, em
sembla correcta aquesta correcció.

Per tant, en resum, votaríem a favor, acceptam la
transacció, la 10179.

En resum, les nostres tres esmenes entenc que la 10155
els grups del Govern la votaran a favor; a la 10156 estam
d’acord en votar a favor de la transacció, tot i que
mantendríem viva l’esmena, i a la 10179 acceptaríem la
transacció tal com està, per tant, tal com ens la proposa la Sra.
Carbonero i, per tant, quedaria incorporada.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ara per al torn de contrarèplica
donarem torns de cinc minuts, en primer lloc a la representant
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que abans ja he comentat
tot el que havia de dir, és més alguns grups de l’oposició ja han
comentat que durant el ple acabaran de fer el debat, així que el
dia del ple jo també em reserv per acabar de contestar-los tot
el que quedi pendent.

Sí que vull comentar que ja que sembla que s’han acceptat
les transaccions per part del Sr. Castells, nosaltres hi votarem
a favor.

I poc més a afegir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT.

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt breument, només
insistir en el tema competencial, aquest d’evitar la duplicitat
diguem de competències. Jo no tenc cap dubte ni un, sobretot
el Partit Popular que n’ha fet referència abans, tenc
claríssimes quines són les competències dels consells i
quines són les del Govern; i les de Cultura i especialment les
de Patrimoni són competència dels consells. Per tant, crec
que si els volem ajudar ho hem de fer de manera genèrica
millorant la Llei de finançament dels consells, no amb
programes que siguin concrets i que tampoc no responen a cap
criteri, com per exemple el tema del suport a jaciments

arqueològics que es proposa al de Son Fornés de Montuïri,
no?, o per què no el de Pollentia o per què no el de Ses
Païsses o per que no el de (...) . Jo  crec que el Consell de
Mallorca deu tenir un pla d’actuació dins dels diferents
jaciments arqueològics que hi pugui haver a Mallorca; com
proposa VOX, per què no la rehabilitació del Castell de Sant
Carles que bona falta li fa?

Per tant, jo en aquest sentit crec que, a més, diríem d’evitar
duplicitats en el que hem d’anar molt alerta és a fer els
comptes als consells, perquè aquests ja són prou sobirans per
saber què han de fer o què no han de fer, i nosaltres no els hem
de dir o no som qui per dir-los en què han d’actuar o en què no
han d’actuar en temes culturals, en temes patrimonials o en
tots els que siguin necessaris.

Vull insistir que el projecte de la redacció del pla bàsic,
em pareix que posen, o del pla d’usos està finançat a través
d’inversions estatutàries amb un import de 2,7 milions
d’euros, i veig que a la partida hi posen 100.000 euros, està
finançat. Per tant, entenc que fins i tot és una..., que es podria
fins i tot retirar, no?

I amb altres que, bé, és a dir, que efectivament que ja hi ha
tota una sèrie, diríem, de mecanismes que preveu que es
puguin finançar, a més atenent a criteris de pública
concurrència. Jo crec que en aquest sentit també és important
fer-ne esment. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ja per últim és el torn de
contrarèplica de la representant del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres insistim que aquests
pressuposts s’ajusten a les necessitats i, bé, amb referència a
VOX, dir-li que respecte de l’esmena a la totalitat es carrega
tota la conselleria, però també la seva intenció és carregar-se
tota la comunitat. Això ja és un debat que tenim de manera
continuada. Per tant, pel que fa referència a l’ajuda al Cercle
Artístic ja està acceptada.

I aquí enganxo el que comentava el representant d’El Pi
referent que podria ser complementària, sí que podria ser
complementària, però nosaltres insistim que els 10.000 euros
del Cercle Artístic és el sol·licitat. I, per contra, també tenim
una esmena, que ha comentat el Sr. Castells, que fem a la
Fundació Ciutadella Cultura que li record que té com a seu el
Teatre d’Es Born, que també és la seu del Cercle Artístic. Per
tant, aquesta ajuda de 40.000 euros vendria també a ser un ajut
al Cercle Artístic, en el sentit que la seu és el mateix teatre.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Açò no és per al Teatre, no és...,
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(Rialles de la intervinent)

... però li dic, l’anim que se sumi, que se sumi a aquesta
transacció, si vostè vol fer una aportació més al Teatre d’Es
Born de Ciutadella, no al premi en si, però sí al Teatre d’Es
Born al qual també el Cercle Artístic hi està totalment
vinculat. Per tant, amb aquesta transacció vostè vendria a fer
aquesta complementària que nosaltres li votarem en contra.

Amb referència a les esmenes i a les transaccions,
nosaltres farem un vot favorable. Com bé ha dit el company,
el Sr. Castells del Grup Mixt, accepta la transacció de 15.000
euros a l’aportació, a més a més, és a dir, complementària a
Menorca Talaiòtica, de la secció 11901.

I pel que fa referència a l’aportació a la Fundació
Ciutadella Cultura serien 40.000 euros que també faríem un
vot favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Fem un recés de cinc minuts per
aclarir totes les transaccions i que tothom les tengui.

Moltes gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor...

Passem ara a les votacions de les esmenes de la secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Vull informar
que El Pi ha sol·licitat votació separada, la representant del
Grup Ciutadans també de les seves propostes també ha
demanat votació separada, i hi ha dues transaccionals
presentades pel Grup Mixt, MÉS per Menorca.

En primer lloc, votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular en tres blocs.

Primer bloc a votar, esmena 10011, esmena 10022,
esmena 10013, esmena 10014, esmena 9980, esmena 9997... 

(Se sent una veu de fons que diu: “és la 10012, no 22,
que tu has dit")

... ah, perdó, no era 10022, sinó 10012, per últim la que he dit,
la 9997.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

2 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ah, bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar el segon bloc d’esmenes
del Grup Parlamentari Popular, esmenes 9798, 9799, 9800,
9801, 9802 i 9803.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar ara el tercer bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 10005, 10006, 10007, 10008,
10009 i 10010.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 7 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. És el torn ara de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Ciudadanos. Farem tres blocs de votació.

Primer bloc, esmenes 9543 i 9573.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara al segon bloc d’esmenes del Grup
Ciudadanos, esmenes 9544, 9548 i 9550.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a l’últim bloc, esmenes 9577, 9578, 9579 i
9580.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, també es farà en tres
blocs.

Primer bloc, esmena 9472.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segon bloc, esmenes 9402, 9405, 9433, 9435, 9441 i
9447.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, l’esmena número 9476.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. És el torn ara de la votació  conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Presidenta, quisiera pedir en esta votación si
podríamos votar separadamente la 9661 y el resto se podrían
votar conjuntamente, si no le importa.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

9661..., perdó, 9661 m’ha dit el representant del Grup
VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, jo és que també volia demanar votació separada de la
9721..., votació separada de la 9721.

LA SRA. PRESIDENTA:

9721. Tot correcte? Idò passem a votar tres blocs.

Una esmena, la 9661.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 1 / 10 de desembre de 2019 465

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 6 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació l’esmena 9721.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 6 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, la resta d’esmenes que quedaven del Grup El Pi
Proposta per les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ja per últim, passem a votar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.
Es votaran per separat ja que s’han presentat transaccionals.

En primer lloc, votarem l’esmena 10155.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; cap en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a la votació de l’esmena 10156,
sense transacció, tal com estava.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 6 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 10156, amb la transacció
acordada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; cap en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja per últim, passarem a votar l’última esmena, l’esmena
10179, respecte de la qual s’ha acceptat la transacció, amb la
qual cosa es vota amb la transacció aprovada, acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més assumptes, s’atura la sessió, se suspèn
la sessió fins demà, a les nou.

Moltes gràcies.
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