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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Reprenem el debat
del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de
pressuposts generals  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020.

Començarem amb el bloc, l’agrupació de la secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball amb les
seccions i entitats afins. Debat número 3, de totalitat i
globalitat. Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, esmena RGE núm. 9804.
Secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, esmena
RGE núm. 9860. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 9805. Secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9806.
Secció 79, Institut Balears de Seguretat i Salut Laboral,
esmena RGE núm. 9807. Entitat 02, Agència d’Estratègica
Turística de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9808.
Consorci 03, Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics,
esmena RGE núm. 9809. Consorci 05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, esmena RGE núm.
9810.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, esmena
RGE núm. 9406. Secció 37, Fons d’Impuls del Turisme
Sostenible, esmena RGE núm. 9417. Secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9418. E02,
Agència d’Estratègica Turística de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 9420. C03, Consorci Borsa d’Allotjaments
Turístics, esmena RGE núm. 9450. C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, esmena RGE núm.
9452.

Grup B) Esmenes parcials

Grup Parlamentari Popular. Secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Al programa 141D,
Planificació i ordenació de la política econòmica, esmenes
RGE núm. 10052 i 10053. Al programa 332A, Ocupació i
inserció laboral específiques, esmenes RGE núm. 9854,
9856, 9857 i 9859. Al programa 322F, Autoocupació i
economia social, esmenes RGE núm. 9855, 9858 i 10036. Al
programa 751B, Promoció turística, esmenes RGE núm.
9866, 9865 i 10051. Al programa 751C, Ordenació del sector
i redefinició del model turístic , esmenes RGE núm. 9861,
9863, 9867, 9868, 9862, 9864 i 10002. Al programa 761C,
Promoció empresarial i economia circular, esmena RGE núm.
10003. Secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible. Al
programa 521E, ITS projectes de transport terrestre, esmena
RGE núm. 9982. Al programa 561B, ITS projectes d’aigua,
esmena RGE núm. 10047. Al programa 731B, ITS projectes
d’energia, esmena RGE núm. 10018. Al programa 751D, ITS
projectes turístics, esmenes RGE núm. 10020 i 10048.
Secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Al
programa 324A, Salut i prevenció de riscs laborals, esmenes
RGE núm. 10039, 10038, 10037. E02, Agència d’Estratègia

Turística de les Illes Balears, esmenes RGE núm. 10004,
10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10045, 10046 i 10119.

Grup Parlamentari Unidas Podemos. Secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Al
programa 141D, Planificació i ordenació de la política
econòmica, esmena RGE núm. 10240.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Al programa 141D,
Planificació i ordenació de la política econòmica, esmena
RGE núm. 9628. Al programa 322B, Gestió de les relacions
laborals, esmena RGE núm. 9631. Al programa 322F,
Autoocupació i economia social, esmenes RGE núm. 9634,
9635. Al programa 542A, Innovació, esmena RGE núm. 9636.
Al programa 751C, Ordenació del sector i redefinició del
model turístic, esmenes RGE núm. 9551, 9552 i 9521. Secció
77, Institut d’Estadística de les Illes Balears. Al programa
591A, Estadística, esmenes RGE núm. 9601 i 9606. Secció
79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Al programa
324A, Salut i prevenció de riscs laborals, esmenes RGE núm.
9613 i 9618.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció  12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Al
programa 751C, Ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmena RGE núm. 9486.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball. Al programa 751B, Promoció turística, esmenes RGE
núm. 9719, 9662 i 9710. Al programa 751C, Ordenació del
sector i redefinició del model turístic, esmenes RGE núm.
9663 i 9711. Al programa 761C, Promoció empresarial i
economia circular, esmena RGE núm. 9720.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Al
programa 751C, Ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes RGE núm. 10158 i 10168. Secció 37, Fons
d’Impuls del Turisme Sostenible. Al programa 455C, ITS
projectes patrimoni cultural, esmenes RGE núm. 10163,
10161, 10177 i 10178. Al programa 521E, ITS projectes de
transport terrestre, esmenes RGE núm. 10159 , 10175 i
10176.

Fins aquí les esmenes presentades a aquesta grup de debat
número 3. 

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes els diputats
tendran...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ai, sí, no ho fet-, abans de començar amb la defensa,
demanaria si hi ha substitucions, per favor.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, per MÉS per Mallorca, Joan Mas substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Pel Partit Popular, Salomé Cabrera substitueix Toni Costa.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Pel Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-Ribas
substitueix Juanma Gómez.

EL SR. MARÍ I TUR:

Partit Socialista, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Llavors, començam la defensa
conjunta de les mocions. Tendran un temps màxim de deu
minuts per a cada una de les defenses. En primer lloc,
correspon el torn a la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputades. Com en passades ocasions i atesa la
limitació del temps, em centraré en la defensa de les nostres
esmenes parcials i a concretar el nostre posicionament davant
de les esmenes de la resta de grups polítics d’aquests
pressuposts referent a la secció 12. El debat polític a la
totalitat també el deixarem per al plenari també per un tema
d’economia de temps. 

Quant a les esmenes parcials, n’hem fetes un total de 37
les quals passaré a exposar-les, algunes de manera específica
i d’altres en bloc, per tal d’ajustar-me al temps. 

En la línia que ja vam efectuar l’any passat per als
pressuposts del 2019, reeditam una sèrie  d’esmenes
destinades a incrementar els programes d’inserció laboral per
500.000 euros, una millora de la dotació per incentivar la
contractació de col·lectius amb risc d’exclusió  social per
300.000 euros, i augmentar la partida d’incentius en la
contractació d’aturats de llarga durada per 500.000 euros. I
també reeditam l’esmena per augmentar la partida per a
incentius a la contractació d’autònoms per un import de
500.000 euros.

Presentam esmenes per augmentar la partida per implantar
i desenvolupar plans de conciliació de la vida familiar i laboral
en el programa 322A i 322F per 300.000 euros cadascun i
proposam impulsar l’emprenedoria a les escoles i, per tant,

presentam esmenes per 175.555 euros. Creiem que és el
moment de fer-ho, de la mateixa manera que consideram
necessari fer néixer vocacions als sectors que demanden
personal format i susceptibles de créixer com és el sector
nàutic i que, per tant, presentam una esmena en aquest sentit
de 100.000 euros.

Així també presentam un pla contra la despoblació rural
per fomentar la integració dels joves al món rural de 300.000
euros.

Veiem també que la sinistralitat laboral continua essent a
Balears de les més elevades d’Espanya i conscients que la
legislatura passada es va aprovar la Llei 7/2018, de promoció
de la seguretat i la salut en el treball, amb un important
consens polític , hem presentat esmenes per tal de destinar
recursos als ajuntaments i als consells insulars per import de
150.000 euros cadascun, a les administracions més properes
per desenvolupar polítiques per combatre la sinistralitat, a més
d’una esmena de 300.000 més a la partida per accions
específiques conjuntament amb les entitats socials i
econòmiques.

Finalment, entenem que la internacionalització és un pilar
estratègic per a Balears i per a cadascuna de les illes per la
qual cosa val la pena fer una aposta respecte d’això i impulsar
la millora de la dotació de les cambres de comerç per
125.000 euros a Mallorca, 50.000 a Menorca i 50.000 a
Eivissa, ja en vam parlar quan el conseller va presentar el
pressupost en aquest sentit, però bé, hem considerat que
s’havia de fer un major esforç.

Quant a turisme presentam un primer bloc, com si es
tractés d’un pla de xoc destinat a la diferenciació de Balears
com a destinació turística especialment la de les seves
marques per tal de guanyar en competitivitat a partir d’enfortir
les diferents pròpies identitats i en aquest sentit hem presentat
una esmena per impulsar la presència de disciplines artístiques
i associacions balears a les fires turístiques afectant 500.000
euros de l’AETIB i col·laborant l’impuls de la Menorca
Talaiòtica afectant també un total de 200.000 euros.

També consideram important impulsar el Lazareto de Maó
com a indret diferenciador per la qual cosa presentam
l’esmena d’addició de 400.000 euros per contribuir que pugui
ser d’ús públic en la seva totalitat. De la mateixa manera
impulsam el Palau de Congressos d’Eivissa per un import de
400.000 i dotar l’equipament del Pati de Sa Lluna d’Alaior per
300.000.

Un segon bloc en aquest sentit, per impulsar la
desestacionalització de les illes millorant la connectivitat, la
generació de producte i revisant el finançament i més ara que
Balears pateix les conseqüències de la fallida de Thomas
Cook. En aquest sentit presentam una esmena d’addició per
import d’1,5 milions per millorar la connectivitat perduda i
per incentivar les existents i possibles noves rutes i per tal
d’afegir-ho a l’1,1 milions que el Govern ja ha destinat a
aquesta finalitat del fons d’ITS.
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A més, la revisió del traspàs de la promoció turística a les
illes, als consells insulars i al mateix temps actuacions per tal
de reforçar-la de manera extraordinària per la fallida de
Thomas Cook i poder recuperar els índexs d’arribada de
passatgers i d’ocupació per un import de 5 milions d’euros per
a la totalitat de les illes i la revisió.

D’altra banda, complementar les accions dels consells
insulars i dels ports de les Illes Balears per a la promoció de
turisme de creuers en funció de les necessitats de cadascuna
de les illes i ports per 300.000 euros. Ja vam presentar una
PNL en aquest sentit, va ser rebutjada, però consideram que és
necessari tornar insistir-hi perquè cadascun dels ports
necessita d’unes actuacions diferents de control i de gestió.

Reeditam també les esmenes que ja es varen presentar
l’any passat per tal que formin part d’aquest pla de foment
d’activitats esportives fora de temporada afectant 150.000 per
a Menorca, 150.000 per a Eivissa, 90.000 per a Mallorca i
30.000 per a Formentera.

També hem de defensar la nostra destinació dels efectes
negatius com les actituds turismofòbiques dels col·lectius que
als darrers anys duen a terme atacs contra el patrimoni de les
nostres illes, contra el nostre principal sector productiu i
contra els nostres visitants. Per tant, hem presentat una
esmena d’afectació a l’AETIB per un import de 100.000 euros
per una campanya proturisme per impulsar la nostra imatge.

També defensar-lo de les conseqüències del turisme
d’excessos per la qual cosa presentam una altra esmena per a
un pla d’acció per un import de 100.000 euros a més a més de
la Llei de turisme d’excessos anunciada per la conselleria.

També defensar la nostra destinació i el nostre sector de
l’intrusisme i la clandestinitat en totes les seves versions per
300.000 euros, a més de l’increment d’inspectors que també
ja es va anunciar en aquest pressupost.

Conèixer la realitat també d’una situació resulta també
fonamental per abordar els reptes i les noves tecnologies que
són aliats valuosos, en aquest sentit  hem presentat dues
esmenes que encara que, com dic, a la PNL que vàrem
presentar en aquest curs no es varen acceptar, considerem
també que són eines necessàries i per tant, hem d’insistir en
aquestes dues esmenes, una per elaborar un informe d’efectes
positius i  negatius que genera el turisme de creuers a
cadascuna de les illes des del punt de vista mediambiental,
econòmic i social per un total de 100.000 euros, a més
d’impulsar eines tecnològiques per tal de gestionar els fluxos
turístics per un total de 150.000 euros.

També una esmena per a la compra dels terrenys i
l’esbucament de la runa de Cala d’En Serra a Sant Joan
d’Eivissa per 1,5 milions. 

Presentam també una esmena d’un tema molt important per
impulsar un pla d’infraestructures hidràuliques en matèria de
sanejament i depuració  d’aigües, que serà un afegit a les
infraestructures que en l’àmbit de l’aigua ja té previst la

Conselleria de Medi Ambient i Territori i aquesta esmena que
nosaltres presentam és de 27.600.000 euros.

Respecte de la transició energètica presentam una esmena
per a la preinstal·lació de plaques fotovoltaiques al Migjorn
per import de 360.000 euros.

Una reivindicació històrica també del sector turístic és la
millora de les zones turístiques tan madures com no madures,
simplement zones turístiques i d’afluència turística, a més de
ser una demanda de la nostra formació política i d’altres, hem
presentat aquesta esmena per dur un pla d’embelliment i
reconversió de les zones turístiques per un import de 10
milions d’euros i que aquesta esmena que proposam sigui
cofinançada per consells insulars i  ajuntaments per tal que
sigui més efectiva.

Finalment, una esmena que creim de justícia per import de
200.000 euros per tal de compensar els ajuntaments dels
costs de l’elaboració dels projectes presentats a l’ITS, per
concursar, per optar al finançament de l’ITS i que complien
tots els requisits, però que finalment varen ser exclosos.

A partir d’aquí he de dir que el vot..., fins aquí ràpidament
el plantejament de les nostres esmenes, he de dir que farem
una abstenció a la resta d’esmenes presentada per la resta de
grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara per a la defensa
de les esmenes de la representat del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, hem presentat
una esmena en relació amb l’estudi de l’efecte  de les
empreses multinacionals sobre l’economia local.
Evidentment, vivim a unes illes on tenim diferents sectors
productius, a nosaltres ens preocupa el desenvolupament tant
del comerç de proximitat i el seu sosteniment i també
evidentment els llocs de feina que tenim en la nostra
comunitat autònoma.

Volem fer aquest estudi, hem posat un import de 20.000
euros que pensam que seria suficient per començar aquesta
línia d’estudi i de foment dels nostres productors, dels nostres
comerciants i dels diferents sectors de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn en aquest moment
del representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Marc
Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans
presenta 12 esmenes parcials. Iniciaré per les esmenes de
substitució, presentam dues esmenes de substitució, la 9551
i la 9552, que, en la línia de la PNL que ja vàrem presentar en
el Ple s’eliminen càrrecs d’assessor i de personal eventual, i
es destinen aquestes partides a l’Agència d’Estratègia
Turística.

També presentem una esmena d’addició perquè els doblers
destinats de l’ITS al metro no siguin destinats a una
infraestructura que considerem evidentment necessària i que
considerem que s’ha de fer, però no amb doblers de l’impost
turístic sostenible. Aquests diners, aquests 10.007.321 euros,
els volem destinar als ajuntaments d’una manera proporcional
a la recaptació que ha fet cada ajuntament d’aquest impost
turístic.

També hem presentat deu esmenes d’afectació. Al
programa de planificació i ordenació de política econòmica,
l’esmena d’afectació 9628, que es considera per fer un estudi
de les hores diàries de feina de jornada laboral que destinen
els autònoms de les Illes Balears distribuït per sectors, per
poder ajudar a visualitzar la problemàtica d’aquest col·lectiu.
Un altre estudi que volem dur a terme és a la gestió de
relacions laborals, l’esmena 9631, afectació de 10.000 euros,
perquè considerem que conèixer quines competències tenen
els nostres joves que estan fent feina a l’estranger ajudaria a
planificar possibles programes de retorn.

Més afectacions. Dues més de 10.000 euros cada una, la
9634 i la 9635, d’autoocupació i economia social, perquè en
un ecosistema juvenil, on tot es mou a través de xarxes
socials, proposem fomentar a partir de material audiovisual en
xarxes casos d’èxit de joves emprenedors, i especialment de
dones, en el sector de l’economia general. Una altra esmena
d’afectació de 15.000 euros, la 9636, a innovació, perquè a les
nostres illes tots som conscients que hi ha més innovació que
la que es visualitza, per això proposem un programa per
detectar i aflorar innovació a les nostres PIME i incorporar-la
als indicadors normalitzats d’innovació.

Dues afectacions més, la 9601 i la 9606, valorades en
60.000 i 50.000 euros, per desenvolupar estadístiques per
municipis, analitzant tots els inputs turístics: allotjaments
turístics, hotelers, etc.; i estadístiques sobre els treballadors
autònoms: a quins sectors treballen, quina capacitat tenen... I
finalment dues esmenes també d’afectació al programa de
salut i prevenció de riscos laborals de l’Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, per fer estudis sobre programes de
treballadors a exposició del sol, i sobre la prevenció de casos
de zeladors, en els casos de salut, en situacions de violència.

Sobre el nostre vot a la resta d’esmenes dels altres grups
parlamentaris, anunciem que votarem amb una abstenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon el torn ara al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Fernández.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. En lo que se refiere a las
enmiendas de totalidad, dejaremos su exposición para el
debate de presupuestos. Y en lo que se refiere a las enmiendas
parciales, vamos a incidir una vez más en el truco que ha
vuelto a hacer el equipo de gobierno con el empleo del
impuesto de turismo sostenible.

Curiosamente parte de los partidos que forman el actual
pacto de Bellver en su momento criticaron esta... este desvío
de fondos del impuesto de turismo sostenible, que en realidad
se debía dedicar a cuestiones medioambientales y turísticas y
no como lo están empleando actualmente, para políticas de
ocupación, vivienda, transporte , emergencias, etc., etc.
Entonces nosotros proponemos con nuestra enmienda parcial
crear un gran plan de reforma integral de zonas turísticas
maduras utilizando este dinero, el del impuesto de turismo
sostenible, creando un fondo de más de 39 millones de euros
para poder acometer estas reformas tan necesarias, y para las
cuales realmente fue creado este impuesto, aunque ahora
queda claro que no hay mejor pegamento que el poder y que
esto  hace que los componentes del equipo de gobierno
traguen con lo que tengan que tragar, incluido el desvío de
fondos del impuesto de turismo sostenible para aquello para
lo que no estaba destinado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. El Grup
Parlamentari El Pi manté sis esmenes a aquesta conselleria de
Turisme, Model Econòmic i Treball. 

La primera esmena que els vull referenciar és la relativa a
la connectivitat aèria, per un import de 250.000 euros.
Consideram, com ja vàrem explicar a la compareixença del
conseller, que la connectivitat aèria és un tema fonamental per
a les Illes Balears, no només per al turisme sinó també per als
seus ciutadans. És evident que la crisi de Thomas Cook i la
possible fusió d’Air Europa qüestionen, generen incertesa a la
connectivitat de les Illes Balears, i per tant entenem que el
Govern ha d’habilitar una partida per intentar ajudar, per
intentat garantir que la connectivitat aèria de les nostres illes
es mantendrà.
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Una segona esmena és la relativa a la realització d’un
estudi per a la implementació, la construcció, la realització, la
instal·lació d’un museu del turisme. No importa explicar que
les Illes Balears som una potència capdavantera en matèria
turística, i pensam que estaria molt bé -nosaltres consideram
que l’edifici de GESA podria ser una ubicació idònia- que es
fes un museu de turisme a les Illes Balears, que ens ajudaria
també, evidentment, a l’engranatge turístic i posaria en valor
la principal indústria del país.

Una tercera esmena és relativa a convenis de promoció
turística. Sabem que el Govern de les Illes Balears no té la
competència directa però és evident que sí que pot ajudar, pot
fer convenis, pot arribar a acords amb els consells insulars
per, en una situació com ja he dit d’incertesa turística, intentar
agilitar, intentar dinamitzar els mercats i que no davallem
d’una manera accentuada els nostres visitants, amb totes les
conseqüències negatives que això podria tenir per les Illes
Balears.

La quarta esmena, que coincideix amb les que han fet
alguns altres grups parlamentaris, és relativa a la reconversió
de zones turístiques; habilitam 4 milions d’euros perquè hi
hagi un pla, un pla que hauria de ser plurianual, no hauria de ser
només el 2020, per anar fent aquesta rehabilitació de les
zones turístiques. És evident que durant molts d’anys -
malauradament ara s’ha aturat per culpa d’una normativa mal
enfocada del Govern de les Illes Balears- durant molts d’anys
el sector privat ha fet un gran esforç, ha fet modernització, ha
millorat els establiments, i necessitam que les zones exteriors
a aquests establiments també estiguin en perfectes condicions.
Per tant hem de fer reconversió.

Una cinquena esmena és la relativa a la regeneració de
platges. Hi ha gran preocupació en el sector turístic sobre la
pèrdua d’arena de moltes de les nostres platges; hi ha el tema
del canvi climàtic i les seves conseqüències sobre les platges;
evidentment les platges són un element fonamental del nostre
turisme i de l’oferta de sol i platja, que és la principal oferta
de les Illes Balears, i per tant hi hem d’estar amatents, hi hem
d’estar atents, ens hem de cuidar de l’estat de les platges i per
això volem habilitar també una partida a aquest efecte.

I finalment la sisena esmena que tenim és la creació de
l’Observatori de comerç. La creació de l’Observatori de
comerç és una llarga reivindicació dels sectors comercials,
especialment de les patronals del petit i mitjà comerç.
Consideram que necessitam tenir dades i informació perquè
les polítiques públiques que s’adoptin en relació amb el
comerç siguin encertades, tenguin una base sòlida, i
evidentment el compromís d’El Pi amb el petit i mitjà comerç
és total i pensam que hem de donar un impuls a aquest
observatori, perquè serà una eina adequada per poder fer
polítiques i prendre decisions encertades en relació amb
aquest sector tan important per a l’economia de les Illes
Balears.

En relació amb la resta d’esmenes dels altres grups
parlamentaris, la majoria... n’hi haurà moltes que hi votarem a
favor, i encara un grup molt més nombrós en què ens

abstendrem, perquè o no compartim la prioritat que marca
l’esmena, o  en el seu cas no compartim d’on surten els
doblers, les baixes que impliquen aquestes esmenes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn en aquest moment del
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I començaré anunciant la
retirada d’unes esmenes en aquesta secció  d’ordre,
concretament la 10163, la 10178, la 10175 i la 10176, retir
aquestes esmenes en el marc d’un acord amb els grups del
govern, per donar suport a algunes de les altres esmenes que
tenim, ja li he passat la relació d’esmenes al lletrat. I, per tant,
doncs deman que no es votin ja aquestes esmenes.

Per tant, passaré a defensar les esmenes que es mantenen.
Començaré per la 10158 i la 10159, que fan referència a la
millora de les condicions de treball dels contractes dels
treballadors de les empreses sots-contractistes d’IB3,
popularment conegut com les contractes. Ja fa diversos
exercicis que parlam d’aquesta problemàtica, de la necessitat
de donar-li una resposta, perquè realment la situació salarial
d’aquests treballadors és inacceptable, és a dir, tenen uns sous
en comparació amb els sous del sector són, no ho podem dir
d’altra manera, són ridículs i, per tant, aquí nosaltres si
realment creiem en tenir una televisió pública mínimament
competitiva, aquest és un taló d’Aquil·les que tenim i que hem
de resoldre. Nosaltres creiem que aquest tema no pot esperar
més, e l pressupost d’IB3 ha quedat gairebé congelat en els
últims anys i nosaltres creiem que aquest tema no pot esperar
més i per això hem presentat aquestes esmenes. 

Són dues esmenes pel següent motiu, perquè fem dues
operacions per poder finançar aquests 2,4 milions d’euros que
es necessiten per millorar aquestes condicions de treball. En
primer lloc, passem de l’Agència de Turisme a IB3, 2,4
milions d’euros, d’una partida que està dintre del pressupost
de l’AETIB, que és de redefinició del model turístic. Però,
com que no volem vestir un sant i desvestir-ne un altre, el que
fem és després passar aquests 2,4 milions d’ITS a AETIB, en
concepte de redefinició de model turístic, que és un concepte
que sí que es pot finançar amb l’ITS, la redefinició del model
turístic, està en el nucli d’aquelles actuacions que s’haurien de
finançar amb l’ITS. És a dir, el que nosaltres no haguéssim
pogut fer és passar directament d’ITS a IB3, perquè
lògicament les condicions de treball d’IB3 no es poden
finançar amb l’ITS, però, en canvi, sí que es pot finançar amb
l’ITS la redefinició del model turístic. Per això són dues
esmenes, una per passar d’AETIB a IB3 i l’altra per passar
d’ITS a AETIB.

He de dir que aquesta transferència interna a la secció 37,
la segona esmena és una transferència interna a la secció 37,
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una transferència a diferents centres de cost. Passem del
centre de cost, per simplificar-ho i perquè vostès
m’entenguin, metro de Palma, al centre de cost AETIB. És a
dir que també creiem que és molt més encertat, és a dir,
finançar amb els doblers de l’impost del turisme sostenible
els projectes de redefinició del model turístic, que no pas la
perllongació d’una línia de metro en la que realment veiem
molt difíc il  encaix en les prioritats que la llei marca per a
l’impost del turisme sostenible . I aquí aprofito per dir que
molts portaveus de vegades simplifiquem i diem: és que
l’AETIB només ha de servir per a turisme i per a medi
ambient. Jo amb això voldria cridar l’atenció..., deixem de
banda el que nosaltres opinem, amb el que ens hem de fixar és
amb el que diu la llei, la llei diu més coses, però no tantes
com el Govern pretén. Per tant, és a dir, jo no diré a què s’ha
de dedicar l’impost de turisme sostenible, això ja ho diu la
llei, jo l’únic que demano és que el Govern sigui coherent amb
el que diu la llei i que els destini a aquelles coses que marca
la llei.

Per tant, aquestes dues esmenes, 10158, 10159, tots
aquells grups que creguin que cal millorar les condicions de
treball de les contractes d’IB3, doncs poden votar-nos
aquestes esmenes i els estarem molt agraïts. 10158 i 10159.

Després hi ha una altra esmena, la 10168 que és per donar
suport a l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera, és un
compromís que nosaltres tenim amb el Govern. Nosaltres hem
presentat aquesta esmena, la 10168, que és una aportació de
150.000 euros per ajudar a les activitats de l’Agència Menorca
Reserva de la Biosfera, en els últims anys també s’ha posat de
relleu que el Govern no havia històricament donat suport a
aquesta realitat específica de Menorca, que és el fet de ser
Reserva de la Biosfera. Com vostès saben, ara estem en
tràmits de fer una llei de Menorca Reserva de la Biosfera, en
la que d’alguna manera s’establirà aquest marc de
col·laboració. Però entre tant nosaltres demanam que el
Govern doni aquest suport a l’Agència Menorca Reserva de la
Biosfera.

Després tenim una altra esmena que també me n’hauran
sentit parlar, perquè ha estat objecte doncs de preguntes
parlamentàries i de debats, que és respecte del Conservatori
de Maó; nosaltres no volem que el Conservatori de Maó es
pagui amb càrrec a l’impost del turisme sostenible. Per què?
Perquè no entra dintre del que la llei diu que es pot finançar
amb l’impost del turisme sostenible. És a dir, construir un
conservatori, que és una cosa que el nostre grup ha perseguit
amb ungles i dents en l’última legislatura, fins a aconseguir-
ho, construir un nou conservatori a Maó, perquè les
instal·lacions que hi ha ara és que no acompleixen ni les més
elementals normes de seguretat, ha estat un cavall de batalla,
vam aconseguir que el Govern finalment ho fes, evidentment
amb càrrec a l’IBISEC, es va dotar pressupostàriament, es va
licitar amb càrrec a l’IBISEC, el que passa és que aquesta
licitació va quedar deserta i ara el Govern el que fa d’alguna
manera és fer una mica aquest joc de trilers i ara pretén que
això es pagui amb l’impost del turisme sostenible.

Nosaltres creiem que això no és acceptable i, per tant,
nosaltres hem presentat aquesta esmena, perquè els doblers
que estan prevists a la secció 37 per al conservatori, es
dediquin a projectes de tractament d’aigües, que sí que entra
dintre del que es pot finançar amb l’impost del turisme
sostenible. Lògicament aquesta esmena va associada amb una
que no discutirem ara, sinó que discutirem a la propera sessió,
d’Educació, perquè, és clar, lògicament, si nosaltres no volem
que es pagui el conservatori amb càrrec a l’ITS, d’algun lloc o
altre s’ha de pagar. Doncs d’una forma similar com hem fet a
les esmenes d’IB3, el que proposem a l’esmena, que ara no
m’hi allargaré perquè la discutirem a la propera sessió, és que
passin doblers de Medi Ambient a IBISEC, perquè l’IBISEC
pugui fer aquesta obra, perquè aquesta obra evidentment s’ha
de fer, és un compromís que hi ha. I els doblers que traiem de
Medi Ambient, són aquests projectes de tractament d’aigües
que es pagarien amb ITS. És a dir, no desvestim tampoc cap
sant, però simplement posem cada cosa en el lloc que li
pertoca.

I per últim l’esmena 10177. És una esmena també que
suposa una transferència interna dintre  de la secció 37, per
tant, ITS, i la baixa es produeix en el projecte  aquest de la
Caixa de Música, la seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears. Nosaltres proposem que 2 milions dels 8 milions, si
no ho record malament, que estan destinats per fer aquest
projecte, a nosaltres ens sembla innecessari, ens sembla
innecessari perquè Palma ja disposa de prou espais perquè
l’Orquestra Simfònica hi pogués tenir la seva seu, per tant, ens
sembla innecessària aquesta despesa. Nosaltres el que
proposem és que d’aquests 8 milions d’euros, que ens
semblen totalment forassenyat, dedicar aquests doblers per a
una infraestructura que no és necessària, el que demanem és
que 2 milions d’euros es dediquin a un programa per fer
circular l’Orquestra Simfònica a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, és a dir, tot el contrari. És a dir, enlloc d’invertir
en què l’orquestra encara estigui més residenciada, més fixada
i més establerta a Palma, el que proposem, i em sembla que és
lògic, és que part d’aquests doblers es dediquin que
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears sigui realment de
totes les Illes Balears. Evidentment és caríssim moure
l’Orquestra Simfònica, perquè és molt car moure una
orquestra. Però escoltin, això són unes illes i creiem que tots
els ciutadans tenen dret a gaudir de les interpretacions de
l’Orquestra Simfònica i, per tant, nosaltres creiem que està
molt més d’acord amb les circumstàncies i la idiosincràsia
d’aquesta comunitat autònoma, que és un arxipèlag, que
aquesta Orquestra Simfònica pugui circular per les diferents
illes, enlloc de gastar els diners en fer una seu a Palma, que a
més a més és una inversió induïda per uns particulars que li
van regalar un vaixell al Rei. Vull dir, la veritat és que sembla
mentida que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -gràcies, Sra. Presidenta- sembla mentida que el Govern
vulgui dedicar aquests doblers a aquest projecte, nosaltres
creiem que seria molt més adequat i molt més proper a la
gent, als ciutadans, que l’Orquestra Simfònica tingués un
finançament per poder circular per les diferents illes i  per
això hem presentat aquesta esmena, la 10177.

I això és tot. Gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara en torn en contra li
correspon el torn al representant del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, bon dia, gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor
l’esmena d’Unidas Podemos i a la resta mantendrem el sentit
del vot de la ponència, a no ser que hi hagi transaccions que
prenguem en consideració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, bon dia a tots, gràcies, presidenta, senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Socialista ja hem manifestat en
anteriors ocasions el nostre acord, la nostra confiança amb els
objectius principals de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball i, després d’analitzar el pressupost
confeccionat, trobam que presenta unes proporcions
coherents i correctes en base als objectius que han de guiar
aquesta conselleria.

Hem de tenir en compte que s’ha considerat una xifra de
creixement per a l’any 2020 del 2,1% la qual consideram
correcte, responsable i rigorosa, atesa la desacceleració que,
previsiblement, ha de venir.

I res, consideram que és un pressupost suficient per fer
front al desplegament de totes les polítiques socials,
bàsicament de la conselleria, aconseguir més protecció per a
les persones més vulnerables, moltes polítiques de les quals
ja es van iniciar en el 2015 i ara representen una continuació,
per tant és un pressupost de mirada llarga, de llarg termini, que
és com trobam que ha de ser un pressupost que afecta unes
àrees tan delicades per a la nostra comunitat com són la de
Turisme i la de Treball. Per tant, com dic, rigor, previsió,
responsabilitat en aquest pressupost.

Passant una mica a les pinzellades del que hem trobat
interessant a les direccions generals, sobretot a Treball i Salut

Laboral destacar els 300.000 euros destinats al Pla de lluita
2020 destinat a combatre la precarietat laboral; 400.000 euros
destinats a foment de plans d’igualtat tant a les empreses
obligades com a d’altres de petites i mitjanes que interès en
fer-ho, i  un fort impuls a una ferramenta que nosaltres
consideram fonamental, com és l’IBASSAL, creat recentment
en el 2018, per disposar de 4,2 milions d’euros per reduir la
sinistralitat laboral, no és només un tema de crear ocupació
sinó de la qualitat d’aquesta ocupació.

Dins d’aquesta ocupació de qualitat, la Direcció General
de Model Econòmic i Ocupació, destacar el gran esforç que
es farà en articular, a través del SOIB, l’orientació laboral i
polítiques actives d’ocupació, bàsicament per millorar
l’ocupació i la contractació de col·lectius més vulnerables:
majors de 45 anys, joves, dones, víctimes de violència
masclista i aturats de llarga durada. Convé recordar, al Partit
Popular li agrada deixar-lo, com en anteriors ocasions, un
SOIB gairebé amb la caixa buida i amb zero activitat.

Una de les funcions de l’ITS, del qual tots en parlam, a més
de la sostenibilitat ambiental, també és la sostenibilitat laboral
i econòmica, per això consideram una bona aposta l’Escola
d’Hostaleria d’Eivissa que es pretén portar a terme també amb
aquests projectes dins aquesta direcció general.

I també ens agrada destacar l’aposta de la formació dual en
sectors com el nàutic en què hi ha altres dos grans projectes
amb càrrec a l’ITS, com són el Centre Integral de Formació
Professional en reparació d’embarcacions nàutiques al Port
d’Alcúdia i el Centre de Formació Professional en l’Ocupació
Nàutica a Son Castelló.

Dins de la promoció econòmica, emprenedoria i economia
social tenim un pla d’internacionalització 2020, amb 800.000
euros. La continuació amb les col·laboracions amb les
cambres de comerç, que consideram també imprescindible.

I quant a autoocupació, destacar el nou pla d’autoocupació
i foment de l’emprenedoria el qual ha de substituir l’actual que
acaba el 2020, on no només s’impulsa el foment i la creació
dels projectes d’autoocupació, sinó també una consolidació a
termini d’aquests projectes que permeti afrontar-los amb
garanties i ajudi a prosperar els autors d’aquests projectes en
augmentar la cohesió social i econòmica de la ciutadania.

Per últim, la Direcció General de Turisme és evident que
és una de les direccions generals claus dins la nostra
comunitat, seguir apostant per les polítiques d’augment de
competitivitat i de desestacionalització i diversificació,
articulada a través de l’Agència d’Estratègia Turística, i tota la
sèrie de mesures que s’han portat a terme i es porten a terme
respecte de la fallida del majorista de viatges Thomas Cook,
com és el 1.100.000 euros destinat a la millora de la
connectivitat aèria.

Per tant, com deia, suport i confiança en els pressupost
presentat.
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En segona línia, respecte  de les esmenes parcials
presentades per tots els grups, agrair la feina que tots els grups
hem fet per confeccionar aquesta sèrie d’esmenes que
pretenen millorar el pressupost.

Anant una mica per part o per grups, respecte  del Partit
Popular, per una banda, estableix una sèrie de mesures socials
a les quals donam la benvinguda i ens alegram de veure
diverses d’aquestes mesures, però també hi trobam coses com
les següents: a la seva esmena 10053, amb una baixa de
100.000 euros en responsabilitat social corporativa ens
permeten veure el seu model de gestió  de la cultura
empresarial o quines línies s’han de prioritzar, no tant socials
sinó limitant-se al benefici econòmic maximitzador de la part
privada i d’uns pocs.

M’ha alegrat veure la seva esmena de 100.000 euros la
qual proposa un pla d’acció per combatre el turisme
d’excessos, la 9865, als quals també els donam la benvinguda.
Quan el Partit Socialista és qui proposa el control i la
regulació tot són prohibicions diabòliques que ens han de
portar la fi del món, però, bé, quan ho proposa el Partit
Popular és una regulació correcta i necessària per millorar
condicions de vida de la ciutadania i ens venen a salvar de la fi
del món. En qualsevol cas, com dic, benvinguts a aquesta
regulació, però, com sabran, aquesta conselleria prepara una
llei respecte d’això i, per tant, anunciam el nostre vot en
contra.

En la mateixa línia, les seves esmenes referents a
l’ordenació i regulació del turisme de creuers. Com ja vaig dir
en comissió, esperava que a qualque moment obrissin la porta
i fessin aquesta passa per treballar també en la regulació dels
excessos i els  perjudicis que causen les pràctiques
maximitzadores de beneficis d’uns pocs que representen una
sèrie  de perjudicis sobre el total de la ciutadania. Per tant,
treballarem en la regulació dels accessos derivats del turisme
de creuers.

Una altra cosa que crida l’atenció és la seva baixa de
300.000 euros en el pressupost de la secció 6, referent a
l’Oficina de Lluita contra la Corrupció, que és bàsicament tot
el seu pressupost, per tant plantegen vostès de facto
l’eliminació  de l’Oficina de la Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears, per tant, aquí podríem dir com
diria el refrany, als del Partit Popular: dime qué bajas
propones y te diré de qué careces. A més, ho fan vostès amb
una gran falta de rigor, veiem que li han detret en total
1.205.087 euros, quan en té pressupostats un total de
922.000. Per tant, senyors del Partit Popular, una mica de
rigor i constructivitat.

Per últim, la seva eina recurs general emprada amb
continuïtat i reiteració, que és imputar totes les seves baixes
al deute públic; és a dir, sense anar més lluny a la partida que
vostès esmenen d’augmentar en 1,5 milions el 1.100.000
euros per a connectivitat aèria, entre d’altres, però, en total,
detreuen al sots-concepte 31000, dels interessos, un total de
102 milions, quan la destinació del Govern per al total del
2020 són 63 milions. Dit amb altres paraules, li imputen

vostès un 40% més del que té aquesta partida. No és una
pràctica valenta i, per tant, els convid a ser valents i imputar
les baixes allà on realment es poden imputar i permetre’ns
veure quines són les seves prioritats i quins són els sectors
que no els interessen.

Tot i així, puntualment hem vist algunes pinzellades
constructives, de caràcter social, sobretot referides a l’AETIB
i d’aquí que haguem presentat una proposta de transacció a 6
de les seves esmenes, i  també agraïm el to negociador del
grup.

Respecte de Ciudadanos, hem trobat diverses afectacions
socials i empresarials, però amb el que en principi no estam
d’acord és amb la seva proposta de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. MARÍ I TUR:

... de reduir el personal i així debilitar l’administració.
Igualment hem presentat 6 propostes de transacció per a
esmenes del seu grup.

I res més, d’aquesta banda també comentar que anunciam
la transacció respecte de l’esmena 10168, del Grup MÉS per
Menorca, una transacció per rebaixar l’import de l’esmena
fins a 75.000 euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. És el torn ara de rèpliques per als
diferents grups, durant un temps màxim de cinc minuts,
correspon el torn ara a la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, inicialment agrair la
possibilitat de transacció per part del Partit Socialista,
l’acceptació de l’esmena 10037.

Aclarir que el fet que nosaltres haguem dit que fem una
abstenció a la resta de grups no vol dir en cap cas que no
continuem estudiant les possibilitats de suportar les
propostes, les esmenes que són positives en aquest sentit,
perquè moltes d’elles fins i tot coincideixen amb les nostres.

Respecte de les transaccions que ens ha presentat el Partit
Socialista, entenc que acceptarem la 9854, la 9856, la 9857
i la 10036, i no acceptarem la 10053, precisament perquè
nosaltres fem una petició per a una iniciativa que consideram
molt positiva, que és fer aflorar vocacions en el sector nàutic
el qual consideram que és un sector estratègic, com vostès
mateixos diuen, i susceptible de creixement i nosaltres
demanam 100.000, ens ho deixen en 10.000, que,
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sincerament, consideram que és poc o més, no diré que una
burla, però bé, poca cosa es pot fer o poca ambició que
efectivament aquesta proposta surti endavant. Per tant,
consideram que no és acceptable en aquest sentit.

I després la 9858, també consideram que hi ha una rebaixa
de la nostra petició de millora de la contractació, d’impulsar
la contractació d’autònoms, en demanam 500.000 i ens fan
una proposta de 20.000, la qual, sincerament, també
consideram que és absolutament inacceptable perquè poc es
pot fer en aquest sentit.

Per tant, com dic, agrair aquestes possibilitats.

I referent als comentaris que ha dit el senyor diputat del
PSOE, respecte de la benvinguda que ens dóna en els temes
socials, doncs, escolti, crec que són temes molt seriosos
perquè facem un poc d’ironia en aquest sentit; jo crec que tots
estam en la mateixa tònica, amb la mateixa intenció i voluntat
i així s’ha demostrat sempre quan ha governat el Partit
Popular, de donar respostes en el cas de la gent, i més li diré:
generar un marc jurídic que doni possibilitats als empresaris
per generar llocs de feina, que és la millor política social que
es pot fer, i açò vostès de vegades ho obliden.

Respecte del tema del turisme de creuers, no crec que
afecti en benefici d’uns pocs, crec que és un sector econòmic
que afecta molta gent que fa envoltant dels 10.000 llocs de
feina i que genera facturació a una gran quantitats d’empreses
de Balears i, per tant, dóna menjar a molta gent. Crec que
tampoc no s’ha de fer una valoració discriminatòria cap a
aquest sector, com vostès fan amb el sector turístic, en
general, moltes vegades d’una manera crec que un poc
irresponsable.

El tema de l’Oficina Anticorrupció, doncs escolti,
nosaltres pensam que per fer aquestes feines o per controlar
o perquè hi hagi control en els comptes públics no fa falta que
hi hagi una oficina anticorrupció, fer un “xiringuito” que costa
un dineral i que encara no sabem per a què serveix, únicament
per generar una situació en què es podria donar garanties des
de la mateixa administració, com s’ha fet sempre. Però, bé,
vostès governen, prenen aquesta decisió i nosaltres estam en
condicions i en el nostre dret de fer propostes que si vostès
no ho volen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... recollir. Ja acab, Sra. Presidenta.

I respecte del tema del deute, escolti, li record que a la
legislatura 2011-2015 la Sra. Armengol presentava blocs
d’esmenes a càrrec del 34 i del 35. Per tant, si vostès
consideren que no és una baixa correcta ens facin una
transacció i nosaltres estam disposats a debatre-ho. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Amb les esmenes presentades pel
Partit Popular, concretament, podem veure que tenim models
diferents de turisme i models diferents pel que fa al treball, i
això es veu clarament on ells demanen fer les baixes.
Evidentment, nosaltres defensam coses prou diferents,
deixarem el debat per al Ple, perquè ens sembla interessant
poder aprofundir en aquestes qüestions.

I just una qüestió, per acabar, en relació amb IB3, que s’ha
comentat per part del representant de MÉS per Menorca.
Anem a veure, evidentment ens preocupa la millora de les
condicions laborals d’IB3, ens preocupa que l’ens pugui
funcionar de la millor manera possible, en aquests moments
no estam d’acord amb l’esmena que presenta, però sí que
treballam en aquest sentit perquè volem impulsar aquests ens
com a un medi fonamental de la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, al Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ja hem anunciat abans que ens
abstindríem a les esmenes presentades pels grups
parlamentaris. El que sí farem serà estudiar-les perquè
segurament detectarem algunes amb les quals estiguem en
línia i les puguem suportar.

D’altra banda, agrair les propostes de transacció ofertes
pel PSIB, en principi les trobem correctes, es tracta de les
transaccions a les nostres esmenes, una, la 9628, que feia
referència a un estudi d’hores diàries de feina real que hi
destinen els autònoms, és interessant poder valorar la seva
feina, i d’altres com dins de l’ecosistema juvenil, que tots
sabem que es mou en xarxes socials, doncs proposem material
audiovisual perquè en xarxes es vegin els casos d’èxit de joves
i especialment de la dona. Per tant, encara que es rebaixa la
quantitat econòmica que havíem previst, però el fet que es
puguin tirar endavant aquestes propostes doncs ho trobem
molt positiu per als nostres ciutadans principalment joves.

També la transacció que fem de les esmenes 9601 i 9606,
que serveix per desenvolupar estadístiques de municipis,
doncs analitzant tots els inputs turístics, tant d’allotjaments
turístics hotelers com tot el que fa referència al sector turístic
distribuït per municipis, considerem que serà important també
per prendre mesures a llarg termini de temes turístics.
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I finalment, la 9613, que, encara que ens rebaixen també la
quantia, considerem necessari a un moment on els efectes del
canvi climàtic afecten tots els sectors, doncs fer estudis reals
sobre els problemes d’exposició al sol que tenen els nostres
treballadors, tenint en compte que, a més a més, aquí, a les
Illes Balears, hi ha empreses que es dediquen a fer estudis
d’aquesta tipologia.

I bé, doncs res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Con respecto al tema que ha
comentado el representante del Grupo Socialista de la Oficina
Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción es el chiringuito de
los chiringuitos, o sea, incluso más que la Dirección General
de Soberanía Alimentaria, que ya es decir, no tiene ninguna
competencia; se supone que depende de este parlamento y
para justificar su funcionamiento, una vez hemos depositado,
diputados y altos cargos, nuestras declaraciones de bienes en
este parlamento, luego nos vemos obligados a presentarlas a
su vez a la Oficina Anticorrupción, es decir, duplicidad. Y,
vamos, o sea, lo único que se conoce que ha hecho desde que
existe es investigar al pobre Síndic de Comptes,
afortunadamente acabó en nada, como ya se esperaba.

Y de verdad, que saquen ustedes pecho con el tema de la
corrupción atacando a otros grupos, yo, de verdad, me lo haría
mirar muy mucho, el sacar pecho con el tema de la
corrupción.

Con respecto a las enmiendas presentadas por otros
grupos, nosotros votaremos a favor de las del Grupo MÉS per
Menorca, 10161 y 10177, tiene toda la razón el Sr. Castells,
tanto con el tema de la desviación del ITS y con cargo a qué se
debe financiar el conservatorio, como con la función de la
Orquesta Sinfónica. Evidentemente, es muchísimo más
interesante dedicar dinero de la Orquesta Sinfónica a que la
Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares sea de las Islas
Baleares y no la Orquesta Sinfónica de Palma, porque además
ya existen lugares donde la Orquesta Sinfónica puede tanto
ensayar como dar sus conciertos, con un coste muchísimo
inferior a estos 8 millones de la obra faraónica de la Caja de
Música, no puedo estar más de acuerdo.

También le tengo que decir que si bien es cierto que la Ley
del impuesto sostenible tiene algún apartado de cajón de
sastre donde se puede distraer dinero para otras actividades,
esto es como la letra pequeña de las hipotecas, nos venden un
impuesto que es para medio ambiente y turismo, lo venden a
bombo y platillo, pero luego tienen ahí la letra pequeña donde
se acogen y se va destinando el dinero realmente a otras
cuestiones que no eran ni la filosofía del impuesto ni la

filosofía con la que se ha vendido a la opinión pública el
impuesto. 

Y, por otra parte, apoyaremos todas las enmiendas de El
Pi, salvo la 9720, porque pensamos que el trabajo  de los
observatorios lo pueden hacer los funcionarios sin necesidad
de crear nuevos organismos, se puede crear el observatorio
sin necesidad de dotarlo, sino simplemente utilizando los
funcionarios que ya tiene la comunidad autónoma, que son
todos ellos capaces de realizar estos trabajos. No estamos en
contra de la creación de observatorios, estamos en contra de
dotarlos de medios económicos para desarrollar la labor,
porque se puede hacer dentro de su horario laboral
simplemente destinándolos a estas tareas.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, cap grup que dóna
suport al Govern no ha entrat en les nostres esmenes, per tant,
no tenim què rebatre, perquè no se’ns ha donat cap explicació
del sentit del vot a les nostres esmenes, tot i que pressuposem
que no serà favorable, però bé, tal vegada el silenci és positiu
en aquest cas i fan comptes acceptar totes les nostres esmenes
perquè les consideren necessàries i adequades.

Evidentment, nosaltres continuarem defensant que és
necessari tenir una partida per a connectivitat aèria, és
necessari començar a fer els estudis del Museu del Turisme,
és imprescindible agilitar i donar empenta a la promoció
turística, no cal dir-ho, la reconversió de zones turístiques i la
regeneració de platges. 

Crec que el Grup Parlamentari Socialista ens oferirà una
transacció en relació amb l’Observatori del Comerç, he de fer
un aclariment, nosaltres no diem que aquest Observatori del
Comerç necessiti nous treballadors, no diem això a les
nostres esmenes; ara, que això tendrà un cert cost?
Evidentment que tendrà un cert cost aquest observatori i
aquest cost no ha de ser de treballadors. Per tant, nosaltres
hem posat una partida, de fet el Grup Parlamentari Socialista
ens ofereix 20.000 euros; amb 20.000 euros, com entendran,
no contractarem molts de treballadors, més aviat no en
contractarem cap se suposa, però sí que hi haurà una
reorganització i sí que hi haurà algunes despeses que s’hauran
de sufragar i evidentment això ha de tenir un reflex
pressupostari.

Dit això, i que si el Grup Parlamentari Socialista així ho fa
nosaltres acceptarem aquesta transacció, en relació amb les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, que
afecten els treballadors d’IB3, nosaltres tenim a una altra
secció una esmena similar en el sentit d’intentar incrementar
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la partida perquè, efectivament, la problemàtica que denuncien
aquestes dues esmenes, tant la d’El Pi com la de MÉS per
Menorca, és que els sous són absolutament baixos i
necessiten uns sous dignes; per tant, necessiten aquests
doblers complementaris.

Dit això, el problema o la discussió o la diferència amb
MÉS per Menorca és d’on surten aquests doblers. MÉS per
Menorca, legítimament, està, diguem, llevant els doblers del
metro al Parc Bit; nosaltres amb aquesta baixa no hi estam
d’acord. Per això, ens abstendrem a les dues esmenes, tot i
compartir la pretensió de fons de les seves propostes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bàsicament només
agafar la paraula per acceptar la transacció que ens ha ofert el
Grup Socialista. D’altra banda, agrair al Sr. Jordi Marí la
claredat de la informació que ens ha donat respecte  de les
transaccions, que facilitarà molt la votació. Això és tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara en el torn de
contrarèplica, per un temps de cinc minuts en primer lloc al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Si, res a dir, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Correspon llavors el torn al Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Res més, simplement comentar un
parell d’idees al Partit Popular, dir-li que les esmenes fiscals
de baixada d’imposts que va presentar ahir a la tarda no són
precisament temes socials  i que vagin a cobrir els més
vulnerables i que tal vegada se’ls comença a aferrar això del
“xiringuito” amb VOX, o necessiten una competició a veure
que diu “xiringuito” més vegades, tal vegada s’ho haurien de
fer veure o asseure`s a la mateixa taula fins i tot si volen.

Vull dir-li al Grup Parlamentari El Pi que la voluntat del
Govern és millorar les condicions laborals d’IB3, més enllà

del que s’hagi acceptat o no a l’altra secció que correspon.
Vull agrair-li a VOX la seva presència en aquesta comissió,
que ens hagi dignat avui a ser aquí amb nosaltres. 

(Remor de veus)

Bien. Simplement reiterar les sis propostes de transacció
presentades al Partit Popular i agrair-li també la disposició a
acceptar-les, segons ens ha comentat. Igualment amb el Grup
Ciudadanos i el Grup El Pi i el Grup MÉS per Menorca. 

Anunciam el vot favorable a l’esmena 10240 d’Unidas
Podemos, igualment favorable la 9631 de Ciudadanos i a la
10037 del Grup Parlamentari Popular. La resta d’esmenes les
votarem en contra, principalment la majoria d’elles són
mesures que ja s’estan portant a terme des de la conselleria i
moltes altres que simplement no són competència de la
conselleria; no tendríem temps de repassar-les totes, però
aquest serà el sentit dels nostres vots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Abans de votar, fem un recés de
cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia una altra vegada, recomencem la sessió i... per
favor, senyors diputats, passem a la votació de les esmenes.

En primer lloc passarem a votar de la secció 12, i votarem
les esmenes del Partit Popular, farem diversos blocs. En
primer lloc farem blocs i després votarem les que estan
transaccionades, a part.

Primer bloc a votar: esmenes 9804, 9808, 9809, 9810,
9858, 9860, 9862, 9864, 9866, 9867, 10020, 10039, 10042,
10048 i 10052.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a un altre bloc del grup d’esmenes del Partit
Popular. Esmenes 9805, 9806, 9807, 9855, 9859, 9861,
9863, 9865, 9868, 9982, 10002, 10003, 10004, 10038,
10037, 10040, 10047, 10041, 10043, 10044, 10045, 10046,
10018, 10119.
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Vots a favor?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Disculpi, presidenta, demanam la votació separada de la
10037, si fos possible, fora d’aquest bloc.

LA SRA. PRESIDENTA:

De la deu mil...?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

10037, deu zero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda retirada d’aquesta votació la 10037.

(Remor de veus)

Un minut, torn a dir les que hi van, la 37 queda en votació
apartada, 9805, 9806, 9807, 9855, 9859, 9861, 9863, 9865,
9868, 9982, 10002, 10003, 10004, 10038, 10040, 10047,
10041, 10043, 10044, 10045, 10046, 10018 i 10119.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 10037 del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar l’esmena 9854, amb la transacció
acceptada del Partit Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de l’esmena 9856 transaccionada també pel
Partit Socialista i acceptada pel Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn de l’esmena 9857 transaccionada també pel
Partit Socialista... i el Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, l’esmena 10036 transaccionada també entre el
Partit Popular i el Partit Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, esmena 10240.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És el moment ara de votar les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, farem diversos grups perquè
ens han demanat les votacions per separat.

En primer lloc l’esmena 9636.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara l’esmena 9631.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Me he dejado a alguien?... Si lo pueden volver a repetir por
favor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar.

Vots a favor?

Ah, vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes 9521, 9551, 9552
i 9618.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem les esmenes una per una que han estat
transaccionades i acceptades.

La primera que es votarà és la 9601, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9613, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9606, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9628, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9634, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9635, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Esmena 9486.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes 9406, 9417, 9418, 9420, 9450
i 9452.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn de votar les esmenes conjuntes del Grup El Pi
Proposta per les Illes, excepte la 9720. Esmenes 9719, 9662,
9710, 9663 i 9711.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votarem l’esmena d’El Pi Proposta per les Illes,
la 9720, que ha estat transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, tenint en compte que
s’han retirat quatre esmenes des de l’inici.

Passem a votar dos blocs; en primer lloc, la 10168, que ha
estat transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara les esmenes 10158, 10159, 10161, 10177.

Vots a favor?
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Presidenta... disculpe. ¿Podríamos votar por separado
la 10161 y la 10177?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no hay problema.

Tornarem a fer la votació d’aquestes últimes esmenes.
Llavors, farem un bloc: la 10158 i 10159.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena...

Tornem a votar aquest grup d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10161.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10177.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn la sessió fins que recomenci la pròxima secció.

Gràcies.

(Pausa)

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

EL SR. PRESIDENT:

Iniciam el debat número 4, de totalitat i globalitat.
Esmenes a la totalitat. 

Grup Parlamentari Popular. Secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmena RGE núm. 9811.
E08, Institut Balear d’Infraestructures i  Serveis Educatius,
esmena RGE núm. 9812. F02, Fundació d’Estudis Superiors
de Música i Arts Escèniques, esmena RGE núm. 9813.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, esmena RGE
núm. 9407. E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius, esmena RGE núm. 9426. F02, Fundació d’Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques, esmena RGE núm.
9439.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa 421A,
Direcció i serveis generals  Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, esmenes RGE núm. 9940, 9943 i 9939.
Al programa 421D, Formació del professorat, esmena RGE
núm. 9925. Al programa 421E, Llengües estrangeres i
projectes internacionals, esmenes RGE núm. 9923 i 9924. Al
programa 421F, Política i actuacions en matèria universitària,
esmenes RGE núm. 9944, 9945 i 9946. Al programa 421G,
Formació professional i aprenentatge permanent, esmena RGE
núm. 9941. Al programa 421I, administració i serveis de
l’ensenyament, esmena RGE núm. 9942. Al programa 421K,
Innovació i comunitat educativa, esmenes RGE núm. 9937,
9936, 9935, 9938, 10034, 9930, 9933, 9932, 9931, 9934. Al
programa 423B, Altres serveis a l’ensenyament, esmenes RGE
núm. 9927 , 9926, 9928, 9929, 9947. Al programa 541A,
Recerca i desenvolupament, esmena RGE núm. 10065. E08,
Institut Balears d’Infraestructures i Serveis Educatius,
esmenes RGE núm. 9948 , 9949, 9950, 9951, 9952, 9953,
9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962,
9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971,
9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 10068, 10069, 10070,
10071, 10072, 10073, 10074, 10088 i 10123.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa 421D,
Formació del professorat, esmena RGE núm. 9528. Al
programa 421E, Llengües estrangeres i projectes
internacionals, esmenes RGE núm. 9519 i 9520. Al programa
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421F, Política i actuacions en matèria universitària, esmenes
RGE núm. 9501, 9633, 9643. Al programa 421G, Formació
professional i aprenentatge permanent, esmenes RGE núm.
9527 i 9503. Al programa 421H, Inspecció educativa, esmena
RGE núm. 9515. Al programa 421J, Ensenyaments artístics
superiors, esmena RGE núm. 9502. Al programa 421K,
Innovació i comunitat educativa, esmenes RGE núm. 9529,
9525, 9526 i 9524. Al programa 423B, Altres serveis a
l’ensenyament, esmenes RGE núm.  9517, 9518, 9531. E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmenes
RGE núm. 9522, 9523, 9530 i 9572.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Secció  13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa
455B, Planificació i normalització de la llengua catalana,
esmena RGE núm. 10216.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa
421E, Llengües estrangeres i projectes internacionals, esmena
RGE núm. 9485. Al programa 421K, Innovació i comunitat
educativa, esmena RGE núm. 9461. Al programa 422B,
Educació concertada, esmena RGE núm. 9460. Al programa
423B, Altres serveis a l’ensenyament, esmena RGE núm.
9459.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al
programa 421A, Direcció i serveis generals Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmenes RGE núm. 9702,
9706, 9730. Al programa 421C, Planificació educativa i règim
de funcionament de centres escolars, esmena RGE núm. 9664.
Al programa 421F, Política i actuacions en matèria
universitària, esmenes RGE núm. 9680 i 9684. Al programa
421G, Formació professional i aprenentatge permanent,
esmena RGE núm. 9709 . Al programa 422B, Educació
concertada, esmena RGE núm. 9723. Al programa 423B,
Altres serveis a l’ensenyament, esmenes RGE núm. 9681,
9682 , 9683, 9685, 9687 i 9688. Al programa 455B,
Planificació i normalització de la llengua catalana, esmena
RGE núm. 9722.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa
421F, Política i actuacions en matèria universitària, esmenes
RGE núm. 10164, 10165 i 10166. Al programa 421K,
Innovació i comunitat educativa, esmenes RGE núm. 10162,
10169, 10170, 10171, 10172, 10154, 10173, 10157, 10174.
Al programa 423B, Altres serveis a l’ensenyament, esmenes
RGE núm. 10183, 10160, 10180 i 10181.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. E08, Institut
Balears d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmena RGE
núm. 10151.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara..., abans del debat, per favor, si hi havia
substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Toni Costa, del
Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta, Patricia Guasp sustituyendo a Juanma
Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, MÉS per Mallorca, Joan Mas substitueix Joana Aina
Campomar.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començarem ara la defensa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies. Llavors, sí que començarem ja
la defensa conjunta de les esmenes, per un temps màxim de
deu minuts als diferents grups. En primer lloc té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Núria
Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, hem presentat tota una sèrie d’esmenes
a aquest debat de la secció 13, Educació i ens públics
complementaris. Quant a les esmenes presentades a la totalitat
ens reservam el nostre posicionament i  justificació per al
plenari. Quants a les esmenes de globalitat, hem presentat 70
esmenes d’actuacions que consideram urgents i que no estan
previstes en el pressupost 2020 o que estan previstes de forma
insuficient. I altres esmenes d’afectació, sobretot de l’Institut
IBISEC, per mor de la lentitud en l’execució de les obres que
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s’han compromès i a la urgència d’alguns centres i perquè
sobretot no confiam que la conselleria dugui a terme durant
l’exercici 2020 tot allò que promet.

Algunes de les més significatives les passaré a relacionar:
l’esmena 9940, amb la qual establim un import d’1,5 milions
d’euros per solucionar el problema del transport escolar als
estudiants de la part forana de Mallorca i d’alguns municipis
de Balears que s’han de traslladar a altres pobles perquè no
tenen oferta de batxiller o d’FP; l’esmena és d’1,5 milions
d’euros.

La número 9943, 500.000 euros per incrementar la partida
que fa referència a personal d’acompanyament als autocars als
nins amb necessitats que s’han de traslladar a escola i el
trasllat d’aquests nins des de casa seva fins a les aturades dels
autocars que s’han retallat i que abans existien.

La 9939, 3 milions d’euros per donar transport escolar
gratuït a l’educació obligatòria als centres concertats perquè
tots els nins tenguin les mateixes oportunitats i les mateixes
ajudes, independentment del centre educatiu al qual
assisteixin. 

Per a programes de formació del professorat hem posat
una esmena de 400.000 euros, ja que segons denuncien les
associacions educatives és un servei que s’ha retallat i que
necessita aquestes quanties.

També hem presentat dues esmenes per desplegar un pla
plurilingüe a tots els centres, públics i concertats, que sumen
en total 2 milions d’euros, per mor de les xifres que tenim de
competències lingüístiques estrangeres molt baixes i que
requereixen un programa de reforç en aquesta línia.

A l’àrea de l’IBISEC, com dèiem abans, és on hem
presentat més esmenes d’afectació així com una esmena
genèrica perquè, com ha sortit a tots els mitjans i de tots és
conegut, hi ha una insuficiència de recursos, s’ha fet retall de
partides en relació amb altres anys i, a més, s’ha fet un abús de
l’ecotaxa per cobrir forats en obres que es consideren urgents.
Per tant, hem presentat una esmena global d’increment de la
transferència que es fa a l’IBISEC de 17 milions d’euros que
després es reflecteixen en diferents obres, algunes perquè
tenen pressupost insuficient, com dèiem, i altres que no
estaven incloses. Encara i tot, a més, algunes d’aquestes es
consideraven en el 2015 que eren súper urgents i encara,
doncs, no s’han ni començat a realitzar els projectes o a licitar
les obres. 

També hi ha esmenes d’actuacions generals que encara són
deficitàries, com per exemple eliminar el fibrociment,
anomenat col·loquialment amiant, amb 500.000 euros;
eliminar barreres arquitectòniques, 1 milió d’euros; 500.000
euros per a millora de climatització de centres, o per construir
aules UEECO, que són insuficients en els centres ordinaris. I
1,5 milions en reparacions urgents i eliminació de barracons;
aquests hem de dir que encara són un centenar els que
existeixen, després de quatre anys de recuperació econòmica
amb el pacte de progrés, per tant, és necessari que, a part

d’actuacions concretes en els centres, hi ha hagi una esmena
genèrica per poder llevar tots els barracons que siguin
possibles, o que requereixin obres urgents.

D’altres esmenes d’interès, en destacaré un parell, les que
tengui temps i la resta quedaran defensades amb els seus
propis termes. En primer lloc, vull destacar les esmenes que
fan referència als retalls de la concertada, saben vostès que la
concertada, en general, centres, pares, sindicats, reclamen per
activa i per passiva que s’acompleixin els acords i que es vagi
avançant en l’equiparació retributiva dels docents i en
l’actualització dels mòduls econòmics que suposen una
retallada, si no s’actualitzen a les despeses de funcionament i
a les nòmines corresponents al personal d’administració i
serveis. Per tant, nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes
que sumen un total de 3.750.000 euros, conforme amb les
demandes, com els deia, del sector.

Altres demandes específiques i que tenen reflex en
esmenes del Grup Parlamentari Popular, per exemple per a
necessitats específiques de suport i orientadors a centres, 1
milió d’euros. Programes de lluita contra el fracàs escolar,
abandonament o absentisme, 1 milió d’euros. Per exemple per
fer front al programa d’acompanyament escolar que s’ha
eliminat i que era un d’aquells que permetria millorar el nivell
d’aquells nins que tenen una situació més dificultosa dins el
seus procés educatiu. O ajudes per exemple, per a alumnes
d’altes capacitats, que han estat rebutjades pel ministeri a les
nostres illes i que el mateix sector ens ha demanat, 700.000
euros.

També quantia les beques menjador que els pares ens
reclamen, 1 milió d’euros, a més és una de les esmenes que en
general la gran majoria de grups ha presentat. O ajudes a
compra de llibres i material didàctic, d’acord amb les
propostes que nosaltres dúiem en el nostre programa electoral
i que s’han transformat en proposició no de llei durant aquest
període parlamentari. També per rebaixar el preu dels menús
escolars, que saben vostès que són els més alts d’Espanya. O
programes d’innovació, com inversions en noves tecnologies,
500.000 a la 9931.

Tema Universitat. Hem presentat tres esmenes, una perquè
es faci un estudi de la demanda de nous estudis. Una altra per
implantar dobles graus, que avui en dia són demandats i que
consideram que estan bastant aturats des de la passada
legislatura. I també per resoldre el problema d’allotjament a
la residència universitària per a aquest curs. És a dir, nosaltres
tenim propostes perquè es facin ampliació de residència i
noves places de cara a futurs cursos, però els alumnes que han
quedat aquest curs fora d’aquesta residència, necessiten una
sortida i d’acord amb la proposició no de llei que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular, feim una proposta per a aquesta
finalitat.

En matèria de recerca hem fet una esmena, la 10065, per
dur a terme de forma digna la convocatòria de projectes
d’investigació per 1,5 milions d’euros. 
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I després una sèrie d’esmenes en matèria de Formació
Professional. Per fomentar la Formació Professional Dual,
500.000 euros; obres per a millora d’equipaments de centres,
2 milions d’euros, que està prou retallat, sobretot en aquest
proper pressupost 2020. I per a l’Escola d’Hoteleria per
exemple d’Alcúdia, que és una reclamació que es repeteix
cada any i que no està ni pressupostat.

En principi aquestes són les esmenes principals que
nosaltres presentam. Moltes d’elles, per exemple les
d’IBISEC, es tradueixen també en esmenes concretes
d’afectació com els deia, per fer centres més específics i en
tot cas farem una justificació i un pronunciament molt més
clar més endavant, o en el plenari.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra.
Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario ha presentado
aproximadamente 21 enmiendas parciales para mejorar la
educación pública, la concertada, la Formación Profesional y
la inversión en la Universitat de les Illes Balears.

En primer lugar comentar que nosotros reorientamos el
gasto en casi todas las partidas, reducimos de programas como
los de política lingüística, también el número de altos cargos
de la conselleria, como hemos hecho en todas las demás
consellerias. Consideramos, como ya pusimos de manifiesto
en nuestra enmienda a la totalidad y en una interpelación al
Gobierno, que el organigrama del Govern de les Illes Balears
estaba completamente sobredimensionado y en coherencia y
en nuestra linea, eliminamos dos altos cargos de la
Conselleria de Educación, el secretario autonómico y también
dos asesores del gabinete de la conselleria, la nueva figura del
cap de la secretaria del gabinet y un asesor técnico, que es
lo que ellos han aumentado en esta legislatura y también los
dos asesores del secretario autonómico de política lingüística.

Como digo, estas reducciones nosotros reorientamos el
gasto a prioridades, a partidas  y a programas que
consideramos prioritarios para los ciudadanos de las Islas
Baleares, como la construcción de nuevas escuelas, la
eliminación de barracones, aumentar las ayudas comedor,
aumentar el refuerzo del inglés y de otras lenguas extranjeras,
a programa de reutilización de libros, a aumentar las plazas de
FP dual, aumentar la oferta de Formación Profesional,
aumentar el personal especializado en atención especial de
niños que requieren de atención especial, los ATE. También
enfocamos varias enmiendas a la Universitat de les Illes
Balears, sobre todo a la necesidad de la construcción y
aumentar las plazas de su residencia.

Voy a destacar las principales, la enmienda 9515 al
programa 421H, tiene el objetivo de aumentar con 300.000
euros el número de inspectores educativos, para reforzar la
inspección educativa, con el fin de mejorar la supervisión, el
control y el cumplimiento de la implantación de los proyectos
educativos, mejorar la calidad de la educación y participar en
la evaluación del sistema educativo. Reducimos partidas que
consideramos hinchadas de política lingüística y
reconducimos y reorientamos el gasto a inspección educativa.

También hemos puesto otra enmienda destinada en
aumentar en 800.000 euros el programa de reutilización de
libros de texto, que es algo que las familias vienen
reclamando. También una enmienda de afectación por importe
de 200.000 euros, para la implantación de desfibriladores en
centros educativos y en formación de personal docente, para
atender si hubiera algún caso. 

También focalizamos dos enmiendas, la 9519 y la 9520 al
programa 421E, al refuerzo del inglés y de las lenguas
extranjeras. 100.000 euros para aumentar los auxiliares de
conversación, para favorecer y mejorar la competencia oral en
lenguas extranjeras, mayoritariamente el inglés, tras los
informes que constatan que somos de las comunidades
autónomas con nivel más bajo de inglés. Consideramos que se
deben mejorar estos esfuerzos por parte de la Conselleria de
Educación. Reducimos partidas infladas de estudios y otros
trabajos de la secretaria general de la Conselleria de
Educación, para destinarlo al refuerzo de inglés. También
150.000 euros en el mismo sentido para el fomento de
lenguas extranjeras de los colegios concertados.

En relación con los nuevos centros educativos. Hay una
enmienda, las 9522, 9523, 9530 y 9572, en las que
aumentamos el presupuesto en 1.222.130 euros el
presupuesto del IBISEC, que ha sufrido un recorte importante
considerable, que mi grupo parlamentario ya ha denunciado en
el pleno y en la Comisión de Educación. Recortes que
imposibilitan la eliminación de muchos de los barracones en
este próximo curso y debido también al aumento demográfico
de las Islas Baleares, que entendemos que no se ha tenido en
cuenta en la planificación de este presupuesto.

Destinamos también tres enmiendas de afectación para
destinar más dinero del que se presupuesta a la construcción
por fin y acabar la construcción del colegio de Campos, en el
que llevan ya arrastrando un problema de hace más de 10 años.
También una licitación para el CEIP de Llucmajor, que es un
municipio que ha sufrido un aumento demográfico que la
Conselleria de Educación no está teniendo en cuenta en este
presupuesto. Y también una enmienda de afectación de
500.000 euros para la Escuela de Adultos de Maó.

Eliminamos la ayuda al Instituto Ramon Llull de 450.000
euros, aunque sea de la Conselleria de Presidencia, pero nos
la llevamos, reorientamos ese gasto para lo que consideramos
prioritario para los ciudadanos de Baleares, que son las
escuelas para los alumnos de Baleares. Y eliminamos también
asesores de confianza, el cap de la secretaria del gabinet, el
comisionado también del Govern de les Illes Balears en
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Madrid, que está presupuestado en 58.000 euros y todo esto
lo reorientamos, como digo, a aumentar el presupuesto del
IBISEC.

Otra de nuestras enmiendas, la 9524 al programa 421K, en
el sentido de aumentar las ayudas comedor en un 10%,
350.000 euros más. En el curso 2019-2020 el 12% de las
familias que cumplen los requisitos se han quedado fuera de
recibir estas ayudas comedor y no se prevé por la conselleria
el aumento tampoco demográfico que siempre nos recuerda
el conseller que es de más de 2.000 alumnos nuevos cada año,
por tanto esta partida debe aumentarse y no debe quedarse
igual que el año pasado.

Reducimos en política lingüística dinamizadores
lingüísticos, y lo destinamos a aumentar las ayudas comedor
que... bueno, pues vemos que en todos los informes cada vez
lamentablemente es más necesario porque hay más riesgo de
pobreza en las Islas Baleares.

La enmienda 9525 al programa 421K, para aumentar en un
1 millón de euros las plazas gratuitas a la educación infantil de
0 a 3 años porque no podemos reivindicar el aumento y la
gratuidad de las plazas de infantil de 0 a 3 años, pero no
presupuestar este aumento en estos presupuestos como consta
actualmente.

La enmienda 9527 al programa 421G es aumentar las
plazas FP dual, proponemos una enmienda de afectación de
150.000 euros para convenios de colaboración con las
cámaras de comercio e implicar así al tejido empresarial de
las Islas Baleares para dotar de más plazas FP dual y más
prácticas profesionales.

Proponemos también aumentar la oferta de FP básica en
120.000 euros. La enmienda 9529, que seria con el objetivo
de aumentar 500.000 euros..., dar 500.000 euros más al
Programa de atención a la diversidad para cubrir la asistencia
por parte de especialistas de las UVAI que son las unitats
volants d’atenció a la inclusió para alumnos con TEA, para
alumnos con discapacidad motriz y problemas educativos
especiales.

En cuanto a la Universidad también planteamos una
enmienda para aumentar las plazas, más de 200 personas se
han quedado en lista de espera en este curso escolar.
Consideramos que es necesaria una mayor dotación para la
construcción..., al menos la licitación de esta residencia.

Luego la enmienda 9501 al programa 421F para la
creación de una oficina de orientación y ayuda dependiente de
la UIB en Ibiza para los estudiantes que van a cursar estudios
superiores.

La enmienda 9633 encaminada a construir o a preveer una
residencia de estudiantes para la UIB de Ibiza...

LA SRA. PRESIDENTA:

Le queda un minuto.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

La 9503, que es una enmienda de adición para dotar de
equipamientos nuevos a l’Escola d’Arts d’Eivissa.

I la 9502 también para acondicionar o mudar de sitio
l’Escola d’Arts de Ibiza.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, presidenta. Nosaltres aquí presentam una
esmena per dotar pressupostàriament l’Oficina de Drets
Lingüístics. L’esmena és a capítol 1, per tant, per dotar-la de
personal; està creada, ha passat ja per Consell de Govern i està
previst que es creï dins l’any que ve. Per tant, entenem que hi
ha d’haver partida pressupostària dins els pressuposts del
2020. Esperam que..., confiam que pugui ser aprovada, encara
que sigui de forma transaccionada i la necessitat que tenim de
l’Oficina de Drets Lingüístics és evident i que... nosaltres
veiem, sabem que segons qui no veu d’aquesta necessitat, però
això reafirma la demostració de quins són els  parlants que
pateixen la minva de drets que nosaltres entenem que no s’ha
de patir.

La llengua pròpia i els seus parlants necessitam d’aquesta
oficina. Per tant, això, confiam que encara que sigui
transaccionada es pugui aprovar aquesta esmena.

Al marge d’això, per la resta confiam..., mantenim el sentit
del vot de la ponència a no ser que hi hagi transaccions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta.  El debate de la enmienda a la
totalidad lo dejaremos para el pleno, y sí me gustaría exponer
brevemente el sentido de nuestras enmiendas.

Nosotros consideramos que es importante establecer
prioridades en el gasto público y saber qué es lo prioritario a
la hora de gastar e l dinero porque aquí se nos ha dicho
constantemente que estos son unos presupuestos sociales, de
la gente, por la gente, para la gente, hay gente por todas partes,
pero la verdadera aplicación de unos impuestos..., perdón, de
unos presupuestos sociales es a qué dedicamos el dinero, en
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qué nos lo gastamos y en qué lo aplicamos y en ese sentido
van nuestras enmiendas.

La primera de todas, la 9485, porque nosotros pensamos
que es muy importante crear un programa de intercambio de
estudios en el extranjero, especialmente porque hay
muchísimas familias que evidentemente no se pueden permitir
este acceso a ampliación de estudios en el extranjero y
pensamos que es muy importante en aras de la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos de estas islas el que los
poderes públicos se impliquen en este intercambio cultural y
en que familias menos favorecidas, ya pertenezcan a la
educación pública o a la concertada, puedan acceder a cursos
en el extranjero.

Luego, la enmienda 9461 va en un sentido que creo que es
que no cabría la pena ni explicarlo porque veo que hay otros
grupos que llevan enmiendas en el mismo sentido, pero muy
poco ambiciosas, supongo que simplemente quieren cubrir el
expediente y dedicar 100.000 ampliar el tema de las becas de
comedor. El año pasado miles de familias que cumplían los
requisitos se quedaron fuera de estas becas de comedor, y los
poderes públicos y esta comunidad no pueden permitir  que
eso siga sucediendo. Hay que dotar suficientemente y no
simplemente para cubrir el expediente y quedar bien y decir:
sí, hemos aumentado la partida presupuestaria de becas de
comedor. Ni una sola familia de las Islas Baleares que tenga
derecho a estas becas ha de quedarse sin las becas de
comedor, porque estamos hablando de dar de comer a los
niños, parece que estuviéramos hablando de otras cosas, pero
no, estamos hablando de temas muy importantes y básicos.

Por otra parte, nosotros consideramos que es muy
importante aumentar los recursos de la escuela concertada. La
escuela concertada, entiendo que al actual equipo de gobierno
no le gusta, la soporta porque no le queda otro remedio, pero
ya hemos visto las manifestaciones de la Sra. Celaá y las
manifestaciones que siempre hacen en los plenos y en las
comisiones que su idea de la educación es una educación
monolítica y pública. La escuela concertada no solo cumple
una función social fundamental, sino que, además, garantiza el
derecho a la libre elección de los padres recogido en la
Constitución. No se puede seguir haciendo políticas cuyo
único objetivo parece ir en contra de esta educación, que nos
sale además bastante más barata que las plazas públicas.
Hemos de seguir garantizando su supervivencia y su calidad.

Por otra parte hay otra cuestión fundamental y es que
nuestros niños no pueden seguir estudiando en barracones, y
no puedo entender que la izquierda esto no lo entienda y no
puedo entender que la izquierda tenga más barracones de los
que ha habido nunca en esta comunidad. No podemos
mantener esta situación. No podemos seguir con parches. Hay
que ser ambiciosos, también en esta partida presupuestaria,
establecer prioridades y decir que nuestros niños tienen que
estudiar de manera digna. No pueden seguir en aulas
prefabricadas tercermundistas, o sea, no puedo entender que
el Gobierno de la gente, por la gente, para la gente y con la
gente permita que esto siga sucediendo, y en este orden de
cosas van nuestra enmiendas.

Por otra parte, anunciar que votaremos favorablemente a
varias propuestas, enmiendas de El Pi, de MÉS per Menorca
y que, en el caso del Partido Popular y Ciudadanos, que es un
número ingente de propuestas nos abstendremos, aunque
posiblemente votaremos a favor de muchas de ellas en el
pleno correspondiente.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fer una mica de resum de les
esmenes que ha presentat El Pi en matèria d’educació, els
contam que hem registrat un total de 12 esmenes parcials en
matèria educativa als pressupostos generals per a l’exercici de
l’any 2020.

El Pi augmenta en 1.500.000 euros la partida destinada als
centres d’ensenyament concertat, i en 2.250.000 la d’Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, l’IBISEC. Així
la formació també presenta l’ampliació de l’institut Llorenç
Garcias i Font d’Artà, l’escola Rosa dels Vents de la Colònia
de Sant Pere, la construcció dels nous CEIP de Sa Pobla, Can
Picafort i Bunyola. A més, incrementam el pressupost de la
Universitat de les Illes Balears en 700.000 euros, i en
reservam 100.000 perquè es faci el projecte per a la
construcció de la nova residència educativa.

Ens hem de queixar una vegada més que els doblers que
tenim en educació són els que són, que el finançament que ha
d’arribar de Madrid no arriba, no acaba d’arribar ni sabem si
arribarà, és a dir, les nostres condicions serien unes altres si
aquestes competències que tenim venguessin dotades amb els
doblers que pertoquen el 2019 i el 2020, però en qualsevol
cas amb el que tenim hem intentat fer unes esmenes
responsables, que no es carreguen ni conselleries ni es
carreguen alts càrrecs, ni es carreguen absolutament res que
sigui concret. Hi ha hagut ens autonòmics que també han estat
eliminats a algunes de les esmenes que presenten alguns
partits polítics.

Dit això, m’agradaria repassar una mica quines són
aquestes esmenes. Com hem dit, ampliació de les places de
transport escolar a l’educació postobligatòria, 1.475.000
euros. Increment del transport escolar de la ruta anada i
tornada cap a l’IES Calvià-Santa Ponça, que surt del Capdellà
i passa per Calvià fins arribar a Calvià, són 50.000 euros.
Reforç també del transport escolar de l’institut de Sineu,
25.000. Creació d’una partida per a ajudes destinades a les
escoles municipals de música, no parlam dels grans
conservatoris sinó de les petites escoles municipals, que
també fan una feinada; nosaltres hi hem destinat un total de
300.000 euros. A més, augmentar la partida destinada a la
Universitat de les Illes Balears, com dèiem, per tal de redactar
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el projecte de la nova residència, que hem dotat, com vos hem
contat, de 100.000 euros, concretament; a més incrementam
el pressupost de la Universitat fins als 700.000. 

Cream una nova partida per a la implantació de la formació
dual en comerç, perquè pensam que és imprescindible, pensam
que a més a més els  comerciants són un nombre
importantíssim de la nostra economia i del nostre teixit
social, i per tant pensam que la formació en aquest sentit
també és important, tot i que el Sr. Yllanes ja ens va dir en
sessió plenària que de moment per a ells això no era una
prioritat. A més augmentam la partida destinada als centres
d’ensenyament concertat, com vos dèiem, 1.500.000 euros.
Redactam un projecte per a la construcció d’una escola
institut a Bunyola, a més de redactar el projecte de l’Escola
Superior de Comerç, a més de la formació de comerç, amb un
total de 100.000 euros. Ampliam la partida destinada a
l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius, ho hem
quantificat en 2.250.000 euros. I la construcció del nou CEIP
Can Picafort; aquesta esmena va signada pels grups MÉS per
Mallorca i també pel Grup El Pi..., a més del Partit Socialista.

Incrementam també la partida destinada a la promoció i
normalització de la llengua catalana amb un total de 500.000
euros. Ens sap greu haver de parlar de llengua una i una altra
vegada, però fa la sensació que en aquesta comunitat feim
passes enrere de coses que ja estaven absolutament superades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Mixt, el representant de MÉS per
Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull
advertir que defensaré les esmenes presentades per MÉS per
Menorca, i que la presentada per Gent per Formentera doncs
queda defensa en els seus propis termes.

Pel que fa, com els deia, a les esmenes de MÉS per
Menorca, les comentaré en paquets. N’hi ha tres que fan
referència a les beques que reben els universitaris per estudiar
a fora; nosaltres volem garantir la compatibilitat d’aquestes
beques, les que dóna la comunitat autònoma amb les que
donen els consells insulars. Actualment ens trobem amb la
circumstància que els consells insulars de Menorca, d’Eivissa
i Formentera donen ajuts als seus estudiants per estudiar a fora
-el de Mallorca no ho fa-; són unes beques normalment més
ben dotades que les de la comunitat autònoma; llavors què
passa?, que els menorquins, eivissencs i formenterers
demanen aquestes beques al seu consell insular i després no
poden accedir a les de la CAIB perquè són incompatibles,
perquè la normativa de les beques de la CAIB diu que són
incompatibles. Resultat: el 100% de l’import de les beques de
la CAIB va a parar a estudiants mallorquins o a algun altre
estudiant que no ha demanat la del seu consell insular, la qual

cosa a nosaltres ens sembla injust. Nosaltres hem estat lluitant
perquè aquestes beques fossin compatibles, per exemple que
els consells insulars financessin l’estada i la comunitat
autònoma, per exemple, el desplaçament; fins ara no ha estat
possible arribar a un acord i llavors la que proposem és una
altra operació: distribuir aquest import -aquestes beques estan
dotades amb 500.000 euros-, distribuir-lo amb transferències
a Menorca, Eivissa i Formentera perquè els consells insulars
tinguin més doblers, i ja que són incompatibles aquestes
beques almenys que els doblers que són de tots, que són de
tota la comunitat autònoma, es distribueixin a Menorca,
Eivissa i Formentera, en unes proporcions que hem agafat les
del finançament dels consells, per agafar algun criteri, i per
això serien 61.000 euros per a Menorca, 66.000 per a Eivissa
i 8.300 per a Formentera, i per tant els consells tinguin més
doblers per poder becar els seus estudiants.

En segon lloc hi ha una esmena per incrementar en
500.000 euros els ajuts a les escoles municipals de música, en
la línia de l’esmena d’El Pi que ens acabat de comentar, que
era de 300.000 euros. Nosaltres votarem a favor d’aquesta
esmena d’El Pi perquè va en la mateixa línia que la nostra, i a
veure si entre tots fem pinya i aconseguim que les escoles
municipals de música estiguin més ben dotades.

Després hi ha una llista d’una, dues, tres, quatre..., cinc, sis
esmenes que no comentaré individualment, que totes són
afectacions en tema d’educació 0-3. Són esmenes que la
major part d’elles ja estan previstes per la conselleria de
forma verbal amb el sector 0-3, i nosaltres el que hem volgut
fer és que en pressupost quedés clarament transparentat,
clarament especificat, les afectacions, i a quines de les
diferents actuacions previstes en matèria d’educació 0-3 van
dirigits aquests doblers.

Diferent és una esmena, que concretament és la 10157,
que també és en matèria de 0-3 però que no és d’afectació, és
de substitució, i és per incrementar en 900.000 euros la
dotació de les beques de menjador, com altres grups polítics
han comentat, que també han presentat una esmena similar.
Nosaltres creiem que realment no té cap sentit que persones
que estan dintre... que compleixen els requisits per rebre
aquest finançament no el rebin simplement per falta de
finançament, i per això hem proposat aquest increment de
900.000 euros en els ajuts de menjador per a l’educació 0-3.

Després tenim l’esmena 10183, que fa referència a
l’escola concertada, i concretament al complement retributiu
del PAS; és a dir, nosaltres creiem evidentment que l’escola
concertada té una sèrie de problemes que més o menys podem
compartir, però el més sagnant de tots ens sembla que és el
del complement retributiu del PAS. El PAS de l’escola
concertada, aquest mòdul que reben les escoles concertades
per pagar el seu PAS, no s’actualitza des de 2007; és a dir, la
pèrdua de poder adquisitiu del PAS de la concertada és
sagnant, i nosaltres hem consignat una afectació de 750.000
euros perquè es millori aquest complement retributiu una
mica en la línia del debat que hem tingut abans amb els
treballadors de les contractes d’IB3; són col·lectius que amb
el pas dels anys, al veure congelat el seu sou, doncs han tingut
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una pèrdua de poder adquisitiu que en el cas del PAS de
l’escola concertada més o menys seria d’un 30%. Per tant,
molt important, i nosaltres creiem que en aquests moments és
el punt més feble del finançament de l’escola concertada i per
això hem presentat aquesta esmena.

Després tenim una esmena de 6,9 milions d’euros,
l’esmena 10160, que és per finançar les obres del
Conservatori de Maó; aquesta esmena -els que fossin a
l’anterior debat de turisme ja n’he parlat- es complementava
amb una que anava a turisme; és a dir, nosaltres creiem que el
Conservatori de Maó, les obres del Conservatori de Maó, que
és una obra que l’anterior legislatura ja es va arribar a l’acord
polític  que s’havia de fer aquesta infraestructura, no es pot
pagar amb l’impost del turisme sostenible, creiem que s’ha de
pagar amb càrrec a l’IBISEC, i per tant què fem?, fem una alta
de 6,9 milions d’euros al pressupost de l’IBISEC, i la baixa la
fem a Medi Ambient, però no perquè deixem... desmantellat
el pressupost de Medi Ambient, sinó que el fem és que a la
secció 37 fem una transferència interna de centres de cost,
dintre de la secció 37, de manera que el que estava previst per
al Conservatori serveixi per pagar -sempre pel mateix import
de 6,9 milions d’euros- aquestes obres hidràuliques a les que
fem la baixa per dotar aquesta esmena de 6,9 milions d’euros.

Després tenim dues esmenes, la 10180 i la 10181, que són
per fer obres a col·legis d’educació infantil i primària, dos
casos flagrants de centres que es troben molt deteriorats i en
molts males condicions a Menorca, un és el Col·legi Mare de
Déu de Gràcia de Maó i l’altre és el Col·legi Castell de Santa
Àgueda de Ferreries, que són escoles amb uns problemes
estructurals bestials, és a dir, ho he de dir així, vull dir amb
goteres, amb finestres que no tanquen, amb murs per on filtra
l’aigua; és a dir, uns dèficits estructurals molt importants,
necessiten una rehabilitació integral i per això presentem una
esmena de 900.000 euros en el primer cas, el col·legi de
Maó, i de 750.000 per al col·legi de Ferreries.

I per acabar, també hem proposat destinar 700.000 euros
a donar ajuts a les famílies amb fills amb altes capacitats,
diagnosticats, diguem, amb altes capacitats, és un col·lectiu
que sempre es veu una mica discriminat, perquè, és clar, es
veu que la gent pensa que, com que els nens tenen altes
capacitats, no tenen problemes d’integració, i sí que en tenen,
vostès ho saben molt bé; aquests nens necessiten un reforç,
uns reforços educatius i uns estímuls educatius en forma
d’unes activitats extraescolars determinades. Aquestes
famílies rebien fins ara uns ajuts de l’Estat, tot i que nosaltres
creiem que entra perfectament dins de les competències de la
comunitat autònoma; nosaltres ho hem posat a Educació,
també potser ho podia haver posat a Afers Socials, però és un
tema d’atenció a la diversitat, igual que atenen tants col·lectius
que són diferents, aquest col·lectiu també és diferent i també
necessita unes atencions específiques.

Encara que això ho financés l’Estat, insistesc, i ara ho ha
deixat de fer, amb unes excuses molt peregrines, que nosaltres
combatrem també a nivell estatal a través del senador i dels
contactes polítics que tenim també al Congrés, però, insistesc,

creiem que entra dins les competències autonòmiques i per
això hem volgut fer aquesta esmena.

I fins aquí la presentació de les esmenes. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem ara als torns en contra.
Correspon la paraula, en primer lloc, a la representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor la
qual donam per fet que substitueix la Sra. Martín a la
comissió, té la paraula.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, deman disculpes pel
retard i, efectivament, substitueix Antonia Martín.

Nosaltres defensem els pressuposts destinats a la
Conselleria d’Educació i pensem que aquests pressuposts
s’ajusten a les necessitats i que, en tot cas, tot el que s’havia
de canviar ja es va fer a la ponència, si bé és cert que
haguéssim volgut més doblers per als menjadors escolars.

No compartim les línies polítiques i  les esmenes
presentades pels partits del Grup Popular, de Ciutadans i de
VOX, per això les rebutgem.

I sí que acceptem les esmenes o fem propostes de
transacció a tres esmenes d’El Pi, a dues de MÉS per Menorca
i a una de MÉS per Mallorca; les d’El Pi serien la 9685, la
9664 i la 9683; les de MÉS per Menorca serien la 10180 i la
10181; i la de MÉS per Mallorca la 10216.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que
nosaltres consideram que el pressupost d’Educació és un
pressupost complex i s’ha fet seguint els principis que es van
exposar ja directament i, per tant, creiem que és com s’ha de
mantenir, seguirem la nostra línia, el posicionament expressat
ja a la ponència. El que passa és que sí que m’agradaria fer una
sèrie de puntualitzacions i parlar d’una sèrie de qüestions.

Respecte de l’esmena de MÉS per Mallorca, volia dir que
sols queda una esmena viva i, per tant, nosaltres consideram
que s’havia de fer una transacció a l’esmena 10216 i, per tant,
consideram que l’Oficina de Drets Lingüístics s’ha de posar
en marxa i, per tant, no amb les condicions que posa l’esmena
que té, sinó que s’ofereix una transacció  de 70.000 euros,
canviant les partides, donam de baixa al capítol 1 del 421 i
donam d’alta al capítol 1 del programa 455, el 13132. Dit
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això, aquesta transacció el que faria seria posar-la en marxa i
a partir d’aquí ja seguiria.

Respecte de les esmenes de MÉS per Menorca, volia
puntualitzar-li un parell de coses i és que respecte del que ha
comentat de les esmenes referides a les beques, nosaltres
consideram que el que s’ha de fer, el que és just és que les
beques siguin compatibles, no transferir els sous als consells
perquè els afegeixin a les seves pròpies. Per tant, nosaltres
consideram que en els acords d’investidura es va acordar que
serien compatibles i el que s’ha de fer és fer-les compatibles,
no transferir sous, per tant no acceptarem les esmenes, sí dir-
li que aquestes beques seran compatibles en temps i forma.

Respecte de l’educació infantil, dir que ja està previst,
vostè ho ha dit, ja està previst, l’educació infantil sí que és cert
que hi ha una sèrie d’acords, que es posa en marxa tot el
paquet de mesures per fer de l’educació infantil una etapa
educativa i que arribi a tothom, el que passa és que s’han d’anar
fent passes poc a poc i no anar de 0 a 100 corrent massa,
perquè si no l’estructura no s’ha de conformar; ja n’hem parlat
moltes vegades aquí, que 0-3 necessita reforçar l’IEPI i a
partir d’aquí muntar tota l’estructura de 0-3. Jo reconec que
s’ha de fer poc a poc, passa a passa i, per tant, s’ha d’anar amb
cura, però anant avançant, sí que és cert que s’ha avançat
moltíssim els darrers cinc anys, en els darrers tres anys s’han
avançat molt més i s’ha de seguir.

Respecte del tema del conservatori, li he de dir que
nosaltres consideram que el conservatori s’ha de fer i, per
tant, però s’ha de fer cercant sous allà on n’hi ha i creiem que
la partida de l’ITS és el que correspon.

Després, l’esmena que ha fet d’altes capacitats, sí que és
veritat que altes capacitats és un grup d’alumnes amb
necessitats educatives especials i, per tant, se’ls té en compte
i de fet els programes Mentoring i Instalman ja es donen, ja hi
ha un acord amb la Universitat per fer aquests programes. I
respecte de les beques és una competència de l’Estat i crec
que ha de seguir essent de l’Estat, el que hem de fer és
reclamar-les a l’Estat perquè les segueixin posant en marxa.
Suposam que a partir d’ara, del 2020, el nou govern de l’Estat
els posarà en marxa.

I respecte de la resta d’esmenes sí que li volia dir que dins
de l’IBISEC hi ha tres línies: una línia de construcció de
centres, una d’adequació i l’altra de rehabilitació. Les esmenes
10180 i 10181, que són de rehabilitacions integrals de la
Mare de Déu de Gràcia d’Es Castell, vostè demana 900.000 i
750.000 euros respectivament i nosaltres la votaríem a favor,
sempre i quan fos una transacció de 150.000 i 100.000 euros,
respectivament, per poder iniciar aquesta rehabilitació integral
i fer el projecte necessari i introduir, com a concepte
pressupostari, per a la resta d’anys acabar-la de completar.

Respecte de les esmenes d’El Pi, volia comentar que El Pi
ha fet un parell de comentaris respecte del que s’augmenta,
però no ha fet cap comentari respecte del que baixa, i a mi, jo
he mirat les esmenes i la veritat és que em sorprenen els
conceptes de baixa que El Pi proposa, fa uns conceptes de

baixa que em sorprenen perquè van una mica en contra del que
fins ara ha estat dient; és a dir, per una banda, durant molt de
temps l’IBASSAL va ser el cavall de batalla d’El Pi, durant
molt de temps l’IBASSAL era imprescindible i en el primer
any que tenim IBASSAL fa una proposta de baixa de 600.000
euros a l’IBASSAL, per tant és una mica incoherent en el seu
propi discurs.

I després hi ha tota una sèrie de partides de baixa que em
sorprenen, la veritat és que em sorprenen, perquè venen d’El
Pi, que és un partit que sempre ha parlat de posar en valor el
paisatge i demés, i dóna de baixa partides a agricultura,
partides a pesa i partides a transició energètica, amb la qual
cosa queda una mica incoherent.

Però bé, dit això, sí que li  volia dir que l’esmena sobre
escoles de música nosaltres la consideram adient i li volíem
una transacció, que és convertir-la d’addició a afectació del
centre de cost 13501, per 250.000 euros, en lloc de 300.000,
250.000 euros, que seria la transacció canviant d’addició a
afectació del centre de cost 13501, programa 42101. I el que
ha de fer és acceptar la transacció, però malgrat l’esmena, és
a dir, acceptar l’esmena i ja està.

I després, una altra esmena que queda pendent és la
reforma del projecte del CEIP de Sa Pobla, que demana
4.380.000 euros. Nosaltres consideram que és un muntant
excessiu, perquè no es podrà fer el projecte i utilitzar tot en
aquest projecte i, per tant, volíem fer-li una transacció, que en
lloc de ser 4.380.000 sigui d’1 milió d’euros.

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, dir que, bé,
Ciudadanos posa aquí esment en diferents punts, en reforç de
l’anglès, en inspecció educativa, en reforç de l’anglès i
inspecció educativa, i jo li volia comentar també, analitzant les
esmenes, nosaltres rebutjarem les esmenes de Ciutadans
perquè consideram que les partides ja hi són, però sí que volia
fer-li esment d’unes esmenes que fan referència a l’Escola
d’Art d’Eivissa. Com vostè sap, nosaltres som, jo som diputat
per Eivissa i conec el tema i, curiosament, el Consell Insular
d’Eivissa en el qual Ciutadans governa, hi ha un projecte de
realització d’una escola d’art a Eivissa, en el centre de Sa
Coma, i ja ha anunciat que ho llevarà del pressupost; és a dir,
al consell insular allà a Ciudadanos no li interessa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... l’escola d’art, i ve aquí i demana sous per a l’escola d’art,
ojo, llevant el conservatori de música; és a dir, redueix el
conservatori superior de música per posar-ho a l’escola d’art
d’Eivissa, crec que no té el concepte clar, perquè l’escola d’art
és un centre de secundària i el conservatori és un centre
d’estudis superiors. Per tant, crec que això no pot ser.

I finalment, volia fer referència a les esmenes del Partit
Popular, el Partit Popular fa aquí un brindis al sol, comença a
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fer esmenes com sempre, comença a fer la carta als reis mags
i comença a demanar afectacions i substitucions amb càrrec
a deute públic, és a dir, canviem deute públic per això; és a dir,
no vol pagar deute perquè vol fer escoles. Per tant..., i que
vostè digui que s’ha de fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -un moment-, simplement dir que ara el Partit Popular digui
que s’han de fer escoles amb càrrec al deute, quan vostè, quan
era consellera no en va fer ni una amb càrrec a deute, perquè
no tenia sous i, per tant, no volia els sous, aleshores s’ha de
pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... i per tant s’ha de (...), per tant, res més, després continuaré.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. És el torn ara de rèpliques, per un
temps de cinc minuts, en primer lloc té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que les nostres esmenes
queden prou defensades amb els seus justs termes, n’hi ha
prou a llegir l’explicació per veure realment quines són les
coses que consideram que haurien d’incloure aquest
pressupost d’Educació i que no inclou.

Només per fer un poc de resposta a les observacions que
ens ha fet el Sr. Casanova del Partit Socialista, ja que la resta
de grups no han dit res de les nostres esmenes, bé, no entenem
molt com és que se sorprèn que es facin baixes per part del
Grup Parlamentari Popular a la secció 34, quan ells a l’any
2011, bé, 12, 13, 14 i principis del 15 en feien, no a la secció
34, és que la Sra. Armengol feia baixes a la secció 35, del
Fons de Contingència, per tant, podríem dir que realment hem
après d’ells.

Per altra banda, l’únic que li podria dir és que paguin sense
demora, facin la seva gestió i tendran tota una sèrie de partides
d’ingressos suficients per poder després fer front a les
despeses que s’han de fer dins l’educació, i veurà com... o
veuran vostès, comptant la qualitat educativa com el Grup
Parlamentari Popular els agrairà que hi hagi aquests doblers
disponibles, podran vostès fer transaccions, presentar-les al
Plenari i nosaltres, que aquí no som un grup majoritari,

evidentment, i no ho podrem aprovar, tal vegada podríem
transaccionar més endavant. Perquè si vostès fan això, de
pagar com toca, fins i tot tendran fins a 7 milions d’euros
d’interessos de demora que podrien destinar als centres
educatius.

Per altra banda, només dir que és significatiu dels
mateixos grups que suporten i formen part, no és que suportin,
que formen part del Govern, facin esmenes, és a dir,
autoesmenen el seu propi Govern, deu ser que no es fien que
el seu propi conseller hagi posat les partides que toca o que
les partides que ha posat realment les gasti, és el que toca, no
és que vagin de 0 a 100, és que crec que van a 40, i de vegades
poden ocasionar més problemes per la carretera si van tira a
tira i la resta van darrera, darrera, que si fan una mica més de
via i avancen els problemes que es trobin pel camí.

En relació amb la resta d’esmenes, nosaltres reservarem,
com fem normalment en comissió, el nostre posicionament
al Plenari i  allà farem les fonamentacions polítiques
oportunes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Per al torn de contrarèplica, ara
té la paraula la Sra. Patricia Guasp pel Grup Parlamentari
Ciutadans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotros también desde
Ciudadanos vamos a estudiar detenidamente todas las
enmiendas que han planteado los otros grupos parlamentarios,
por tanto vamos a abstenernos en la votación de todas las
enmiendas presentadas por el resto de grupos, nos reservamos
la fijación de posición para la sesión plenaria.

Creo que la exposición y la justificación de todas nuestras
enmiendas ha quedado completamente justificada en mi
anterior intervención, solamente por alusiones referirme al
Grupo Parlamentario de Podemos que simplemente llama la
atención que estén de acuerdo con estos presupuestos, que ni
siquiera estén preocupados por el presupuesto en ayudas de
comedor o en el refuerzo de inglés, creo que ellos en los años
pasados hicieron críticas al presupuesto en este sentido, y
decirles que están siendo la muleta completamente del Partido
Socialista y lamentamos este hecho.

Y el Partido Socialista, bueno, pues también nos llama la
atención que no les importen todas las enmiendas que
ponemos en el sentido de aumentar desfibriladores en los
colegios, porque lo están pagando las asociaciones de padres,
y lo sé por experiencia personal propia, lamentablemente. Y
tampoco estén interesados en aumentar el refuerzo del inglés,
cuando hace poco más de un mes todos los informes decían
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que la comunidad autónoma de las Islas Baleares es la peor o
si no la peor la segunda peor comunidad autónoma en nivel de
inglés.

Tampoco les importa aumentar la partida para los ATE que
ayudan a los niños con discapacidades y con ayuda y atención
especial. Tampoco la eliminación de barracones, bueno,
parece que no les importa, no les interesa transaccionar
ninguna enmienda con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,
simplemente aplican el rodillo al que ya nos tienen habituados
en esta cámara y, por tanto, manifestar pues nuestro pesar por
ello.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, nosaltres dir que se’ns ha ofert una
transacció de l’esmena de l’Oficina de Drets Lingüístics a la
baixa pressupostàriament, que acceptam aquesta transacció i
que a la resta, com he dit abans, mantenim el vot de la
ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias. Sin que sirva de precedente, le voy a dar
la razón al portavoz del Grupo Socialista, y tiene razón, tiene
razón en que vemos muchas de estas propuestas que el gasto
está muy justificado, son partidas muy interesantes, el
problema es de dónde sacan el dinero y es verdad, porque se
crean incongruencias. Las incongruencias se crean cuando uno
quiere sacar pecho de que no eliminan ninguna sección
autonómica, ni ninguna dirección general y luego tiene que ir
pegando bocaditos de aquí y de allá, desvestir un santo para
vestir otro. Por eso creo que nuestras enmiendas al menos
demuestran esa coherencia, la coherencia de decir nosotros
decimos claramente de dónde sacamos el dinero, que es de
eliminar aquellos chiringuitos y montajes que no nos llevan a
ningún sitio, porque no podré llegar a entender nunca como
partidos de izquierdas, el Partido Socialista y el resto de
coros...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez perdoni, un poc de silenci per favor. Deixin
intervenir el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No puedo entender, como decía, el Partido Socialista y el
resto de coros y danzas que le  acompañan en el Gobierno,
puede decir que es más importante mantener una televisión
que no ve nadie, que nuestros niños estudien en barracones, o
que nuestros niños tengan becas de comedor, o que nuestros
niños de familias menos favorecidas no puedan hacer cursos
de idiomas en el extranjero, porque evidentemente es mucho
más importante mantener todo ese entramado que les permite
en estos momentos ocupar el puesto que ocupan en el
Gobierno, a cambio del intercambio de cromos y sillones.

Dicho esto, nosotros votaremos a favor de varias propuesta
de El Pi, aunque en la misma sintonía que decía usted, no
acabamos de estar de acuerdo de dónde se detrae el dinero,
pero pensamos que el destino sí es muy interesante y
votaremos a favor de algunas propuestas de El Pi.

Y también votaremos a favor de varias propuestas del
Grupo Mixto, especialmente y por coherencia con lo que
hemos dicho anteriormente, el tema del Conservatorio
evidentemente no se tiene que hacer con cargo a los fondos
del impuesto de turismo sostenible. 

Y también consideramos muy interesante el tema de las
altas capacidades que realmente es una de las grandes
olvidadas de nuestra educación y comporta muchos más
problemas de los que algunos se creen y lo digo por propia
experiencia.

Nada más Sr. Presidente. Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes Balears. La Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres acceptaríem les
transaccions que ens ha proposat el Grup Socialista, en lloc de
300.000 euros per a aquestes escoles de música municipals,
serien 250.000; ens va bé, és d’afectació, ens conformaríem
amb aquesta xifra de 250.000.

I després també ens va bé aquesta construcció del nou
CEIP a Sa Pobla, que enlloc de 4.380.000, fossin 100.000,
però, li he de... d’1 milió, perdó, no, no, 1 milió, 1 milió, que
m’ha fugit un zero, 1 milió, per favor, no ens hem d’embullar.
De totes maneres vostès en el Pla d’infraestructures tenen
pressupostat el CEIP de Sa Pobla per 4 milions, vostè m’ho
rebaixa a 1 milió, però el tenen pressupostat en 4. No, que tal
vegada m’ho podria apujar una mica...

(Remor de veus i algunes rialles)
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No, ara seriosament, jo què sé, com que veig que això va
una mica de regateig, però bé, amb 1 milió em conformaria i
ens donam per satisfets perquè aquest col·legi de Sa Pobla,
com vostè sap, és molt necessari, bromes a part, és necessari
i almanco així es comprometen que comenci durant l’exercici
de 2020.

Gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del representant del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, responent a la
referències que ha fet a la meva intervenció el Sr. Casanova,
en primer lloc, agrair i acceptar les transaccions que m’ha
proposat per a la rehabilitació dels dos centres indicats, que
són les esmenes 10180, faríem una transacció per un import
de 150.000 euros, i 10181, una transacció per un import de
100.000 euros. Em sembla que és una bona quantitat per
començar les obres i començar a afrontar els problemes que
assenyalava.

Respecte del tema d’escoles de música, jo vull cridar
l’atenció, Sra. Pons, sobre un tema, a vostès li proposen, i
m’agradaria també que el Sr. Casanova ens ho aclarís si pot ser
en la seva intervenció, una afectació de 250.000, però és que
actualment ja està previst destinar-hi 250.000 euros.
Nosaltres el que fèiem era una esmena de substitució per
afegir 500.000 euros, que són els 500.000 euros que, per dir-
ho familiarment, el Govern ens ha escatimat el 2019, que eren
al pressupost i no s’han gastat.

Llavors, com que jo tinc por que aquesta transacció que a
vostè li ofereixen ara d’afectació, faci que tot es quedi com
estava ara. Perquè, és clar, si ja estaven prevists 250.000 euros
i ara fem una afectació  de 250.000 euros, vostè per dir-ho
així, té la il·lusió que li han acceptat l’esmena i no estan fent
res més, perdó, llevat que estigui confós, Sr. Casanova, i vostè
em corregeixi, de fer el que ja tenien previst.

Per tant, jo votaré a favor de la transacció, perquè em
sembla bé que s’afecti aquesta quantitat i evidentment
mantindré viva la meva esmena, per un motiu molt simple, i és
que els pactes s’han de complir. L’any passat vam aprovar una
esmena de 500.000 euros, aquests euros no s’han gastat i
nosaltres, perquè em sembla que és un tema de dignitat,
exigim al Govern i creiem que ha de fer honor a la seva paraula
i gastar aquests doblers que, com he dit abans, s’han escatimat
en el pressupost del 2019 i per això mantindrem viva la nostra
esmena de 500.000 euros, que a falta de trobar-ho en un altre
lloc, ha afectat la partida de publicitat i propaganda del
Govern, que consider que sent com és d’1,9 milions d’euros,
sent com és el primer any de legislatura, rebaixen 500.000
euros tampoc no passa res, tampoc no fem cap baixa temerària
en els pressuposts del Govern.

Passant a altres aspectes que m’ha comentat el Sr.
Casanova, sobre la competitivitat de les beques. Vostè diu que
el just és que siguin compatibles, no puc estar més d’acord
amb vostè, estic totalment d’acord amb vostè, però quina és la
situació avui en dia, a dia d’avui? És que no són compatibles,
ah, vostè diu que estan treballant, escolti, aquesta és una cosa
que nosaltres portem tres anys negociant amb la conselleria,
i quan el conseller va comparèixer en aquesta comissió fa 15
dies o tres setmanes, va dir que el tema anava per llarg. És clar,
ara vostè em diu que està a punt de solucionar-se, si vostès em
poguessin concretar com i quan se solucionarà, jo podria
plantejar-me retirar les meves esmenes, però com que això ara
per ara no és compatible, nosaltres proposem aquest pla B,
que és repartir aquests diners.

Quant a educació infantil. Jo puc estar d’acord amb vostè,
Sr. Casanova, que diu “s’ha d’anar poc a poc”, és que la major
part de les meves esmenes són d’afectació, de compromisos
que ja estan adoptats, per tant, no hi veig l’inconvenient de què
hi votin a favor perquè al final és la plasmació a la llei del que
vostès s’han compromès a fer amb el sector. Per tant, crec que
podrien votar perfectament aquesta afectació.

Respecte de les altes capacitats, també entenc el seu punt
de vista, hi ha uns programes de la UIB, però, si més no, crec
que podríem destinar una partida a facilitar que les famílies de
Menorca, Eivissa i Formentera puguin assistir a aquestes
activitats, perquè evidentment tenen moltes més dificultats per
assistir a aquestes activitats que organitza la UIB, o pla
alternatiu, que algunes d’aquestes activitats es desplacin a les
extensions que la UIB té a Menorca i a Eivissa. En qualsevol
cas nosaltres creiem que l’atenció que es dóna als fillets
d’altes capacitats, sobretot de Menorca, Eivissa i Formentera,
és insuficient. Per què? Perquè evidentment és molt difícil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -gràcies, presidenta-, per una qüestió de massa crítica que
puguin haver-hi unes activitats adreçades a aquests infants,
que, com vostè diu, doncs tenen necessitats  educatives
especials.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara en torn de contrarèplica
correspon en primer lloc el torn al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres acceptarem
totes aquelles esmenes en què s’han acceptat les transaccions.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies. Bé, jo volia comentar un parell de coses.
Respecte de l’esmena de l’escola de música, jo volia dir que
és una afectació per fer que sí que arribin els sous a l’escola
de música. Aquí es parla de..., l’any passat es va aprovar una
partida de 500.000 euros que no s’ha fet efectiva, és cert. Ara
hi ha una partida de 250.000 euros que s’ha de fer efectiva i
per això l’hem de posar.

Respecte del tema de les beques, li torn a dir el mateix, en
el tema de les beques li torn a dir el mateix, és a dir, les
beques, si el que es vol fer és fer-les compatibles, el que s’ha
de fer és fer-les compatibles directament, no cercar una
transferència de sous perquè al final transferim sous però les
beques seguirien essent incompatibles. El que hem de fer és
fer-les compatibles i que tothom pugui optar a les beques del
Govern i dels consells arreu de les Illes, i per tant consideram
que és així, i de fet és al que es va arribar als acords de
governabilitat que vostè va signar, vam arribar a aquest acord.

Després volia contestar a Ciudadanos. Això de no le
importa, això no és cert, Sra. Guasp. A nosaltres ens importa,
i molt, l’educació, i per tant això que no ens importa no és
cert. El que passa és que el que sí que ens importa són les
partides d’on trau tots aquests sous. Vostè dedica moltes
coses i trau partides d’allò que considera que no s’ha de fer:
elimina, la seva dèria d’eliminar... els estudis i les accions en
pro de la llengua catalana, i parlar de les escoles en anglès,
l’anglès, l’anglès i l’anglès. Però bé, seguim.

El Partit Popular. El Partit Popular diu... vostès sempre el
Partit Popular és un partit de seny, de centre, i que els deutes
s’han de pagar. Ah, recony!, quan arriben els pressupostos els
deutes ja no s’han de pagar. Ara vostè detrau més de 30
milions del deute per poder lluir-se i dir “hem demanat...”;
clar, així demana, vostè demana el que no pot complir; com
que sap que no li ho aprovaran queda fantàsticament, fa unes
esmenes totalment partidistes i propagandístiques, i el que fa
és dir: “Nosaltres farem això”, però el que no diu és d’on ho
traurà, i és deixant de pagar. Vostè diu aquí una incoherència
total i absoluta respecte del seu ideari. Per tant, no. 

I fins i tot, li ho volia dir, ha fet esmenes que segueix...,
fins i tot fa una esmena d’implantació del mètode KiVa. Però
no vam aprovar aquí una proposició no de llei respecte del
mètode KiVa? I ara torna a insistir en el mètode KiVa.

I ja per acabar volia fer el comentari de VOX. M’ha
sorprès, perquè parla d’incongruència, i vostè ha acabat amb
una incongruència: les altes capacitats, el que vostè vol votar
a favor, això que acaba de dir és una incongruència, perquè
vostè sempre diu que el que vol és suprimir les autonomies i
el que vol és retornar les competències a Madrid, i ara que li
diuen una esmena per les beques que no siguin de Madrid sinó

que siguin d’aquí, la vota a favor. Per tant és una
incongruència. Ara, també li don la raó, vostè té unes
prioritats, i això ho deixa claríssim....

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... ho deixa claríssim, quines prioritats té. Les esmenes al
règim fiscal són totalment regressives, vostè fa de Robin
Hood però al revés, és a dir, el que fa és que lleva imposts als
rics per posar imposts als pobres, i després parla amb aquest
to de bonisme: “Nuestros niños no comen, nuestros niños
están en barracones...”; mentida!, això no és cert. És
simplement un alarmisme que vostè vol fer, perquè no hi ha
cap nen aquí que estigui en condicions tercermundistes com
vostè diu, perquè...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Les aules modulars són molt dignes, i són molt dignes i la
prova està... i la prova està -perdoni- la prova està en el fet que
ara mateix... -estic parlant jo- la prova està en el fet que ara
mateix hi ha més d’un centre concertat que farà el centre
concertat amb aules modulars. Quan (...) aula modular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Casanova. Sr. Diputat...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... veurem si són tercermundistes, llavors deixaran de ser
barracons per ser aules modulars.

De totes maneres jo el que pens és que la prioritat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... de suprimir IB3 era una prioritat que era evident, però al
final, totalment incongruent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. 

Farem ara un recés de cinc minuts per aclarir les
votacions.

(Pausa)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, poden entrar a la sala, por
favor, que passarem a la votació.

Continuam. Passarem ara a la votació, es votarà esmena per
esmena finalment. Esmena per esmena, sí. Votam. El que sí
diria igual les esmenes a la totalitat sí que es podrien agrupar,
si els pareix bé als senyors diputats. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, Sra. Presidenta, nosaltres no volem agrupar les
nostres esmenes amb esmenes d’altres grups, si és possible. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte. Votam, senyors. Diputats, comencem
la votació. Esmenes del Grup Parlamentari Popular, primera
esmena, esmena 9811.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9812.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9813.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmenes del Grup Parlamentari VOX.

(Se sent la Sra. Secretària de fons que diu; “no he dicho
el resultado”)

Ay, perdón.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Esmena...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Perdón, Sra. Presidenta, si son las enmiendas a la totalidad
las nuestras, se pueden votar todas juntas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
esmenes a la totalitat, esmenes 9407, 9426 i 9439.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Comencem ara amb les esmenes parcials. Ai, sí. 

(Se sent de fons la  Sra. Secretària de manera
inintel·ligible)

Tornem a votar, tornem a votar, per favor, que cadascú
aixequi la mà quan l’hagi d’aixecar perquè és que si no s’estan
aquí embullant. 

Esmenes 9407, 9426 i 9439.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes parcials. Esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Esmena 9940.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9943.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9939.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9925.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9923.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9924.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9944.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9945.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9946.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9941.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9942.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Abstencions?

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9937.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

No he visto, Patricia.

LA SRA. PRESIDENTA.

Esmena 9936.

Vots a favor?

Ah, no, no has dicho el resultado.

LA SRA. SECRETÀRIA:

No he dicho el resultado.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9936.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9935.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Esmena 9938.

Vots a favor?

9938.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10034.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9930.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9933.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9932.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9931.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9934.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9927.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9926.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9928.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9929.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9947.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10065.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9948.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9949.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9950.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9951.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9952.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9953.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9954.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9955.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9956.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9957.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9958.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9959.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9960.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9961.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9962.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9964.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9965.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9966.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9967.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9968.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9969.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9970.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9971.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9972.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9973.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9974.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9975.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9976.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per favor...

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, ja és prou...

Esmena 9977.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10068.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10069.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10070.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10071.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10072.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10073.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10088.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10123.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Esmena 9528.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena... no?... 

(Remor de veus)

1, 7, 5, d’acord?

Esmena 9519.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tornem a començar.

Esmena 9519.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9520.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9501.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9633.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9643.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9503.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena...
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Espera, espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9515.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9502.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9529.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9526.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9524.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9517.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9518.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9531.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9522.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9523.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9530.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9572.

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 l’esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca que ha estat transaccionada, és a dir, amb
la transacció, l’esmena 10216.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. 

Esmena 9485.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9461.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra; 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9460.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9459.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes presentades pel
Grup El Pi Proposta per les Illes Balears.

Esmena 9702.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9706.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9730.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar la 9664 que ha estat transaccionada, és
a dir, es vota amb la transacció, esmena 9664.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9680.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9684.

Vots a favor? No, ja l’hem votat, no?, d’acord.

Esmena...

(Remor de veus)

No, perdó. Esmena 9684.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9709.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9723.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA PRESIDENTA:

Esmena 9681.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9682.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9683, que ha estat transaccionada, també; es vota
amb la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9685.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9687.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9688.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 9722.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

Tornem a votar..., perdó, tornem votar l’última, que no ha
quedat clara la votació. L’esmena 9722, d’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

MÉS, presentades per MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, no, jo volia proposar les tres següents esmenes, 64, 65,
66, fer una única votació perquè de fet és la mateixa esmena,
és distribuir els imports d’una beca, i ens estalviem votacions,
si cap grup vol votar per separat. Ho dic perquè...

A veure, serien la 64, la 65 i la 66.

I si m’ho permeten, també, crec que es poden votar
conjuntament la 69, la 70, la 71, la 72, la 73 i la 74, perquè tot
són esmenes d’afectació en matèria de 0-3 i crec que tots els
grups, els diversos grups, tindran exactament la mateixa
postura, i per tant ens estalviarem moltes votacions.

Si vol que ho repeteixi, Sra. Lletrada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé... crec que m’ha quedat clar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, val, perfecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec. Si no em corregeix després. Passam a votar, llavors,
en primer lloc les esmenes 10164, 10165 i 10166.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, passem a votar les esmenes 10169, 10170,
10171, 10172, 10173 i 10174.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, Sra. Presidenta, voldríem votar per separat perquè
tenim vots diferents. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passem a votar-les d’una en una.

Esmena 10162.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10169.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



510 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 2 / 11 de desembre de 2019

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10170.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10171.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, el Sr. Sebastià no sé què ha votat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions...

Senyors diputats, per favor, estiguem..., perquè.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10172.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10154.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10173.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10157.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10174.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10183.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10160.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10180, que està transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10181, que també ha estat transaccionada.

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 passem a votar l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, en concret, Gent per Formentera. Esmena
10151.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem un petit recés i  seguim amb l’altra agrupació, la
secció 14.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Reprenem la sessió
del debat del Projecte de llei de pressuposts, RGE núm.
7788/19, per a l’any 2020.

En aquest cas començarem la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors amb les seccions i entitats
afins. És el debat 5, de totalitat i globalitat. 

S’han presentat esmenes a la totalitat:

Pel Grup Parlamentari Popular. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE núm. 9814.
Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció,
esmena RGE núm. 9815. Secció 07, Consell Audiovisual de
les Illes Balears, esmena RGE núm. 9816. Secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9817. C01,
Centre Balears Europa, esmena RGE núm. 9818.

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE
núm. 9408. Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, esmena RGE núm. 9404. Secció 34, Deute públic,
esmena RGE núm. 9416. Secció 50, Agència Tributària de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 9457. C01, Centre Balears
Europa, esmena RGE núm. 9448.

Esmenes parcials: 

Grup Parlamentari Popular. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 141A, Direcció
i serveis generals de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors, esmenes RGE núm. 10115, 10116 i 10117. Al
programa 141E, Gestió de tresoreria i política financera,
esmena RGE núm. 10120. Al programa 912B, Suport financer
a ajuntaments i altres ens locals, esmenes RGE núm. 10122,
10015. Secció 32, Ens territorials, al programa 912A, Suport
financer als consells insulars, esmenes RGE núm. 10067  i
10087. C01, Centre  Balears Europa, esmena RGE núm.
10112.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE núm. 9549. Al
programa 141A, Direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmenes RGE núm. 9574 i
9575. Al programa 231A, Coordinació de l’acció exterior del
Govern, esmena RGE núm. 9576. Secció 32, Ens territorials,
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al programa 912A, Suport financer als consells insulars,
esmenes RGE núm. 9504, 9505, 9629 i 9630.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa
141A, Direcció i serveis generals de la Conselleria d’Hisenda
i Relacions Exteriors, esmena RGE núm. 9475. Al programa
912B, Suport financer a ajuntaments i altres ens locals,
esmena RGE núm. 9463. Secció 32, Ens territorials, al
programa 912A, Suport financer als  consells insulars,
esmenes RGE núm. 9478 i 9481. Secció 34, Deute públic, al
programa 011A, Amortització i despeses financeres de deute
públic, esmena RGE núm. 9403.

Abans de començar la defensa de les esmenes, pregaria si
hi ha substitucions per part dels diputats.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Pep Melià.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera, del Grup Popular, substitueix Toni Costa.

EL SR. MARÍ I TUR:

Grup Socialista, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començarem ja la defensa conjunta de les
esmenes per un temps màxim de deu minuts. En primer lloc
correspon el torn a la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres començam aquest
debat de la secció 14, d’Hisenda, i ho feim amb una sèrie
d’esmenes a la totalitat, el debat de les quals farem en
profunditat al plenari de la setmana que ve. En relació amb les
nostres esmenes parcials a aquesta secció, que correspon a
Hisenda i a diferents entitats o serveis que la conformen,
corresponen bàsicament a actuacions que des del Grup
Popular consideram urgents que es duguin a terme i que per
això consideram que s’han d’incloure i aprovar. 

En principi ens referim a tres esmenes, la 10115, 10116
i 10117, que sumen aproximadament 900.000 euros que van
destinats al reforç de programes de lluita contra el frau,
aquestes esmenes suposen donar de baixa partides de l’Oficina
Anticorrupció en la línia coherent que nosaltres hem seguit
des del principi que es va crear aquesta oficina. En primer
lloc, per una banda incrementam els programes de lluita contra
el frau perquè el Govern ja va anunciar fa una sèrie d’anys un

pla de lluita dins l’Agència Tributària que consideram que no
ha tengut èxit o almanco l’èxit que es va anunciar, i és bo que
hi hagi aquesta partida de lluita evidentment contra aquestes
actuacions on toca, a les entitats que s’han de dedicar a això;
i feim una baixa a l’Oficina Anticorrupció perquè consideram
que no té sentit la seva existència, ja vàrem votar en contra de
la seva creació perquè usurpa funcions que corresponen a
altres institucions, com seria Fiscalia o l’Agència Tributària
o la Sindicatura de Comptes, etc., i que el temps, a més, ens
està donant la raó.

Per altra banda, tenim una esmena, la 10120, que inclou
una quantia de 500.000 euros per al sistema d’aval per a la
hipoteca compra fàcil, d’acord amb les nostres propostes
electorals que ja hem anat explicant en aquesta cambra
parlamentària, i que la finalitat és afavorir la concessió de
préstecs per a adquisicions d’habitatge habitual avalant fins al
cent per cent el valor de taxació de l’immoble mitjançant el
sistema d’aval concedit per ISBA. 

Després, l’esmena 10122 amb 5 milions d’euros per
complir la Llei de capitalitat de Palma, la Llei 23/2006, que
es va aprovar amb un govern del Partit Popular, i que establia
que s’havia de destinar una inversió de 30 milions d’euros a
Palma pel fet de ser la capital de la nostra comunitat i que en
aquest projecte de pressuposts de 2020 evidentment se li
usurpa tota una sèrie de doblers que no compleixen prevista en
aquesta llei. Per tant, nosaltres afegim aquesta partida de 5
milions d’euros perquè es puguin dur a terme aquestes
inversions que Palma i que la nostra comunitat, evidentment,
també es mereix. 

L’esmena 10015, amb 3,5 milions d’euros per a Menorca,
per a la llei corresponent a la reserva de la biosfera, que també
l’illa de Menorca es mereix i que encara té pendent. 

I dues esmenes a la secció 32, Ens territorials, la 10067,
per al conveni necessari amb el Consell d’Eivissa perquè es
recuperin les instal·lacions afectades per fenòmens
meteorològics, amb un import d’1 milió d’euros; i la 10087,
per a l’estació d’autobusos de Ciutadella. 

Finalment, únicament indicar que donam de baixa poc més
de 100.000 euros per dos alts càrrecs del capítol primer del
Centre Balears Europa que consideram que està
sobredimensionat i que no són necessaris i que, a més, sí es
poden emprar aquestes quanties per incrementar àrees més
necessàries com són les activitats de formació i la Xarxa
d’Europa Direct.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Des del
Grup Parlamentari Ciutadans la nostra intervenció envers la
tramitació de la Llei de pressuposts 2020 a la secció
corresponent a aquesta conselleria d’Hisenda i Acció
Exterior, la secció 14, ha estat, com es pot veure, no hem fet
cap esmena a la totalitat perquè entenem que els programes
són els que s’han d’esmenar, els serveis i molt especialment
tots aquells que du a terme la conselleria referent a polítiques
més socials i més de projecció exterior, especialment el
referent a serveis públics com l’Agència Tributària de les Illes
Balears o el Centre Balears Europa, que suposa també la
creació des de la Direcció General de Relacions Exteriors,
relacions amb la Unió Europea, tot el tema vinculat també a la
gestió del Comitè de les Regions, la nostra representació dins
l’àmbit de la Unió Europea.

Nosaltres hem fonamentat també les nostres esmenes,
sobretot d’addició i d’afectació, en la línia del que consideram
el finançament des d’aquesta conselleria als ens locals i als
consells insulars. Evidentment el nostre posicionament es
coneix, és a dir, nosaltres entenem que l’impost de turisme
sostenible ha d’anar a la finalitat que correspon, per tant, hem
entès que el finançament dels agents territorials, agents locals
i els consells insulars, la seva modernització i l'impacte
ambiental que té l’activitat turística s’han de finançar molt més
del que està finançat a través del que contemplen aquests
pressuposts de la conselleria. Insistesc, ens locals i consells
insulars, per tant, hem fet addició a programes, concretament
als consells insulars d’Eivissa i de Mallorca.

Entenem també que una de les prioritats, nosaltres no hem
fet cap esmena, però ens han sorprès algunes, la prioritat ha de
ser també l’amortització del deute públic, del deute que té la
comunitat autònoma en temes del finançament. Per tant,
nosaltres en aquest sentit entenem que són partides que no
s’han de tocar i  que hi ha altres àmbits en què realment
nosaltres hem fet esmenes en què sol·licitam la seva reducció
a la despesa corrent especialment en àmbit de publicitat.

Nosaltres hem reforçat esmenes al que correspon per
exemple a Agència Tributària de les Illes Balears, consideram
que ha de..., i són d’afectació, consideram que els serveis
públics han de garantir l’accessibilitat a totes les necessitats
evidentment de la modernització que ha fet l’Agència
Tributària de les Balears envers la informació i el seu portal.
El portal és l’eina fonamental d’aquest servei tributari,
d’aquest servei de recaptació i entenem que per garantir les
obligacions i l’accessibilitat de les obligacions a la seva
cartera de serveis, a la seva cartera virtual ha de ser accessible,
així com l’accés a les oficines. Aquesta ha estat una de les
esmenes que hem presentat amb la filosofia aquesta de
l’accessibilitat.

També entenem que el Centre Balears Europa ha de ser
un..., és i ha de ser un eix important per a la projecció de la
nostra singularitat insular en el que és el debat amb la Unió
Europa i evidentment en el Comité de les Regions, però també
és important que el concepte de ciutadania europea, que va

imbricada la ciutadania com a espanyols, com a estat ha d’estar
assolida i ha d’estar també dins la realitat de la societat de les
Illes Balears, i no és el cas. Per tant, hem fet certes esmenes
d’aportació en aquest sentit.

I també hi ha un repte que no hem vist en altres iniciatives
que és el tema de la Sindicatura de Comptes. En aquesta
mateixa comissió, i competent també el debat en aquesta
conselleria, és que la Sindicatura de Comptes demana més
recursos, són insuficients per dur a terme la seva tasca amb
efectivitat i amb eficiència i nosaltres en aquest sentit hem fet
aportacions i dins la línia hem llevat partides al que correspon
despesa corrent i també en el discurs que el nostre grup
parlamentari ha duit que és reducció d’estructura i d’alts
càrrecs.

Per tant, ens hem negat a tocar..., a llevar partides
corresponents a programes socials com salut, com serveis
socials, a inversió o a transferències a entitats que puguin dur
a terme projectes també descentralitzats, que la mateixa
administració no pugui fer com dependència, serveis socials,
infància, joventut i famílies.

Ens han sorprès algunes esmenes a la totalitat que suposen
la supressió de segons quins serveis i evidentment de segons
quines polítiques públiques socials com poden ser algunes que
afecten la participació, el voluntariat o la Direcció General de
Cooperació, que entenem que són polítiques públiques i
socials. Nosaltres, el nostre grup parlamentari en aquesta línia
no hem tocat aquestes partides.

Sí que demanam el suport a les nostres esmenes, com no
pot ser d’altra manera, ve implícit al nostre silenci, però també
a la nostra presentació perquè entenem que van en la línia del
que hem exposat al nostre debat parlamentari de donar suport
i donar força a les polítiques socials especialment, però que
ateses les mancances i la manca de recursos en algunes
prestacions encara el Govern sense haver d’augmentar el deute
el que ha de fer és vincular altres partides menys necessàries
en aquest sentit.

Finalment, consideram la infravaloració d’alguns
municipis, d’alguns consells insulars com és el cas de la Llei
de capitalitat a Palma i la del Consell Insular d’Eivissa, perdó,
la de Vila, d’Eivissa, però entenem que aquest finançament no
pot anar llevat d’altres programes com l’amortització de deute
o de la reducció d’altres programes públics i socials.

Tal vegada si s’ha de reduir des de despesa... del corrent i
des de publicitat i altres... gestió interna pròpia del Govern
com alts càrrecs i organigrama.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr. Sergio
Rodríguez.
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EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros dejaremos para el
debate en el pleno la enmienda a la totalidad y haré un repaso
muy breve y rápido de nuestras enmiendas parciales.

Evidentemente el presupuesto es el que es, entonces para
aumentar una partida o crear una partida nueva se ha de detraer
de una partida existente. Esto son habas contadas. Nosotros
pensamos que la mejor manera es eliminando gastos
superfluos. De esta manera en nuestra enmienda 9475
proponemos el aumento de la partida destinada a la Agencia
Tributaria para poner en marcha un plan de lucha contra el
fraude fiscal. Consideramos que es fundamental asegurar los
ingresos públicos de la comunidad autónoma luchando contra
el fraude fiscal porque si no, nos va a suceder como nos
sucede en Palma con Emaya que la mitad del agua se pierde
por las cañerías. Es fundamental que pague todo el mundo que
tenga que pagar lo que tenga que pagar y así sería mucho más
fácil reducir los impuestos.

Por otra parte pensamos que los grandes olvidados
siempre en los presupuestos son los municipios, hemos
llevado varias enmiendas de apoyo a la política municipal y
evidentemente este dinero, este fondo que queremos
incrementar de recursos a la cooperación municipal sería a
costa de suprimir lo que consideramos gastos superfluos, no
necesarios o desde luego no de primera magnitud. 

En lo que se refiere a la enmienda 9478, es ayudar al
Consell Insular de Menorca para la promoción del turismo de
cruceros a fin de recuperar algún mercado perdido que en los
últimos años ha ido decayendo. Si tanto se habla del exceso de
cruceros en Palma, pues a lo mejor una de las fórmulas sería
crear nuevos puertos en donde pudieran recalar estos cruceros
y que Menorca recuperase su posición como puerto de llegada
o de escala de estos cruceros.

La enmienda 9481 es una proposición que hacemos para
dotar al Consell Insular de Ibiza de una instalación portátil de
secado de fango para crear abono ecológico y damos de baja
una partida del seguimiento y control del cambio climático
porque aquí nos pasamos la vida de la emergencia climática y
del cambio climático y lo único que hacemos es dotar
direcciones generales, asesorías, etc., pero no hacemos nada
concreto a favor del medio ambiente. Nosotros estamos
siempre a favor del medio ambiente, de las políticas concretas
y no de crear observatorios, chiringuitos y otras especies que
es en lo que acabamos gastándonos el dinero.

Y por último, y aunque sabemos que es algo simbólico,
tenemos una partida para amortizar deuda. La deuda es uno de
los principales problemas de la comunidad autónoma, nos
hemos hipotecado nosotros, hemos hipotecado a nuestros
hijos, hemos hipotecado a nuestros nietos y como sigamos así
acabaremos hipotecando hasta la novena generación. Aunque
sea un hecho simbólico, pensamos que la política también está
hecha de símbolos y pensamos que hay que empezar a pensar
no en gastar, gastar, gastar como si no hubiera un mañana, sino

pensar en que este dinero que pedimos constantemente
prestado algún día se tiene que pagar.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. És el torn ara dels torns en
contra, en primer lloc té el torn de paraula la representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment el Partit Popular ha
d’estar en contra d’una oficina anticorrupció, és que és
evident, la història ens donaria molts d’exemples, no?, crec
que no cal entrar en detalls.

Ha fet referència també el Partit Popular a la Llei de
capitalitat, que efectivament ells varen aprovar, però que no
varen dotar ni amb un euro aquesta llei, vull dir que Palma no
en va rebre cap, cap ni un. Una cosa és fer una llei i crec que
el que s’han de tenir són fets i recordar els fets a l’hora de
poder posar exemples i a l’hora d’exigir que es facin segons
quines coses o presentar segons quines propostes.

Ciutadans ha comentat que no està d’acord amb esmenes
que volen llevar doblers de la cooperació internacional,
l’esmena..., una de les esmenes a la totalitat presentades. Jo
també els recordaria el que fan a altres llocs on són al govern
com pugui ser per exemple a Andalusia.

I en relació amb VOX, vegem, hi ha coses que em sobten
molt, perquè defensen unes qüestions i després realment en
fan unes altres. Diuen que estan a favor del medi ambient, jo
els recomanaria que tornessin llegir el seu ideari, perquè estar
a favor del medi ambient, però estar en contra del canvi
climàtic no s’acaba d’entendre, crec que hi ha unes
incoherències importants. I en relació amb aquest medi
ambient, després o immediatament abans d’haver comentat
això, ens diuen que volen fer nous ports a Menorca perquè hi
arribin més creuers, m’agradaria saber fins a quin punt volen
destrossar l’illa per fer modificacions dins els ports. Jo crec
que cada territori és el que ha de determinar què vol, com ho
vol i realment la protecció d’una illa que és Reserva de la
Biosfera hauria de ser prioritària.

En el tema d’amortitzar deute, evidentment el deute és una
qüestió que s’ha de tenir en compte i que s’ha de treballar per
amortitzar deute, però no a costa de minvar els serveis i de
deixar de proporcionar serveis. I de despeses supèrflues en
aquest pressupost, no n’hi ha cap ni una.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn de
paraula a la representant de MÉS per Mallorca la Sra.
Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres no votarem a favor
de cap d’aquestes esmenes. Veim que tant el Partit Popular
com VOX coincideixen en quasi tot el plantejament polític, en
aquest cas es veu clarament amb les esmenes a la totalitat i pel
que fa també a les esmenes parcials en el seu sentit.

En qualsevol cas nosaltres totes aquestes qüestions que
s’han posat sobre la taula, la majoria d’esmenes van per
incrementar el foment de turisme, que nosaltres creim que el
turisme..., hem de seguir mantenint aquest turisme que ens
dóna de menjar diguem, però l’important és dedicar recursos
a la diversificació econòmica i no augmentar el nombre de
turistes que ens arriben. Per això també totes les esmenes que
siguin augmentar el nombre de creuers que arriben a les
nostres illes, evidentment no hi donarem suport.

En qualsevol cas també veim que aquí hi ha moltes
esmenes de tipus ideològic, en l’Oficina Anticorrupció, en
donar de baixa precisament totes aquestes direccions generals
que defensen drets, com sigui la de Memòria Democràtica, la
de Participació i Voluntariat, l’IB Dona, la Direcció General
de Drets i Diversitat, etc. Vull dir que pensam que precisament
hi ha una voluntat que les polítiques que dugui a terme aquest
Govern no siguin polítiques precisament progressistes i
democràtiques i nosaltres en això evidentment no hi podem
estar d’acord i no votarem cap esmena d’aquestes a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del
representant del Grup El Pi Proposta per les Illes el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. El Pi no ha presentat cap esmena en aquesta secció,
nosaltres pensam que els doblers d’Hisenda són faves
comptades difícilment i no és ver que cap partit baixi els
imposts quan governa i està demostrat en els darrers dotze
anys, per què?, perquè fan falta doblers, no basten els doblers
que hi ha. 

I a partir  d’aquí l’únic que podríem dir és que no estam
d’acord amb les esmenes a la totalitat que s'han presentat per
part del PP i VOX. En canvi, sí que podríem estar d’acord amb
una sèrie d’esmenes que ha presentat el PP que fan referència
a la millora de l’Agència Tributària, a aquestes nosaltres hi
donarem suport. 

I després n’hi ha unes altres que poden tenir molt bona
intenció per part del Grup de Ciutadans, PP i VOX, però no hi
ha més doblers a la comunitat autònoma. Jo crec que som el
fuet de dir que no hi ha més doblers en el rebost, que estam en
fallida i tot això. Jo sé que això vostès ho parlaran d’aquí tres
anys, diran aquell boig de Sa Pobla ja tenia raó en aquest sentit
i pens que tenen bona intenció, però al final no hi ha duros.

I allò que em crida l’atenció és qualque esmena a la
totalitat que en aquest cas ha presentat VOX, que del que parla
és respecte  del deute públic, que diu “no responde a las
necesidades de la ciudadanía”, no sé què vol dir “no
responde a las necesidades de la ciudadanía”, però sí que
són doblers que s’han emprat del deute públic per a les
necessitats de la ciutadania, més ben gastats o manco gastats,
però si no hi ha aquest deute públic, tendríem morositat, és a
dir, carregar-se la totalitat del deute públic, si aquí no ve un
Pare Noel, difícilment nosaltres podrem complir els nostres
compromisos.

Dit això no tenc res més a aportar i he passat un seguiment
del vot a la lletrada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. A continuació té el torn de
paraula la representant del Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ens reservarem per al
debat de ple, sí que avançam però que votarem en contra de les
esmenes a la totalitat, com ja vam fer també anteriorment i
que farem una abstenció en aquelles esmenes que facin
referència a Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim té el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Irene
Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Ja quasi quasi bones tardes, diputats i
diputades. El passat mes de novembre la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors va comparèixer per explicar el projecte
de llei dels pressuposts de la comunitat de les Illes Balears i
m’atur un moment aquí per fer una petita reflexió i un
recordatori. Els pressuposts presentats per la conselleria són
els més socials de la història d’aquesta comunitat autònoma,
uns pressuposts realitzats amb coratge, però que al mateix
temps són prudents i ajuden a consolidar els avanços dels
darrers anys.

Des del Partit Socialista, d’igual manera que segur des dels
grups que conformen el pacte, estem segurs que aquests
pressuposts són els que necessita la nostra comunitat
autònoma: uns pressuposts responsables socialment, però
també des del punt de vista financer, realitzats malgrat el
bloqueig institucional que viu Espanya els darrers mesos,
sense un govern estable a nivell estatal. El pressupost global
creix un 8%, concretament 435,4 milions d’euros més en
relació amb el pressupost presentat l’any 2019, augmentant la
despesa destinada a cobrir les polítiques socials en matèria de
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salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge, fins a
situar-se en 3.091,4 milions d’euros. 

També m’agradaria recordar als grups de l’oposició, al
Grup Parlamentari Popular, al Grup Parlamentari Ciutadans i
al Grup Parlamentari VOX, que aquest pressupost té el suport
de l’AIReF, l’autoritat independent responsable fiscal, que dia
5 de novembre va expressar que avalava la previsió del Govern
de previsió d’ingressos i despeses, ja que probablement seran
superiors als marcats en els pressuposts de la comunitat. Per
desgràcia les comunitats d’Andalusia i Madrid, governades per
vostès, no poden dir el mateix i hauran de deixar les promeses
de baixar els impostos a un costat.

Els grups de l’oposició el que heu cercat presentant gran
part de les esmenes, ha estat contraposar el vostre model de
gestió amb el nostre, posant l’èmfasi en les diferències
ideològiques, mentre tant els grups del Govern hem d’aportar
responsabilitat i marcar els nostres arguments, la posició
política i programàtica a la qual responen els pressuposts, a
més d’actuar amb responsabilitat, rigor i respecte de cara als
ciutadans de les nostres illes. 

El Grup Parlamentari Popular s’ha dedicat a fer baixes a la
secció 34, deute públic i la secció 6, Oficina de Prevenció i
de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. Fer baixes
a la secció 34 és una pràctica irresponsable per part del grup
majoritari de l’oposició, que ha imputat 102.888.731 euros,
quan la partida té una consignació en el pressupost de
63.269.042 euros. Això vol dir que les esmenes són superiors
en 40.825.566 euros, un 40% més, demostrant molta falta de
rigor i coherència quan saben que això és inevitable.

Per altra banda VOX continua en la seva línia, creant
desigualtats en tots els sentits. Per una banda lleven 2 milions
d’euros de l’IB Dona, perquè creuen que no respon a les
necessitats reals de les dones. Creen una baixa en la partida de
publicitat i propaganda de la Direcció General de
Comunicació per passar els diners a ajudes directes a dones
maltractades i víctimes de violència intrafamiliar; i a més,
suprimeix la Direcció General de Drets i Diversitat i la
Direcció General de Cooperació, per destinar els diners a la
secció 34, el deute públic. 

A diferència del Partit Popular i VOX, el Grup Ciutadans
s’ha centrat a fer esmenes a favor de la dependència, el suport
a les persones amb discapacitat i a suprimir les barreres
arquitectòniques, mostrant empatia cap als ciutadans de les
Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Triay. A continuació i ja per a torns de
rèplica, començarem el torn donant la paraula a la representant
del Grup Parlamentari Popular per un temps màxim de cinc
minuts la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé nosaltres en torn de rèplica
dir que les nostres esmenes es fonamenten i es justifiquen en
els seus propis termes, com indica la seva redacció . Que
n’hem presentat catorze en la línia que hem fet sempre, amb
coherència a incrementar el Pla de lluita contra el frau,
esmenes que hem fet altres anys; o donar de baixa partides de
l’Oficina Anticorrupció, també, en la línia que dèiem, que
llevava competències a altres institucions i que només era un
quedar bé dels partits que governen, sobretot amb Podemos,
que ho duia al seu programa electoral, això de lluitar contra la
corrupció des del Parlament, encara que aquest mantra de
partits nous, impol·luts, pareix que darrerament està quedant
només en un titular.

També per consolidar la Llei de capitalitat de Palma, com
deia; és una llei que du tretze anys, vull dir que qualque partida
es deu haver anat posant, evidentment, perquè Palma pogués
fer les inversions de la capitalitat; si no supòs que l’ajuntament
hagués reclamat, a no ser que aquests darrers anys no l’hagin
tengut gaire en compte.

I quant a les afirmacions i les referències a les baixes que
feim a la secció 34 no sé de què se sorprenen. Durant el
període 2011-2015 la Sra. Armengol va fer moltes baixes a la
secció 34, d’interessos, perquè es fessin altres actuacions i es
gestionàs millor. No només això, sinó que feia baixes a la
secció 35, de fons de contingència, que crec que és fins i tot
més greu. Com a solució nosaltres som un grup minoritari;
primer no podem gestionar, gestionin bé i tendrem menys
interessos de demora, i hi hauria per exemple un paquet de 7
milions d’euros que es podria destinar a algunes de les nostres
propostes. Formulin-nos transaccions que podríem debatre en
el plenari, evidentment, amb càrrec a aquests 7 milions si els
gestionen bé, i potser podríem fer algunes d’aquestes esmenes
nostres transaccionades perquè surtin endavant coses que són
necessàries per a les Illes Balears.

Quant al posicionament d’esmenes d’altres grups, ens
reservam per al debat polític del plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. És el torn ara de la rèplica del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Només un parell
d’observacions molt concretes. És a dir, quan es fan esmenes
a un pressupost on el sostre ja d’ingressos i de sortides total
s’ha plantejat i aprovat a un ple no és qüestió de generar més
deute; són els nombres que hi ha, per això ens permet
transaccionar o passar d’una partida a l’altra. Les esmenes són
d’aquest tipus, no podem créixer més enllà dels ingressos que
hi haurà ni fer més despesa que es va aprovar en el Parlament;
el que sí feim és passar d’unes partides a altres que
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consideram que són dins la nostra coherència, el nostre
discurs i dins el programa plantejat són les que pertoquen, i
per això nosaltres hem tocat de capítol 2, despesa corrent, a
partides molt concretes, amb un comentari que tots els
diputats i les diputades tenim a baix, a l’observació, del perquè
ho agafam d’aquest lloc.

I és ver, no ens posam d’acord amb l’equip de govern i amb
qui li donen suport, en la qüestió que s’ha de reduir
organigrama i despesa d’alts càrrecs per prioritzar altres
coses. Evidentment és legítim l’equip de govern d’haver
nomenat i seguir amb aquesta despesa o de nomenar més, però
nosaltres el que hem fet és considerar minvar d’aquí. De fet a
cada conselleria hem minvat un alt càrrec o un eventual, que
sol ser cap de Secretaria o un assessor.

El que no hem tocat i tornam reafirmar són programes que
consideram que són socials, i dins els apartats que
considerem. Evidentment un programa com una conselleria de
diversitat o de participació, o de voluntariat, sí que qüestionam
que tengui un cap de Secretaria o  que tengui potser un
assessor aquesta conselleria, però no tocam els programes
que consideram que són importants i que ja hem manifestat el
nostre posicionament.

Quant a una valoració que s’ha fet sobre la política de
cooperació al desenvolupament, dues coses. Nosaltres no hem
tengut recentment la situació que té..., desconec ara mateix el
pressupost que té la comunitat andalusa, no em preocupa,
preocuparà als andalusos i a les andaluses; a mi em preocupa
la que tenim aquí, però lògicament si han hagut de tocar
algunes partides i han tengut un debat com aquest a la Llei
d’acompanyament, a la Llei de pressuposts, supòs que han vist
la realitat a Andalusia, entre elles la de l’ERE, i tots sabem els
milions d’euros de què no disposa la comunitat autònoma
d’Andalusia per al finançament dels seus programes públics.
Ara, quin debat han tengut i d’on han hagut de tocar o no tocar?
No ho sé. No em pareix que sigui oportú en aquesta comissió
parlar d’altres comunitats autònomes en aquest sentit. El que
sí crec, i estam convençuts i ho hem manifestat, que la
Direcció General de Cooperació ha de tenir una vinculació de
pressuposts diferent de la que té, però no és el moment, pels
ingressos que hi ha previstos, no és el moment de reduir-la.
Per què?, perquè tenim una arribada de fluxos migratoris que
si reduïm la política de cooperació al desenvolupament,
l’ajuda humanitària, afectarà la pobresa, afectarà que aquí
arribi gent desesperadament sabent que no té uns recursos
suficients, i això és el nostre debat de les esmenes, o no tocar
segons quines partides pressupostàries. I em consta que altres
comunitats també, com Múrcia, que té un flux migratori
important, també les té mantingudes. Si les ha hagut de tocar
o no, no ho sé.

Quant a..., ja he esmentat que no hem fet una esmena a la
totalitat perquè entenem que ens permet el pressupost i el
debat a una comissió per vincular-la.

L’Oficina Anticorrupció. Nosaltres ens vàrem manifestar
en contra de l’Oficina Anticorrupció; però per què?, perquè
entenem que la Fiscalia és la que s’ha de dotar del servei i no

hi ha d’haver duplicitats que pot assolir perfectament la
Fiscalia. Però sí hem de dotar l’Agència Tributària de les Illes
Balears, però no per a un control dels alts càrrec, d’on (...) els
doblers, que és el frau, i que és l’evasió d’imposts o que és
tenir altres tipus d’evasió fiscal tenint empresa en un altre
domicili, o altres debats que hi ha hagut en aquesta comissió.
Qüestionam l’Oficina Anticorrupció?, sí; qüestionam el sou
del director de l’Oficina Anticorrupció?, sí; l’hem d’eliminar?,
quan vegem que hi hagi una duplicitat manifesta o que
realment no compleix les funcions nosaltres demanarem
eliminar-la. El que no farem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El que no farem és llevar tota una estructura simplement
per un criteri simplement de finançament d’una altra.

Insistesc, nosaltres hem donat suport a l’Agència Tributària
en el que hem considerat important.

Quant a..., disculpau un segonet... L’AIReF. Només vull fer
una reflexió -acab tot d’una- només vull fer una reflexió de
l’AIReF. Hem de recordar, i agraesc l’empatia que ha tengut el
Grup Parlamentari Socialista amb algunes propostes que hem
fet, que entenc que els donaran suport. S’ha fet un discurs
supòs que transversal a totes les seccions que és el mateix que
va fer la consellera defensant el pressupost global, però hem
de recordar quan l’AIReF ha qualificat el risc d’incompliment
del deute o de sostre, i per aquesta raó (...) s’han hagut de fer
bloquejos de 62 milions d’euros a l’execució pressupostària
d’enguany, o 50 milions menys. És a dir, hem de recordar
l’AIReF quan qualifica les dues coses, el positiu i les
recomanacions.

Moltes gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, voy a intentar ser
pedagógico, es verdad que queremos que desaparezca el IB
Dona, pero no es cierto que no queramos políticas de apoyo
a la mujer o a la familia, aquí el problema está en que ustedes
se creen sus propias mentiras, estamos en una comisión, no
estamos en una rueda de prensa. Entonces, nosotros hemos
propuesto, a través de reducción de lo que llamamos
chiringuitos, para que nos entendamos todos, nosotros, a
cambio de eliminar ese dinero del IB Dona, proponemos 2
millones de euros para políticas en favor de la natalidad, que
vivimos un infierno demográfico; una enmienda de 1 millón de
euros para becas de comedor escolar, que el año pasado miles
de familias que tenían derecho a esas becas no tuvieron acceso
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a ellas porque se había acabado el fondo, y en comisiones
anteriores lo han querido tapar con 100.000 euritos para decir
que sí han aumentado las becas. Nosotros hemos propuesto 3
millones de euros para familias con dependientes. Otra
enmienda con casi 1 millón de euros para ayudas a familias
numerosas y monoparentales. Varias enmiendas por valor de
2.600.000 euros para ayudas a mujeres embarazadas. Una
enmienda de 1 millón de euros para ayudas directas -directas-
a mujeres maltratadas y víctimas de violencia intrafamiliar. Y
una enmienda de casi 3 millones de euros en inversión en
vivienda social.

O sea, que no nos vengan ustedes a contar milongas,
nosotros no es que queramos ir en contra de la mujer o cerrar
el IB Dona, nosotros queremos cerrar el IB Dona porque
creemos que no sirve a más objetivos que a colocar un montón
de gente allí, a hacer trípticos y chapas, y nosotros pensamos
que los problemas que debe tratar el IB Dona son mucho más
urgentes y mucho más serios que hacer trípticos y chapas, esa
es la diferencia, una diferencia filosófica de en qué se tiene
que gastar el dinero.

Con respecto a la promoción que nosotros pedimos para
el crucerismo en Menorca, Menorca era puerto de recalada de
cruceros de tamaño medio y pequeño, con 300.000 euros que
nosotros pedimos para una partida de promoción,
evidentemente no estamos hablando de reformar el puerto ni
de que vayan cruceros más grandes, estamos hablando de que
recuperen una parte del turismo perdido, un turismo de
calidad, ya digo, de cruceros pequeños y medianos. Otra cosa
es que no quieran leer de qué van las enmiendas que
presentamos.

Y con respecto al cambio climático, nosotros insistimos,
no es que neguemos que el c lima cambia, el clima cambia
desde que existe, desde que el mundo se creó, ya lo hiciera
Dios o big-bang, el clima ha cambiado, el clima cambia por
definición, y ha cambiado siempre y seguirá cambiando,
aunque nosotros nos extingamos como se extinguieron los
dinosaurios. Lo que nosotros estamos a favor de políticas
medioambientales reales y no en seguir creando más oficinas,
más observatorios, y por eso llevamos propuestas concretas,
de hecho hemos votado a favor de propuestas del Gobierno en
el pleno, como la del paisaje. O sea, nosotros estamos a favor
de las políticas reales que contribuyan a la mejora del medio
ambiente y la sostenibilidad; pero estamos en contra de seguir
gastando para seguir colocando a todo el que entra por la
puerta de vuestras sedes. Ésta es la diferencia de criterios, o
sea, a favor del medio ambiente sí, a favor de seguir haciendo
prospectos y chiringuitos, irnos a Madrid al cambio climático
y volver y volvernos a ir y volver a volver, de eso estamos en
contra porque pensamos que el dinero público es una cosa
muy seria como para que nos lo gastemos en tonterías. Ésa es
la diferencia de filosofía, nosotros no queremos hacer
clientelismo político con el dinero público. Nada más.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Ara és el temps de les
contrarèpliques, en primer lloc donarem la paraula a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos. Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Había hecho el firme
convencimiento de no usar este segundo turno, pero después
de oír al Sr. Rodríguez y respirar hondo, me veo en la
obligación de usarlo. Vamos a ver. Está muy bien hacer
políticas de natalidad, pero ¿ustedes cuando hacen políticas de
natalidad solamente piensan en las personas españolas o
piensan en todos los colectivos? Lo digo porque a veces se
puede mal interpretar el mensaje que dan.

En cuanto al tema de la violencia intrafamiliar, la mujer
afortunadamente se relaciona con el hombre en muchos otros
ámbitos que no son sólo el familiar, porque somos personas
autónomas e independientes. Nos relacionamos desde la
adolescencia, desde la infancia, en la época adulta, no siempre
en el entorno de una pareja o de una convivencia; estarían
ustedes dejando fuera a adolescentes, por ejemplo, que
sabemos que en estos momentos están sufriendo violencias
machistas desde ese patriarcado estructural que existe en
nuestra sociedad. 

Nosotros evidentemente defendemos la educación
afectivo-sexual en todas las etapas de la vida, defendemos la
necesidad del IB Dona y de todas aquellas estructuras y
programas que tengan que ver con la erradicación de las
violencias machistas. Dejo el resto para el pleno.

En cuanto al cambio climático, dice usted, “el clima ha
cambiado”. Sr. Rodríguez, tiene absolutamente toda la razón,
ha cambiado siempre, toda la razón, pero la diferencia es la
agencia humana, es la acción de los seres humanos lo que está
imprimiendo esa diferencia que no existía en la época de los
dinosaurios. Entonces, evidentemente hay que hacer políticas,
evidentemente hay que actuar si queremos dejar un planeta
para esos niños y niñas que ustedes esperan con ansia que
nazcan en nuestro país, ¿vale?, entonces tienen que tener un
medio ambiente que sea respirable, un entorno donde se
puedan producir alimentos saludables y un país donde valga la
pena vivir y puedan ser felices. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. És el torn ara de la
representat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no intervendrem perquè
davant d’aquestes falsedats i negacionisme que transpira
aquesta cambra, no val ni la pena contestar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No faig ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim té el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Per fixar posició a l’hora de votar les
esmenes els feim saber que el nostre vot serà en sentit
contrari, tot i així els explicam una sèrie d’esmenes quant al
sentit del vot. 

És una alegria en certa manera que no coincidim gens amb
els grups que han presentat esmenes a la totalitat, i tanta sort!,
perquè nosaltres sí que creim que els pressupostos sí
responen a necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears.

Quant a les esmenes parcials, si ajuntem les esmenes del
Partit Popular RGE núm. 10115, 10116, 10117 i l’esmena del
Partit VOX-Actua Baleares RGE núm. 9475, els puc contestar
que l’ATIB des de la seva creació té com un dels objectius
principals la lluita contra el frau fiscal, a aquest efecte  es
desenvolupa un pla anual d’accions per a totes les àrees
vinculades a aquest objectiu, (...) les àrees de gestió, inspecció
i recaptació. 

Segons les dades de la Inspecció General del Ministeri
d’Hisenda, recollides a l’informe comparatiu de la gestió dels
tributs cedits a les comunitats autònomes, corresponent a
l’exercici 2018, les operacions realitzades pels contribuents
que l’administració tributària no ha detectat i que, per tant, han
quedat opaques, és d’1,4% a la comunitat autònoma de les
Illes Balears; en tot cas..., perdó, en tant que la mitjana
nacional és del 9,43%, el que és indicatiu del satisfactori
nivell general de compliment dels contribuents amb
l’Administració Tributària de les Illes Balears.

En conseqüència, es considera que les línies d’actuació
iniciades amb la creació de l’ATIB han de manifestar-se i
desenvolupar-se no en sentit substancial per això amb una

major dotació econòmica perquè sense perjudici d’això la
implementació d’un bo pla d’actuació anual ha esdevingut la
millor eina contra el frau als tributs de gestió autonòmica. 

Quant a l’esmena del Partit Popular RGE núm. 10120
l’objectiu de l’IDIBSA és l’atorgament de garanties a favor
dels socis on només poden ser PIME, no particulars. 

Quant a l’esmena del Partit Popular RGE núm. 10067 i les
esmenes de Ciutadans RGE núm. 9504, 9505, 9629, 9630 i
les esmenes del partit VOX-Actua Balears RGE núm. 9478 i
9481, el finançament dels consells insulars ve establert a la
Llei 3/2014, que regula com s’han d’actualitzar les dotacions
i que aquests tenen caràcter incondicionat, de manera que cada
consell té plena autonomia pel que fa a les decisions de
despesa.

A l’esmena del Partit Ciutadans RGE núm. 9549, la
Sindicatura de Comptes ja compta amb una dotació suficient
per cobrir la despesa del seu personal.

Quant a l’esmena RGE núm. 9574 del Grup Ciutadans,
l’Agència Tributària des de la seva... des de la creació de la
seva web sempre ha procurat facilitar a tots... i a totes les
contribuents i als usuaris i a les usuàries el seu ús. Per aquesta
raó el portal s’ha dissenyat seguint e ls  criteris generals
definits al document Directrices de accesibilidad al
contenido y versión 1.0, creat per la principal organització de
(...) d’internet, tenint un nivell d’accessibilitat AAA, que és el
mateix que té la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Dintre de la mateixa línia s’està treballant en la versió 2.1
publicada al juny de l’any 2018, s’està desenvolupant els
mitjans propis de l’ATIB amb la finalitat de tenir-la implantada
durant els pròxims mesos.

L’esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

... -gràcies, presidenta. Respecte de l’esmena del Partit VOX-
Actua Balears RGE núm. 9403, només dir-li que la secció 34
té un import suficient per atendre el calendari
d’amortitzacions.

I una cosa més li diré, Sr. Rodríguez, una pena que vostè
només pensi que l’IB Dona només serveix para hacer chapas
y folletos.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Triay. És el moment de les votacions, si els
sembla bé ens han proposat una agrupació per part del Grup El
Pi Proposta per les Illes que, si volen, és la que utilitzarem per
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fer la votació, a no ser que tingui algun grup més alguna
especificitat. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Perdón, Sra. Presidenta, yo quisiera votar por separado la
enmienda 10122.

LA SRA. PRESIDENTA:

La diez mil...?

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

122.

LA SRA. PRESIDENTA:

122. Alguna especificitat més? Idò passarem a les
votacions.

Passem a les votacions. Passem a votar en primer lloc les
esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Passem a votar la 10122.

Vots a favor?... La 10122.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta...

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Disculpi'm, és que me n’he descuidat, jo també volia
demanar dues esmenes per votar separadament, la del Grup
Popular, el Partit Popular, la 10115 i la 10087, i disculpi'm.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Llavors, passem a votar-les ara. En primer lloc
votarem l’esmena del Partit Popular, la 10115.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la 10087.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ara sí, ja passarem a votar...

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar idò per blocs..., perdó, pot repetir el
resultat?

EL SR. SECRETARI:

De l’esmena mil..., 10087 són 4 vots a favor, 6 vots en
contra, i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara en primer lloc les esmenes 10116,
10117, 10120 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes també del Partit Popular
núm. 9814, 9815, 9816, 9817 i 9818.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de les esmenes 10015, 10067 i 10112 del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. En primer lloc votarem les esmenes
núm. 9574, 9575, 9576.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara les esmenes 9549, 9504, 9505, 9629 i 9630
del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passarem a votar les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, en primer lloc
votarem les esmenes 9408, 9404, 9416, 9457, 9448, 9475,
9478 i 9403.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX núm. 9643 i 9481.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies a tots, fem una suspensió..., suspenem la sessió
fins a les 16.00 hores del capvespre, i reprendrem el debat.

Gràcies a tots.
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