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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MAS I TUGORES.

Sr. President, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, bon dia, Silvia Tur substitueix Pep Castells.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Beníssim, gràcies. Abans de passar al debat de
l’ordre del dia d’avui els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretària
anomenarà els diputats i les diputades que respondran “sí”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a l’adopció
d’acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
8942/20 i el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4419/20.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8942/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt (art. 46.2), pel procediment
d’urgència, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per informar sobre l’estat de determinades
partides dels pressuposts. 

Començam pel debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8942/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, pel procediment d’urgència, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, per informar
sobre l’estat de determinades partides dels pressuposts.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Diputada Silvia Tur, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. Bé,
explicaré la motivació que ens ha portat a presentar aquesta
sol·licitud de compareixença de la consellera d’Hisenda i és

que quan vàrem aprovar els  pressuposts d’aquest any, els
pressuposts del 2020, en aquest cas la diputada que els parla
va presentar un total de 18 esmenes, les quals foren totes
acceptades, feliçment he de dir, i aquestes esmenes sumen un
total d’1.805.000 euros que impliquen inversions directes a
l’illa de Formentera, ja sigui en equipaments o en serveis o en
altres projectes.

Per a l’illa de Formentera, com comprendran vostès, és
molt important saber si aquestes partides es mantenen o no o
en quin grau i en quina mesura es mantenen i, per tal de
conèixer aquesta informació que s’havia demanat en diferents
ocasions de forma oral, però que no vàrem obtenir resposta,
el que vàrem fer va ser presentar una sol·licitud per fer unes
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita, i el dia 21 de
maig vàrem rebre resposta de la conselleria on, d’una manera
molt escarida, se’ns deia que, i ho llegiré literalment, ens deia
que “les diferents conselleries mantenen els compromisos de
destinar l’import d’aquestes partides afectades al manteniment
de les esmenes aprovades al pressupost general de la
comunitat autònoma per al 2020, -coma- sempre i quan la
nova situació provocada per la COVID-19 no elimini els
supòsits en base a les quals es varen aprovar aquestes
esmenes”.

És clar, vostès entendran que aquesta resposta és
absolutament ambigua perquè com s’interpreta i qui interpreta
si es mantenen o no els supòsits que varen motivar l’aprovació
d’aquestes esmenes? Des del nostre punt de vista,
evidentment, és clar que es mantenen els supòsits perquè no
hi ha cap esmena que en el seu moment no haguéssim
presentat que a ulls nostres evidentment suposi una inversió
innecessària a dia d’avui, una altra qüestió és que es puguin
arribar a acords o a pactar pròrrogues a algunes inversions,
etc., però no hi ha cap d’aquestes esmenes que a dia d’avui
resultin, a ulls nostres, evidentment, innecessàries o que el
que les va motivar hagi desaparegut, que és un poc el que aquí
es tracta d’explicar en aquesta resposta.

Per tant, nosaltres consideram que després d’aquesta
situació tan crítica que vivim fruit d’aquesta pandèmia sanitària
i també evidentment les repercussions que això implica sobre
els pressuposts de la nostra comunitat, és imprescindible que,
de manera clara s’expliqui, en aquest cas entenem que per part
de la consellera d’Hisenda que és qui controla els
pressupostos, aquest 1.805.000 euros que es va aprovar
destinar a Formentera es manté, no es manté, les inversions se
seguiran fent o no se seguiran fent? I ho volem d’una manera
detallada, talment com demanam en aquestes preguntes que
vàrem fer amb resposta escrita, és a dir, anant partida a partida,
esmena a esmena, què es manté i que no es manté.

I nosaltres volem tenir informació clara, com comprendran
vostès, perquè és una partida molt important per a l’illa de
Formentera, pensam que es tracta d’una obligació del Govern
respondre aquestes qüestions i més un deure d’aquesta
diputada obtenir aquesta informació, perquè també es pugui
traslladar al Consell de Formentera, que evidentment és el
principal actor institucional en aquesta qüestió, juntament amb
el Govern, però també perquè és un dret de la ciutadania de la
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nostra illa, del poble de Formentera, conèixer si aquestes
inversions es faran o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Torn ara de fixació de posicions.
Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, el Grup
Parlamentari Popular votarà a favor d’aquesta sol·licitud de
compareixença, tot i que evidentment no només ens interessa
al Grup Parlamentari Popular, que també, però no només ens
interessen les inversions o les partides pressupostàries que
afectin Formentera, sinó que ens interessen també les partides
pressupostàries que es poden veure afectades com a
conseqüència de la situació que viu la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el conjunt d’Espanya a la resta d’illes. 

En conseqüència, entenent que la sol·licitud de
compareixença podria permetre preguntar a la consellera
respecte d’aquestes partides de Formentera i també la resta de
qüestions que tenguin la resta de grups parlamentaris, doncs,
evidentment hi votarem a favor d’aquesta sol·licitud de
compareixença.

Per altra banda, entenem també que som el mes de juny, el
darrer període de sessions, no crec que..., podria ser, podria
ser que en sessions extraordinàries la consellera pogués
comparèixer, però si no ens aniríem ja al mes de setembre i
creiem que en el mes de setembre hi haurà informació més
que suficient per resoldre l’enorme incertesa que hi ha
actualment amb els pressuposts del 2020 d’aquesta comunitat
autònoma. 

És evident que els pressuposts són paper mullat ara mateix,
el forat d’ingressos és descomunal, hi ha transferències de
l’Estat que poden venir, no se sap per quins imports, és evident
que una gran quantitat de partides de despesa poden estar
compromeses i veiem més que necessari que la consellera
d’Hisenda expliqui aquesta qüestió. 

Ahir mateix en el Ple del Parlament vàrem debatre el tema
de les partides de la secció 37, del fons de turisme sostenible,
partides que han quedat completament defenestrades com a
conseqüència del Decret Llei 8/2020, o no, tampoc no ho
sabem exactament perquè parla allà de..., bé, ja veurem les
inversions estratègiques i no sé què, la incertesa és la
característica normal, habitual, real que hi ha avui en dia
respecte del pressupost.

Per tant, no podem fer més que votar a favor d’aquesta
sol·licitud de compareixença entenent que és més que
necessari que s’expliqui tota aquesta incertesa que hi ha en el
pressupost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Des d’Unidas Podemos votarem a favor
d’aquesta compareixença, entenem que quan ve una consellera
se li pot demanar el que cada grup estimi oportú, en relació al
que comentava el Partit Popular però, evidentment, per la
nostra part pensam que s’ha de donar prioritat a la sol·licitud
presentada pel grup polític corresponent, en aquest cas per la
diputada Sílvia Tur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Sra. Tur,
ja li manifest el nostre  suport, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, a la seva petició de compareixença de la consellera.

I miri, després d’haver ficat vostè dia 23 d’abril, 28
específiques sol·licituds de resposta sobre projectes que des
de Formentera s’havien compromesos i que, un mes després,
li contestin amb quatre línies que s’ajusta a la situació que hi
haurà, i que tengui quasi, quasi, paciència, entenc perfectament
que vostè demani una compareixença a la consellera perquè li
conti aquí, en aquesta cambra, qualque cosa més que quatre
línies, que em sembla ja habitual i, a més, inadmissible, ja ho
he dit, el meu grup parlamentari ja ho ha dit en diferents
ocasions: hi ha respostes per part dels consellers i conselleres
-o d’alguns- que són inadmissibles en aquesta cambra quan,
precisament, és informació que ja es pressuposa que es
demanarà, perquè són respostes que no s’han donat. I aquí hem
observat, en aquesta cambra, com arriben decrets o acords
dels consells d’administració de les empreses públiques pels
quals es modifiquen reiteradament i substancialment els
pressuposts de la comunitat autònoma. 

El nostre grup parlamentari ja ha demanat, reiteradament
també, la compareixença de la consellera amb la nova
reformulació dels pressuposts de la comunitat autònoma, que
s’ha estat modificant preCOVID, durant la COVID i ara amb la
nova tornada a la normalitat, és a dir, encara esperam aquesta
reformulació de pressupost. Per tant, tant de bo que tenguem
una nova oportunitat els grups parlamentaris, dins l’acció de
control de govern, de poder demanar qualque cosa més a la
consellera.

És evident que afecta el pressupost i el finançament dels
ens locals, entre els quals els consells insulars, afecta el de
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Formentera per compromisos concrets, materialitzats a la
tramitació de la Llei de pressuposts, però afecta la resta dels
consells insulars, no oblidem també aquella renúncia per part
de la presidenta, o del govern del Consell de Mallorca, als 10
milions d’euros també compromesos amb un protocol que
tampoc no veuran. 

De fet, la proposició no de llei que ens ve seguida a
aquesta, planteja també o fa la reflexió sobre una modificació
de 10 milions d’euros destinats a una empresa pública; una
altra preCOVID, febrer, abans d’això. 

Per tant, evidentment, entenem que hi ha més que una
pregunta per fer-li, tot i que el context serà el que vostè
plantegi aquí, però el nostre grup parlamentari ja ha demanat
en reiterades vegades que duguin el pressupost, i haurem de
demanar la compareixença també perquè vengui fins i tot la
presidenta aquí a explicar que passarà amb el pressupost de la
comunitat autònoma. 

Per tant, nosaltres li donarem suport, i volia que constés en
el Diari de Sessions la nostra queixa, com a grup
parlamentari, per la manca de resposta o per l’estil com es
contesten les preguntes a alguns grups parlamentaris en tema
del seu exercici de control de la gestió del govern.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies president. No, nosaltres votarem a favor de la
compareixença. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Diputada Idoia Ribas, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Nosotros vamos a votar a favor de esta
comparecencia, presentada por la Sra. Tur, entendiendo que
nosotros ya antes de esta crisis sanitaria ya considerábamos
que los presupuestos de la CAIB eran unos presupuestos
irrealizables, ya sabíamos que el presupuesto de ingresos
estaba hinchado, veíamos que había un agujero de 500
millones de euros y había una serie de problemas para
poderlos ejecutar, más aún después de esta pandemia. 

Por tanto, no sólo nos preocupa las partidas que afectan a
Formentera sino todo el presupuesto en general. Por tanto, sí,
votaremos a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta sol·licitud, està
perfectament justificada, és una qüestió de transparència,
sempre donam suport a les sol·licituds de compareixença i
més en aquest cas en què està tan motivada. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Moltes gràcies Sr. President, bon dia a tots i totes. També
des del Grup Parlamentari PSIB-PSOE donarem suport a
aquesta petició de compareixença. Tot i així, hem de recordar
que la consellera d’Hisenda ja va comparèixer dia 12 de maig
del 2020 per retre compte en aquest parlament de la situació
dels pressuposts generals de la CAIB per al 2020, en aquests
moments de pandèmia de la COVID-19.

I també crec que hem de remarcar i no hem d’oblidar que
la prioritat ha estat fer front a l’emergència sanitària i atendre
les obligacions o les urgències socials i econòmiques que ha
generat aquesta crisi sanitària. 

Sabem que des de la conselleria es fa feina sobretot en què
siguin sostenibles les rendes de les famílies i també en donar
suport al sector productiu. Tot i així, com deia, donarem
suport a aquesta compareixença de la consellera d’Hisenda. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Entenc que existeix
unanimitat entre tots els grups, per tant, si no hi tenen
inconvenient la donaríem per aprovada per unanimitat, la
petició. D’acord. 

Idò, en conseqüència, queda aprovat l’escrit  RGE núm.
8942/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença de la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors, per informar sobre l’estat de
determinades partides del pressupost.
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II. Proposició no de llei RGE núm. 4419/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a detracció dels fons dels ports autonòmi cs a
favor dels trens de Mallorca (SFM).

A continuació, passam al debat de la proposició no de llei
previst al punt 2 de l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 4419/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a la detracció dels fons dels ports autonòmics a favor
dels trens de Mallorca (SFM).

Per a la seva defensa, té la paraula per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares la Sra. Idoia Ribas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. El pasado 20 de febrero, el consejo de
administración de Ports de les Illes Balears presidido por el
conseller de Territorio y Movilidad, el Sr. Marc Pons, ratificó
una transferencia de 10 millones de euros procedentes de este
organismo a la empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca. 

La detracción de los fondos de los puertos autonómicos a
favor de los trenes de Mallorca fue aprobada el pasado mes de
diciembre, dentro de la Ley de presupuestos de la comunidad
autónoma, sin embargo, no trascendió públicamente hasta que,
a principios de marzo, fue convocada una reunión
extraordinaria del consejo de administración para darle luz
verde.

El comité de empresa de Ports de les Illes Balears ha
denunciado que la medida es contraria a la Ley de puertos de
Baleares y se ha adoptado sin un estudio por parte del área
económica de la empresa pública. Los representantes de los
trabajadores afirmaron que se ha aprobado sin tener en cuenta
la afectación que puede tener a medio plazo sobre las arcas del
organismo público que gestiona las instalaciones portuarias
autonómicas.

La asociación Navegantes Mediterráneo ha calificado el
hecho de inaceptable y ha insistido en que las autoridades
deberían fomentar la náutica social. Literalmente, dicen, que
tener un barco es muy costoso, ya sea en puertos de gestión
directa como indirecta, y no se entiende que ese dinero -que
procede de los navegantes y usuarios- se destine al tren. 

Esta transferencia económica supone además una
vulneración del artículo 37.2 de la Ley 10/2005, de Ports de
les Illes Balears, en la cual se establece que “los recursos
tributarios recaudados por Ports de les Illes Balears, se han de
afectar al cumplimiento de la finalidad institucional que esta
ley le confía.” Cabe recordar que nuestra finalidad
institucional está relacionada con la gestión, la protección, el
mantenimiento y la defensa del dominio público portuario que
se le adscriba y el que pudiese afectar a la comunidad
autónoma de las Illes Balears.

Así mismo, la citada ley indica que la programación de las
inversiones tiene que incluir -siempre que lo permita el
resultado del ejercicio económico precedente- la ejecución
de actuaciones dirigidas a la protección y conservación del
litoral. Por tanto, en caso de remanente, queda acotado al
litoral. 

Si bien, la Ley 19/2019, de presupuestos de la CAIB para
el año 2020, indica -excepcionalmente- que se pueden usar
remanentes de entes del sector público, en este caso ya no
sería un acto excepcional, sino un acto reiterado, teniendo en
cuenta los 5 millones de euros que se transfirieron al IBAVI
durante la legislatura pasada. Al no ser algo puntual, se está
convirtiendo en un método de financiación de otras empresas
públicas. Además, la Ley de presupuestos indica que para la
determinación del importe de estos remanentes se podrá
solicitar la información y documentación que sea necesaria,
y en este caso no se ha solicitado ningún tipo de información
ni documentación sobre la situación actual de Ports de les
Illes Balears, sus necesidades, vistos los daños producidos por
el temporal Gloria, así como su planificación en inversión a
varios años vista atendiendo a la envergadura de los mismos.

Si se destinan los recursos económicos de Ports Illes
Balears, una de las pocas empresas públicas rentables, a
finalidades distintas de las establecidas en su normativa de
aplicación no se podrán cumplir las funciones para las que fue
creada la empresa, poniendo en jaque su viabilidad futura.

Por otra parte, si tenemos en cuenta la existencia de
numerosas quejas de usuarios y asociaciones náuticas debido
al mal estado de nuestros puertos, es preciso un aumento en
la inversión en mantenimiento y mejoras de las instalaciones
y los servicios portuarios, y no quitar recursos a la empresa
ara poder acometerlos. Los activos de esta empresa son
nuestras infraestructuras y nuestro personal. Esta situación
afecta directamente a las obras de mejora y mantenimiento de
nuestras infraestructuras.

Finalmente supone una clara discriminación y agravio a
otras islas, cuya recaudación de puertos se pretende destinar
a unos servicios, los ferroviarios, de los que no disponen.

Por todo ello el Grupo VOX presenta esta PNL y solicita
al Govern de les Illes Balears que anule la orden de la
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores mediante la
que ordena esta transferencia de 10 millones de euros de
Ports de les Illes Balears a Serveis Ferroviaris. También
instamos al Govern balear a que se destinen los recursos
económicos de Ports Illes Balears a realizar las inversiones
urgentes y necesarias dentro de su ámbito de actuación. Y por
último instamos a utilizar el remanente a equiparar los sueldos
del personal al servicio del ente en vista de la carga de trabajo
y la responsabilidad que el personal asume, y que a pesar de
ser una empresa rentable cuenta con unos sueldos entre un 15
y un 30% más bajos que los del resto del personal de la CAIB.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Costa, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
discutim la legalitat de la mesura que es pren; certament estava
inclosa a la Llei de pressuposts, la mateixa empresa SFM ho
incloïa a l’informe o a la memòria que s’inclou sobre la Llei
de pressuposts, aquests 10 milions d’euros; Ports de les Illes
Balears també ho incloïa com a transferència; hi havia
contemplada la possibilitat que es recuperassin romanents
d’empreses per generar crèdit a la comunitat autònoma i, per
tant, en fi, el que és la part jurídica no la discutim, entenem
que compleix la legalitat i per tant no hi entrarem.

No obstant això sí que discutirem la part política, que és el
que feim aquí, l’oportunitat de fer aquesta transferència de 10
milions d’euros des de Ports, des dels romanents de Ports de
les Illes Balears, a SFM. I ho discutirem per diverses raons,
bàsicament tres raons. 

Primera raó: algú pot discutir a dia d’avui que els ports de
les Illes Balears no necessiten inversions? Jo crec que és
evident, és més que evident que Ports de les Illes Balears, o
els  ports de gestió directa o indirecta de Ports de les Illes
Balears necessiten inversions, i els parlaré d’un cas que conec,
que és el cas de Sant Antoni a Eivissa. El port de Sant Antoni
a Eivissa, que és un port de gestió directa, o parcialment
directa, per part de Ports de les Illes Balears, necessita a dia
d’avui inversions i a més importants: de dragatge del mateix
port perquè hi ha embarcacions que toquen en terra i han
d’anar molt alerta per allà on passen perquè podrien
efectivament tocar en terra i espenyar motors, etc.; per tant
per aquesta part, la part de manteniment del mateix port és
francament deficitària i requeriria d’inversions en aquest
sentit. En fi, crec que..., i com el de Sant Antoni, molts
d’altres, estic convençut que n’hi ha molts d’altres. En
conseqüència ningú no pot discutir, crec, en aquesta sala que
es requereixen inversions a Ports de les Illes Balears.

Dos. Com que Ports de les Illes Balears és una empresa
que està instal·lada a totes les Illes Balears, val?, la recaptació
que s’obté, i per tant la generació de romanents, a Ports de les
Illes Balears es genera com a conseqüència de la contribució
de totes les Illes Balears, dels ports de totes les Illes Balears.
Per tant aquests 10 milions d’euros que té Ports, que en té
més, de romanents, el 2015 ja tenia romanents bastant
importants l’empresa Ports de les Illes Balears, però aquests
romanents s’han generat en els ports de totes les Illes Balears;
per tant aquests 10 milions d’euros s’han generat a totes les
Illes Balears, reiter. Però en canvi es vol fer una inversió o es
vol fer una transferència que afecta només a una illa, només a
una illa que és Mallorca, en aquest cas a SFM. Per tant una
cosa que s’ha..., en fi, s’ha generat a totes les Illes Balears
s’invertirà només a Mallorca, i a nosaltres ens pareix que això
s’hauria de repartir a totes les Illes Balears si es vol fer algun

tipus d’inversió, per exemple, tal com va demanar el Consell
Insular d’Eivissa, no només els 10 milions a SFM sinó per
finançar transport terrestre, per exemple, a altres illes, a altres
consells insulars..., perdó, a altres consells insulars que tenen
transferida la competència de transports. I això no succeirà,
perquè SFM és una empresa que, de transports, sí, però només
ubicada a Mallorca i a més gestionada pel Govern de les Illes
Balears.

En tercer lloc, i finalment, entenem que SFM evidentment
s’ha de finançar, però s’ha de finançar amb transferències, amb
transferències de la comunitat autònoma, transferències
corrents i transferències de capital que s’estableixin i punt. No
entenem aquesta vinculació que vol fer, i que ja va fer en els
pressuposts de 2018, la comunitat autònoma entre detraiem
d’aquí i ho posam a una altra empresa pública, el 2008 a IBAVI
i el 2019 a SFM. Resulta al nostre entendre incomprensible.
Si es fa un detracció d’ingressos, idò val, que es faci, però
generalista, no a una empresa concreta. Ens estranya aquesta
forma d’actuar de la Conselleria d’Hisenda o de la conselleria
del Sr. Marc Pons, d’agafar d’aquí i posar-ho a una altra
empresa pública.

Per aquestes raons votarem a favor dels tres punts d’SFM,
perdó, de la PNL, entenent, això sí, que -reiter- no té
problemes de legalitat l’actuació que es fa, sinó que sí que té
al nostre entendre problemes d’oportunitat política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, d’oportunitat política
parlam, no de qüestions de legalitat, i aquí coincidim amb el
Partit Popular.

Vegem. Ports té un pressupost per al 2020 de 42 milions
d’euros, és el més alt que ha tengut mai. Que es decideixi fer
una inversió amb uns romanents, que és del que parlam, de
romanents, no parlam de desinversió, parlam d’aplicació de
romanents a un àmbit que s’ha considerat important per una
decisió política, i nosaltres en aquest moment decidim on
prioritzam els doblers i on els podem destinar, sempre d’acord
amb la legalitat vigent, s’ha decidit fer aquí. Però voldria
destacar no només el pressupost dels 42 milions, sinó que a
més no s’està desinvertint; quan parlam d’inversions, que s’han
de fer evidentment a tot el territori i a tots els ports de les
Illes, vegem, tenim uns ingressos mínims en els ports garantits
actualment de 10,8 milions anuals durant els pròxims trenta
anys; vull dir que hi ha ingressos per fer inversions.

La passada legislatura es varen fer inversions, i en aquesta
també es fan. L’objectiu de la legislatura és invertir 52
milions d’euros en obra pública en els ports de les Illes
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Balears. És a dir, el que fem ara en cap cas no elimina la
inversió ni les obres de millora en els ports; decidim invertir
en un servei que ho necessita d’acord amb una prioritat. Crec
que la xarxa ferroviària necessita aquestes inversions, i en
aquest cas no es fa cap forat, ni molt manco, a Ports de les
Illes Balears, perquè, com he dit, tenen un pressupost enguany
important, i també tenen recursos assegurats per als propers
trenta anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Ribas, evidentment la situació
d’excepcionalitat que planteja la Llei de pressuposts és més
que evident en aquest any. Per tant nosaltres evidentment
donarem suport a qualsevol superàvit o romanent d’una
empresa pública que pugui anar a pal·liar el dèficit
pressupostari o de manca d’ingressos i de finançament d’una
altra empresa pública, quan parlam de transport públic
sobretot.

El que passa és que, primer, aquesta mesura també dins el
context d’enguany no es pot justificar de cap de les maneres
el tema COVID, i el que passarà a Serveis Ferroviaris de
Mallorca és que no veurà ni els 10 milions d’euros, al revés,
crec que li retallaran aquests 10 milions d’euros per tota la
manca de recursos que es necessitaran a altres serveis públics
més essencials, com sanitat i serveis socials, donada la manca
d’ingressos i la crisi social, sanitària i econòmica de la
COVID. Per tant aquesta regularització no l’arribarem a veure
ni per a benefici de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

El que em sorprèn és que es presentin aquí uns
pressuposts, en aquesta cambra, el mes de novembre amb el
discurs de socials, justs, que responen a les necessitats
plantejades per cada una de les memòries econòmiques
presentades pel sector públic; que a més a més quan es fan
esmenes pels grups parlamentaris d’augmentar certes partides
del sector públic molt concretes en l’àmbit de transport públic
o en l’àmbit social que hem fet diferents grups parlamentaris,
se’ns digui que es contemplen ja les partides necessàries, que
no es necessiten més doblers. Llavors en el mes de febrer
feim modificacions pressupostàries i feim del pressupost de
la comunitat autònoma un puzzle que no encaixa de cap de les
maneres. Però que no es contempli en aquests 10 milions
d’euros l’augment, que és un tema que argumenten vostès a la
seva proposició no de llei, i que el mateix conseller reconeix
que per donar una resposta social i socialdemòcrata, que
presumeix moltes vegades aquest govern, en tema dels
treballadors i les treballadores de l’empresa pública, que el
conseller diu: “550.000 euros necessit cada any per equipar la
situació del salari dels treballadors de Ports respecte d’altres
empreses públiques”; el conseller presideix el consell de

direcció o el consell d’administració d’aquesta empresa
pública, i no s’ha fet aquesta modificació.

Per tant jo li hagués fet una esmena, no hem tengut temps
de veure el contingut i comprovar aquestes paraules que va dir
el conseller, però hagués fet una esmena que almanco com a
mínim garanteixi que d’aquests 10 milions torni els 550.000
euros que diu el conseller que seria suficient per garantir la
igualtat d’oportunitats d’aquests treballadors que tenen un
perjudici i una discriminació d’un 15 i un 30% del seu sou.
Això no ho contempla tampoc el conseller.

I llavors es dóna una altra situació. Entenc la queixa del
Consell Insular d’Eivissa; no tenen tren, i que demani la part
proporcional corresponent al finançament del CETI on hi ha
els autobusos per garantir un bon transport públic i una
situació que està arrossegant el Consell d’Eivissa també seria
una de les mesures que aquest consell de direcció hauria
d’haver argumentat en la seva decisió.

Miri, nosaltres li donarem suport, però li donarem suport
i la veritat és que entre cometes, perquè entenem que la gestió
que s’ha fet no és justa ni tampoc s’ajusta a les necessitats
perquè no es dóna una resposta als treballadors i perquè hi ha
infraestructures importants d’una empresa pública que
precisament ingressos i permet el finançament d’altres
empreses públiques. Per tant si es tallen les seves inversions
per a enguany a una empresa pública que realment necessita
inversions per aconseguir més ingressos que seran necessaris
per a l’exercici d’enguany i de l’any que ve, evidentment el que
feim és minvar la racionalitat del sector públic en aquest
àmbit. 

I insistesc, no crec que Serveis Ferroviaris de Mallorca
vegi finalment executats aquests 10 milions que s’han acordat
traspassar, entre  altres coses perquè s’hauran de fer
modificacions pressupostàries i retalls i bloquejos d’aquesta
disposició del sector públic per fer front a la crisi sanitària,
social i econòmica que tenim ja damunt. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Seré molt breu, president, només dues coses: nosaltres
votarem en contra de la proposició no de llei. I després tant a
la proposició no de llei com a l’exposició que ha fet la Sra.
Ribas ha comès un error, que és que el conseller de Territori
i Mobilitat ja no existeix, en el Govern de les Illes Balears;
territori ho du el conseller Mir a Medi Ambient, i el conseller
Marc Pons és de Mobilitat i Habitatge, i crec que és important
tenir clar quines competències té cadascú en el Govern.

Res més. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
demana la votació separada dels dos primers punts i el tercer
punt. En els dos primers punts no donaríem suport a la seva
iniciativa perquè, el Sr. Costa ho ha explicat, no és una qüestió
de legalitat; és clar, el primer punt diu..., sembla que apel·la al
fet que això no es pot fer, i això es pot fer; per tant, que sigui
una finalidad institucional ajena a su actividad no em
serveix d’argument, perquè pens que evidentment en casos de
necessitat es poden fer aquestes transferències. Per tant, el
primer punt no ens convenç en absolut des d’aquest punt de
vista i, per tant, si les necessitats pressupostàries i del servei
públic així ho dictaminen és normal que es facin aquestes
transferències entre ens.

Al segon punt tampoc no li podem donar suport, perquè en
moments de necessitat, en moments de prioritzar els recursos
i els doblers per ventura no hem posar l’accent en la inversió,
tot i que sigui necessària i que estigui pendent, sinó que s’ha
de posar l’accent en altres qüestions. I de fet coincidesc un
poc amb el discurs que ha fet el portaveu del Grup
Parlamentari Ciutadans, crec que al final parlam d’una cosa
que quedarà totalment desfasada i que quedarà totalment
superada pel que ens ha vengut damunt després, que és el tema
de la COVID i del coronavirus, però bé, bé està la iniciativa
que vostès han fet en el seu moment.

Per tant aquests a dos punts per aquestes raons no els
podríem donar suport.

Al tercer punt hi donaríem suport en el benentès que,
també com ha dit el Sr. Gómez de Ciutadans, només una part
d’aquests 10 milions podria ser suficient perquè hi hagués una
certa equiparació, només una petita part. Per tant, en el sentit
que amb una petita part d’aquests 10 milions es podria
procedir a aquesta equiparació i que aquests treballadors no
haguessin de patir aquest greuge comparatiu, aleshores sí que
consideram que aquesta proposta seria encertada, només, ja
dic, de manera molt parcial encara que la proposta no ho digui
talment, però interpretam que aniria en aquest sentit, i per tant
des d’aquest punt de vista sí que estam en disposició de donar
suport a aquest tercer punt.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no donarem suport a la
proposició no de llei. No obstant això m’agradaria explicar
clarament el perquè, i també m’agradaria explicar que en una
part de l’essència d’aquesta proposició no de llei sí que hi
estam d’acord. Per tant vull explicar el vot, sobretot.

No votarem a favor per una qüestió crec que molt senzilla,
i és que entenem que..., bé, no és que ho entenguem, és que la
llei ho preveu així, és a dir, el Govern de les Illes Balears i
l’administració, sigui insular o local, té la potestat, perquè així
ho preveu la Llei de pressuposts, de fer els moviments
pressupostaris que consideri oportuns, evidentment sempre
dins el (...)

(Mal funcionament del so)

... que afecta, però per fer els moviments pressupostaris i de
partides entre àrees en funció del que cada institució
considera que són les seves prioritats en cada moment. Una
altra qüestió és que puguem compartir-les o no, i aquí sí que
m’agradaria fer un apunt.

Nosaltres compartim d’alguna manera el sentit de
l’explicació que ha donat en aquesta qüestió el diputat del
Partit Popular, i és que entenem que..., evidentment existeixen
encara moltes actuacions a fer a Ports de les Illes Balears; és
cert també que se n’han fetes moltes, diria que més que mai,
i això també ho vull reconèixer, tant els darrers quatre anys
com aquest any, ho sé i n’estic absolutament convençuda, i a
més és una informació pública i tothom hi pot accedir; vull dir
que s’ha fet un esforç d’inversió molt important els darrers
anys a Ports de les Illes Balears. No obstant això hi continua
havent necessitats.

Clar, el que xoca, però, és que, tal i com explicava també
la diputada de Podem, el que es desprèn és que és una empresa
tan rendible i que van tan sobrada i que té garantits els fons per
tants d’anys que sembla ser que tots els romanents que es
generin els podrem anar destinant allà on ens doni la gana, una
mica, no?, vull dir que és com si estiguéssim nedant en
l’abundància i, clar, crec que en aquest cas, tenint prioritats
dins l’objecte d’aquests romanents, que són les inversions en
ports, és allà on s’haurien de destinar preferiblement aquestes
inversions. I en cas de fer-se traspassos de fons entre
conselleries o entre àrees, s’haurien de destinar, com també
ha dit el diputat del Partit Popular, a fer les inversions en
mobilitat... o (...) que millorin la mobilitat de les respectives
illes. Per tant, des del nostre grup també estaríem més en
aquesta línia.

No obstant això, ja dic, no votam a favor perquè pensam
que tampoc no crec que puguem entrar en la dinàmica de vetar
des del Parlament els traspassos que es fan entre conselleries,
perquè és que, mentre siguin dins la legalitat, com és el cas, és
una qüestió potestativa del Govern. Ara bé, que la compartim
o no, ho podem dubtar, perquè també podríem parlar de la
política ferroviària d’aquestes illes, que això ja no és el debat
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que ens ocupa però, bé, s’introdueix en aquesta PNL, i és que,
francament, no sé (...)

(Mal funcionament del so)

... ho comparteix o no, o quants de diputats ho comparteixen
o no, però a la nostra vista la política ferroviària del Govern
està carregada d’incerteses perquè sabem que hi ha un conveni
per part de l’Estat, milionari, que no s’execu..., bé que no
s’executa no, que no arriba, és a dir, unes partides milionàries
que no arriben, que és a través d’aquestes partides que s’hauria
de fer el finançament de les millores de Serveis Ferroviaris.

I crec que també estaria molt bé que es posàs sobre la taula
què ens vol fer realment a Serveis Ferroviaris i ja els dic que
si aquesta partida de 10 milions ha d’anar a sustentar el
projecte d’unir, per exemple, amb metro la ciutat de Palma
amb el ParcBit o l’enllaç des de la Universitat fins al ParcBit
nosaltres, per exemple, no li donaríem suport perquè no
entenem que hi hagi una correlació justificable entre la
despesa que implica i  que pagarem tots els balears i el
rendiment i la seva justificació real quant a usuaris.

Per tant, bé, ja els dic que no entrarem al debat ferroviari
però estaria molt bé entrar-hi perquè crec que és com a un
fons sense pou, perdó, un pou sense fons, perdonau-me, que
al cap i a la fi la majoria de ciutadans d’aquestes illes no saben
molt bé què es fa amb aquests fons ni cap on es vol anar amb
la política ferroviària de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, bon dia a tothom, gràcies, president. Des del Grup
Socialista no estam d’acord amb la proposta que debatem.
Primer, no estam d’acord ni amb la seva intencionalitat ni
tampoc amb l’escenari de partida que planteja, per tant, també
intentaré explicar-ho una mica.

Com ja s’ha dit, Ports de Balears té un pressupost general
per al 2020, el més elevat que ha tingut mai, de 42 milions
d’euros. Per altra banda, durant la passada legislatura es va
reduir el deute en 32 milions d’euros passant dels 50 que tenia
als 18 que hi havia al tancament del 2019. L’objectiu d’aquesta
legislatura és deixar-lo a zero. Per què? Idò perquè,
afortunadament, és una empresa, com veig que tots estam
d’acord, que és capaç de generar els recursos i capaç
d’autoabastir-se.

Abans de la renovació de títols provisionals s’ingressaven
1,4 milions d’euros i ara estan ja garantits uns mínims de 10,8
durant els pròxims trenta anys. Això és multiplicar-ho gairebé
per trenta. I això, lògicament, permet tenir ingressos

suficients tant per sanejar l’empresa, aquí el grup proposant
crec que ens ha pintat una situació catastròfica, no hi hauria ni
per pagar la llum, com també per garantir un paquet
d’inversions per als propers anys.

Per tant, la viabilitat dels ports de les Illes Balears no està
en risc, sinó tot el contrari,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Les inversions actuals...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

... les inversions actuals i les inversions futures no estan en
risc, sinó tot el contrari també.

Llavors també, per tenir-ho en compte, en la legislatura
2012-2015 del PP del Sr. Bauzá es varen invertir en millores
d’infraestructures 2,8 milions d’euros; en la següent 2015-
2019, la primera de Francina Armengol, 17 milions d’euros en
total. L’objectiu d’aquesta legislatura és invertir-ne 52 en obra
pública de millora i manteniment dels ports  de les Illes.
Repeteix seguint l’ordre: 2,8 milions, 18 milions, 52 milions.

Em volen dir vostès on veuen la insuficiència de les
inversions, idò? Nosaltres almenys no la veiem, només al
2020 -vull recordar-ho- 11,76 milions repartits en 22
actuacions.

Que els ports de les Illes Balears necessiten inversions?
Evidentment, jo tampoc no ho negaré. Que és suficient o no el
pressupost de l’empresa, que crec que és el que debatem aquí?
Evidentment sí que és suficient.

Per tant, com dic, aquesta transferència no redueix les
inversions, estan més que garantides perquè provenen com ja
hem dit d’aquests romanents acumulats des de fa molt de
temps. Per tant, si les inversions segueixen garantides, Ports
és autosuficient, f ins i tot més del que és capaç d’executar
quant a inversions, hem de seguir acumulant romanent al banc?
No, evidentment que no. 

Sobre la legalitat, tampoc no entraré a debatre-ho perquè
crec que ja els altres grups han deixat més que clar el
posicionament que també la consideram legal i ajustada a la
normativa.

I tampoc no ens sembla que correspongui, tot i que el grup
proposant és lliure de fomentar tota la crispació que vulgui
entre illes o entre diferents ports, el Port de Sant Antoni, ja
que l’ha esmentat el Sr. Costa, que ell és de Sant Antoni, jo
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som de Sant Josep, que està just al costat, el Port de Sant
Antoni genera 1,3 milions anuals i a l’anterior legislatura s’hi
varen invertir 2,8, sabrà també el Sr. Costa que es va renovar
tot e l passeig, que recentment s’havia renovat l’estació
marítima, i ara mateix, aquest any s’hi han invertit més d’1,1
milions d’euros en les noves oficines que encara hi treballen,
estan en obres.

Per tant, aquest port és deficitari. Això vol dir que és un
greuge contra altres ports com el Port d’Alcúdia que genera
superàvit?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Idò tampoc, idò tampoc, perquè la caixa és aquesta caixa
comuna on l’important és que hi hagi suficiència d’inversions
i evidentment que les infraestructures estiguin en bon estat.
Aquí evidentment sí que hi estam d’acord?

Sobre les qüestions del personal, no dubtam que el
personal és l’actiu més valuós també que tengui Ports de les
Illes Balears i segurament el seu èxit i la seva excel·lència
econòmica sigui en part gràcies a ells i gràcies als sistemes de
gestió directa nova que s’han implantat. El que passa és que el
seu sistema retributiu també està condicionat per les
limitacions i els condicionants generals  de la resta de
treballadors de tot el sector públic.

Per tant, agraeix a aquest grup proposant la preocupació
per als treballadors, també m’agradarà veure-la quan deixin de
qualificar els metges i els professors de malbaratament, i si no
els agraden les transferències tal vegada també convendria que
abandonassin el seu posicionament unitari centralista, eh?, i
ens ajudassin a reclamar un nou sistema de finançament
autonòmic que, per tant, sí que garantirà la suficiència a tots
els àmbits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Marí, en primer lugar nuestro grupo jamás -jamás- se
ha referido a que sobren, para nada, los médicos ni los
profesores, eso es una mentira que acaba usted de soltar aquí,
que le ha quedado muy bien, pero es falso, nosotros lo que
decimos es que sobra administración instrumental, que sobra
estructura administrativa y que sobran cargos a dedo de la
presidenta Sra. Armengol y del resto de sus socios de
gobierno. Jamás hemos dicho que sobren médicos ni
profesores, quiero que quede muy claro.

Bien, creo que todos saben que es un hecho objetivo que
los puertos de las Islas Baleares necesitan inversiones y la
importancia del sector náutico para la economía de las Islas.
Nosotros recogemos las declaraciones del Comité de
Empresa de Ports de les Illes Balears que calificó de
inaceptable traspasar 10 millones de euros de esta entidad a
otra empresa que debía financiarse con transferencias de
crédito de los presupuestos de la CAIB y no de los
presupuestos de otra empresa pública, y más teniendo en
cuenta que la propia Ley de puertos establece que lo que
recauda Ports IB debe destinarse a cumplir con las finalidades
de esa empresa pública.

Esta transferencia, además, es anterior a la crisis de la
COVID y es un reflejo del sobregasto que recogía el
presupuesto de 2020 antes de la COVID y que era ya
inassumible antes de la situación que vivimos hoy.

Precisamente, Ports de les Illes Balears es una empresa
que es rentable por la buena gestión, previsión y eficiencia del
trabajo que llevan a cabo sus trabajadores y es inaceptable este
agravio comparativo en sus salarios. Además, los
representantes de los trabajadores se han manifestado en este
sentido.

El hecho de que los remanentes de Ports Illes Balears se
traspasen sistemáticamente a otras empresas públicas
deficitarias hace que se esté convirtiendo en un método de
financiación recurrente e inaceptable si tenemos en cuenta las
numerosas quejas de usuarios y asociaciones náuticas debido
al mal estado de los puertos que son, precisamente, quienes
sustentan con sus tributos la empresa pública de la que
estamos hablando cuando pagan por el uso de sus
instalaciones.

Y desde luego lo que no es de recibo es financiar el resto
de servicios de la CAIB a costa de las condiciones salariales
de los trabajadores que soportan unos sueldos entre un 15%
y un 30% más bajos que el resto del personal.

Por todo ello, agradecemos a los grupos que se han
manifestado a favor de nuestra iniciativa y, por supuesto,
aceptamos la votación separada de los puntos que
proponemos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Ribas. Per tant, passaríem a
la votació dels dos primers punts i en aquest sentit demanaria
a la secretària que procedeixi a fer la lectura del nom dels
diputats i diputades membres de la comissió.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antoni Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Punts 1 i 2? Ara el tercer posteriorment?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjats els dos primers punts per 5 vots a favor
i 8 en contra.

Passam a la votació del punt tercer. Per favor Sra.
Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

Sra. Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam votar.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Farem una tercera votació. Per favor Sra.
Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Perdó. Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí.
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EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En relació amb la PNL RGE núm. 4419/20 han
quedat rebutjats els dos primers punts i en relació a l’empat
continu que es produeix en el tercer punt, quedarà per a la seva
votació en Plenari.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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