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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta, Damià Borràs substitueix Irene Triay.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Patricia Guasp sustituye a Juan Manuel Gómez, de
Ciudadanos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Presidenta, Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE núm.
15981/20, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

Llavors ja passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. 

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

Debat número1 de l’articulat del dictamen del projecte de
llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic
debat de defensa conjunta de totes les esmenes que es
mantenen.

En primer lloc, per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears de la RGE
núm. 16416/20 a la RGE núm. 16450/20 i per posicionar-se
respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia, senyores i senyors diputats. En aquest debat sobre
les esmenes al text articulat dels pressuposts com sol ser

habitual intentaré agrupar un poc les nostres esmenes per fer
més comprensible el debat.

Un primer grup que crec que destaca en les nostres esmenes
és relacionat amb el tema tributari, en el tema tributari un
primer grup d’esmenes, que són bastants en aquest text articulat
són les relatives al cànon sobre residus. Aquí el que el nostre
grup parlamentari planteja és la supressió. Nosaltres no estam
d’acord amb la creació d’aquest tribut. Pensam que és inoportú
pel moment que estam travessant de crisi econòmica la creació
d’aquest tribut i, per tant, el que feim és eliminar tota la
previsió que té el text articulat del projecte de llei en relació
amb aquest tribut i evidentment la seva regulació jurídica.

També en aquest apartat de tributs tenim una esmena
relativa a la reducció de l’impost de successions, en què
abaixam el tipus d’aquest impost de successions. Tenim una
altra esmena relativa a l’impost de turisme sostenible, que
recuperam la quantia de quan es va crear aquest impost i, per
tant, la reduïm a la meitat de l’actualment en vigor. I també en
relació amb aquest apartat de tributs tenim una esmena relativa
al tema dels pactes successoris pel risc que existeix que el
Govern central vulgui ficar-hi mà tributàriament i intentam fer
una regulació perquè no tengui cap efecte la normativa estatal
en relació amb el manteniment d’aquest instrument que a les
Illes Balears pensam que és molt satisfactori per al tipus
impositiu que es maneja.

Per tant, aquestes són esmenes del primer gran grup en
relació amb el tema més tributari.

Després hi ha algunes esmenes que -diguem- agruparia en
el tema dels sous, retribucions i sous del personal i sobretot
tenim una esmena que ha sortit, que ha tengut una certa
repercussió mediàtica i que és la reducció de sous dels càrrecs
polítics. Aquesta reducció de sous la plantejam de manera
genèrica en el 5%. Nosaltres no deim que els polítics estiguin
massa ben pagats ni que això s’hagi de..., diguem, perpetuar en
el temps. El que deim és que en aquest moment de crisi
econòmica, de crisi molt forta pel coronavirus, la societat
pensam que demana un gest i aquest gest és un esforç també
d’estrènyer el cinturó per part de tots els polítics, inclosos
evidentment els diputats d’aquesta cambra i aquest és el
plantejament que feim en la nostra esmena, a part de reduir
d’una manera molt més grossa el sou del director de l’Oficina
anticorrupció que consideram que té un sou massa elevat, en
aquest cas la reducció que plantejam va molt més enllà del 5%.

En aquest capítol, en aquest grup també hi ha el tema del
famós plus de 22.000 euros per als càrrecs públics que
resideixen a Menorca, Eivissa i Formentera. El plantejament de
la nostra esmena és simplement que aquesta despesa de 22.000
euros s’hagi de justificar necessàriament, que el càrrec que rep
aquest plus ho hagi de justificar perquè si no entenem que
moltes vegades no queda clar a què es dediquen aquests
recursos i evidentment pensam que ja que al final és una dieta,
el normal, el règim general, és que s’hagi de justificar i aquesta
no-justificació que ha existit fins ara ens pareix que és una
equivocació.

Després tenim algunes esmenes en relació amb el tema del
personal sanitari. Respecte del personal sanitari, nosaltres tenim
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una esmena perquè se li pugui donar una productivitat
extraordinària si així ho decideix el Consell de Govern, però
que dins els límits que marca el projecte de llei de pressuposts
hi hagi una previsió perquè això sigui possible, perquè pensam
que el personal sanitari evidentment ha estat a primera línia de
combat en relació amb la pandèmia i lògicament és un personal
que ha fet un sobreesforç i que requereix almenys que hi hagi
un mecanisme per donar-li una gratificació extraordinària si
així es considera.

Després tenim un grup d’esmenes, molt clàssiques en aquest
sentit, que és un poc el tema de l’escola concertada. En el tema
de l’escola concertada nosaltres plantejam algunes esmenes
perquè es puguin fer convenis, hi pugui haver una negociació,
pugui haver-hi uns acords, hi hagi més llibertat i no hi hagi
aquesta restricció absoluta que hi ha al projecte de llei en el
sentit de congelar i no permetre negociar ni pactar nous
avanços en relació amb el personal de l’escola concertada.

I finalment, per no estendre’m perquè de totes maneres ja
farem el debat més aprofundit a plenari, tenim una esmena
sobre abstenció dels drets dels docents interins que també ens
pareix interessant i que també queden molt retallats en aquest
projecte de llei i en aquest text articulat.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. 

Correspon ara el torn per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares de la RGE núm. 16541/20
a la RGE núm. 16586/20 i posicionar-se. Té la paraula el Sr.
Sergio Rodríguez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve, las enmiendas al
articulado de VOX van encaminadas a hacer efectivo el fondo
COVID que es el eje de todas las enmiendas que presentamos
a este presupuesto. 

Nuestra principal preocupación es el gasto superfluo que
desde hace mucho tiempo está desarrollando este gobierno. 

Nosotros proponemos la reducción drástica del equipo de
gobierno de la Sra. Armengol, pasar de las 11 consellerias
actuales a 8, una de las cuales sería la Vicepresidencia,
refundiendo consellerias que pensamos que por su proximidad
pueden hacer perfectamente la labor mediante las direcciones
generales. Esto sería por ejemplo unificar Medio Ambiente y
Territorio con la de Agricultura, Pesca y Alimentación, refundir
de nuevo la Conselleria de Hacienda con la de Función Pública
y también unificar la de Transición Energética, Sectores
Productivos, etc., con la de Turismo y Economía. Pensamos
que esta organización sería lo suficientemente eficiente, que
respondería a las necesidades actuales que tiene la ciudadanía
y que nos permitiría un ahorro importantísimo tanto en la
estructura propia de la administración como en diferentes altos
cargos, en especial direcciones generales.

Nosotros también proponemos la eliminación de entes que
consideramos superfluos y poco adaptados a las necesidades
actuales de los ciudadanos, como el de la Oficina
anticorrupción. Pensamos que el trabajo desarrollado desde la
creación de esta oficina no justifica para nada ni los elevados
sueldos de quien ostenta actualmente el cargo ni la oficina en
si, pensamos que esas atribuciones ya las tiene la Fiscalía
Anticorrupción y que no son necesarias en absoluto.

También llevamos en las enmiendas al articulado, la
eliminación del nuevo canon que intentan ustedes imponer y la
supresión o rebaja de varios impuestos.

Y por último también queremos mantener la autonomía de
este parlamento, eliminando las referencias que se hacen en el
articulado a que será el Gobierno y no el Parlamento el que
determine, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de esta
casa.

En definitiva, el nuestro es un proyecto muy ambicioso, lo
sabemos, pero pensamos que es el momento de tomar medidas
drásticas, si las medidas drásticas no las tomamos ahora, ya me
dirán ustedes cuándo merece la pena tomarlas.

Este es un brevísimo resumen, vamos a estar aquí mucho
tiempo, nos queda también el debate en pleno, pero es un
brevísimo resumen de a qué obedecen las enmiendas al
articulado de VOX, básicamente eliminación de cargos
superfluos, de lo que nosotros ya saben que denominamos
“chiringuitos” y la rebaja de impuestos a los ciudadanos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Ara per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm.
16710/20 a la RGE núm. 16729/20 i posicionar-se, té la paraula
la Sra. Patrícia Guasp, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos anunciar y presentar
las enmiendas al articulado, que todas van en linea a las
propuestas defendidas por mi grupo parlamentario durante
estos meses y desde principio de legislatura. Hemos presentado
unas enmiendas que se caracterizan por su rigor, coherencia y
responsabilidad también en el momento en el que nos
encontramos. Podríamos también hacer grupos de enmiendas,
como algún portavoz de los anteriores que me ha precedido. 

Quería destacar en primer lugar la rebaja que hemos
solicitado en forma de enmienda, la rebaja del plus de 22.000
euros para los altos cargos y asesores del Govern que residían
fuera de Mallorca en el momento que aceptaron su cargo. Ya
saben que en el debate de presupuestos del año pasado
presentamos una enmienda in voce y nos sumamos a alguna
enmienda de otro grupo parlamentario, que solicitaba que no se
siguiera con la perversión de este plus, el haberlo convertido en
un plus de insularidad en 2011 y que fuera realmente una
indemnización por doble residencia, que es lo que tendría que
haber sido siempre. Por tanto, con la enmienda que
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presentamos hoy, el Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere
solicitar la rebaja de este plus, consideramos que 22.000 euros
en un momento como el actual es excesivo,
sobredimensionado, inflado y pedimos ese esfuerzo por parte
de los altos cargos y asesores en ese sentido. Creo que los
ciudadanos de Baleares no entienden un plus tan elevado en
este momento. Pero desde Ciudadanos sí consideramos que
tiene que haber cargos y representación de todas las islas, por
supuesto en el Govern y que se debe de indemnizar por doble
residencia. Pero debe justificarse también en gastos reales.

Hemos llegado a una transacción con el Grupo
Parlamentario Podemos, ha habido otros grupos parlamentarios
en esta cámara que han presentado enmiendas, pero que no
pedían la rebaja de la cuantía, sí lo han hecho Podemos y
Ciudadanos. Por tanto, hemos llegado a una transacción entre
nosotros para plantearla hoy a los grupos parlamentarios y
espero que tenga el sustento de todos ellos. En estas enmiendas,
nosotros lo que venimos a pedir es sobre todo eso, una rebaja
en la cuantía, en el tope y que se tengan que justificar los gastos
reales de transporte y vivienda.

Además de esta enmienda, hay otras en el sentido de reducir
gasto superfluo, como puede ser la reducción del salario del
director de la Oficina anticorrupción. Como saben, mi grupo
parlamentario está a favor -y así lo hemos reivindicado- en la
existencia y en el seguimiento de esta Oficina anticorrupción,
pero ya lo dijimos en su momento, en la legislatura pasada, que
sueldo igual que el de la Sindicatura de Cuentas, 90.000 euros,
era un salario muy inflado, sobredimensionado, mucho más que
la presidenta y los consellers de este Govern y, por tanto,
pedimos su reducción también.

Asimismo, la Agencia Balear de Salud Pública que se crea
en el articulado, manifestar el apoyo de mi grupo
parlamentario, dada la excepcionalidad en la que nos
encontramos, pero ponemos una enmienda en el sentido de que
no existan duplicidades con la Dirección General de Salud
Pública. Estamos de acuerdo que en este momento sí debe
crearse esta agencia, pero debe garantizarse y debe quedar
claro hoy el compromiso de no aumentar cargos públicos, que
no suponga un aumento de un cargo político y que no suponga
tampoco la duplicidad de funciones.

Otro grupo de enmiendas va encaminado sobre el problema
de la especificidad de la escuela concertada. En estas
enmiendas lo que nosotros pedimos es que se incluya ese
compromiso a negociar y hacer un calendario ante la
congelación de sus salarios comprometidos desde hace años. Y
lo mismo ocurre con los empleados públicos, ante la
congelación del 2% que mi grupo parlamentario puede
entender que el momento excepcional en el que vivimos y que
todos los ciudadanos de Baleares, los autónomos, las empresas,
se están ajustando el cinturón, pues entendemos esa
congelación, pero lo que pedimos con nuestras enmiendas es
que se tenga en cuenta que están haciendo un sobreesfuerzo y
se recoja en el articulado la intención de sentarse a negociar
con los sindicatos de los empleados públicos y sobre todo, fijar
un calendario para que puedan recuperar la pérdida de poder
adquisitivo ante esta congelación.

Y luego las enmiendas encaminadas a modificar la Ley
2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas
en las Islas Baleares, de medidas de impulso de turismo
sostenible. Desde el principio de esta pandemia, mi grupo
parlamentario, mi partido, Ciudadanos, ha pedido la suspensión
de la recaudación del ITS hasta 2021 y después hasta 2022,
viendo que la recuperación económica no iba a ser viable en el
año próximo. No sabíamos cómo plasmarlo en la Ley de
presupuestos, pero encontramos una enmienda muy interesante,
que es la 16714, que es modificar esta ley en la que pedimos
introducir dos nuevos apartados al artículo 5.1 que habla de las
exenciones. Cuando podemos tener esta exención de
recaudación del impuesto de sucesiones, uno de ellos sería las
estancias durante los periodos en los que se produzcan
restricciones por motivos sanitarios provocados por pandemia,
y añadir un punto f), que “en las estancias durante los periodos
de impulso de la actividad económica, con motivo de la crisis
provocada por situaciones de crisis sanitarias o pandemia”. De
esta manera podríamos conseguir que una vez estén incluidas
en la Ley del impuesto de turismo sostenible estas exenciones,
poder aplicar y poder pedir su suspensión hasta la recuperación
de la crisis y una vez superada la crisis y la pandemia de la
COVID.

También solicitamos modificar el artículo 19 de esta misma
Ley del impuesto sobre estancias turísticas en las Islas
Baleares, para reordenar a lo que va destinada la recaudación
del impuesto, porque creemos que con una modificación hace
un par de años se pervirtió la recaudación o el destino, mejor
dicho, de esta recaudación. Por tanto, nosotros creemos que ya
que hay un impuesto de turismo sostenible que mi grupo
parlamentario se ha mostrado en contra en muchas ocasiones,
que se destine a lo verdaderamente ligado al impacto turístico,
como puede ser el medio ambiente, la modernización y la
protección del medio natural, rural, agrario y marino, al
fomento de la desestacionalización, creación y activación de los
productos turísticos practicables en temporada baja,
recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y
cultural, el impulso de proyectos de investigación científica,
desarrollo e I+D+I relacionados con el ámbito turístico y la
mejora de la accesibilidad a todo el entorno litoral. Por tanto,
sacaríamos fuera la posibilidad de que este ITS sirva para
cuadrar las cuentas autonómicas, como se está haciendo en los
últimos años, y que vaya destinado al impacto turístico en el
medio ambiente, en nuestro patrimonio y en las zonas turísticas. 

Bueno, el debate sobre las otras enmiendas lo dejamos para
el debate en sesión plenaria. Esperemos que muchas de ellas
salgan adelante y también con transacciones, como hemos
demostrado que se puede llegar en esta cámara.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, de la RGE núm.
16830/20 a la RGE núm. 16836/20 i posicionar-se, té la paraula
a continuació el Sr. Castells, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer que he de
comentar-los és que aquest matí hem arribat a un acord amb el
Govern, el nostre grup parlamentari o el nostre grup polític,
hem arribat a un acord amb el Govern d’acord amb el qual a
canvi de l’acceptació d’una sèrie d’esmenes per part dels grups
que formen part del Govern, ens comprometíem a retirar tota
una altra sèrie d’esmenes. Per tant, el primer que els he de dir
és que retiram les esmenes de la 16833 a la 16836, és a dir, la
33, 34, 35 i 36, aquestes quatre esmenes de les set esmenes que
teníem a l’articulat. Per tant, comentaré les altres tres esmenes
que no retir i que, per tant, pas a defensar.

En primer lloc, la 16830 fa referència a la bonificació de la
taxa de les proves de batxillerat i accés a la universitat. És a dir,
ens trobam en un moment en què evidentment hi ha moltes
famílies amb problemes econòmics, la taxa de batxillerat i
d’accés a la universitat pel tipus de servei que és corre el risc
que moltes famílies realment tenguin un problema per assumir
aquesta taxa, doncs, aleshores plantejàvem simplement que
famílies que puguin acreditar una situació de dificultat
econòmica, com per exemple el fet que els progenitors es trobin
a l’atur o estiguin en una situació d’ERTE, tenguin una
bonificació a aquesta taxa.

L’esmena 16831 fa referència a una problemàtica que en
aquests moments tenim a les diverses illes, però especialment
a Menorca, que és sobre la viabilitat dels escorxadors.
Nosaltres aquí proposam que s’especifiqui a la llei qui ha
d’assumir les bonificacions que els serveis públics de
tractament de residus han de fer dels subproductes animals no
destinats al consum humà, coneguts com SANDACH. És a dir,
en aquests moments tenim una llei que diu que el tractament
d’aquests residus s’ha de bonificar, però no s’especifica qui els
ha de bonificar. Per tant, aquí el problema que tenim és que al
final ningú no acaba bonificant aquest import i això acaba
pesant com una llosa als escorxadors que, com saben, doncs,
tenen molt compromesa la seva viabilitat. Aquesta esmena
estam en tràmits de negociar-la amb el Govern, per tant, la
mantenim a efectes de poder negociar perquè encara no hem
trobat una solució satisfactòria per a totes les parts. 

I finalment, a l’esmena 16832, que fa referència a millorar
el finançament dels consells insulars mitjançant la creació d’un
fons COVID, hem arribat a un acord amb el Govern en els
termes que els he comentat a l’inici i sé que el Grup Socialista
em presentarà una transacció que nosaltres acceptarem. 

I amb això s’acaba la defensa de les nostres esmenes.
Només comentar que, si no ho he entès malament, els grups que
m’han precedit han parlat de transaccions, però jo no les he
vistes negre sobre blanc. Aleshores..., no, em refereixo
concretament al Grup Ciutadans, aleshores crec que..., vostè
parlava del complement i si hi ha una transacció evidentment
els grups l’hauríem de tenir per poder valorar exactament els
termes. Jo no la tinc, ja em la donaran. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn a les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm.
16885/20 a la RGE núm. 16954/20. Per posicionar-se i
defensar-les té la paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’agradaria començar aquesta
intervenció dient-los que el Partit Popular no ha negociat cap
esmena amb el Govern de les Illes Balears ni amb els grups
parlamentaris que li donen suport. I la raó és molt senzilla, no
ens han cridat per negociar absolutament res, no ens han cridat
per a res. En conseqüència, les esmenes que defensaré ara
mateix per part del Partit Popular són el posicionament
evidentment del Partit Popular, exclusivament del Partit
Popular. Repetesc, els grups parlamentaris que donen suport al
Govern o el mateix govern no s’ha dirigit al Partit Popular per
a res, d’acord?

Dit això, esmenes que defensa el Partit Popular. En primer
lloc, alguns articles, per exemple l’article 6, l’article 7, en
relació amb les ampliacions de crèdit i als increments..., perdó,
les incorporacions de crèdit, el Partit Popular ja l’any passat va
dir que, en fi, no ens agrada en absolut, en absolut, que es facin
ni ampliacions de crèdit, ni incorporacions de crèdit, ni
generacions de crèdit en càrrec al resultat de l’exercici. Per
què? Perquè carregar-ho al resultat de l’exercici és dèficit, i
això al Partit Popular no ens agrada en absolut perquè sabem
què va costar en el seu moment acabar amb les ampliacions de
crèdit amb càrrec a romanent, perdó, en càrrec al resultat de
l’exercici.

Per altra banda, també hem presentat esmenes perquè
s’hagin de declarar indisponibilitats de crèdits. Per exemple, si
hi ha una revisió de les bestretes a compte del sistema de
finançament i aquesta revisió és a la baixa, el que creim que
s’ha de fer obligatòriament per llei és declarar les
indisponibilitats de crèdits corresponents per tal de no generar
dèficit a l’exercici. També creim que s’han de declarar
indisponibles crèdits per compensar 60 milions d’euros de
conveni de carreteres que figuren en el pressupost d’ingressos
i que el Sr. Sánchez no ha reflectit ni un euro en el pressupost
general de l’Estat, i en conseqüència preveiem a tots els efectes
que aquests 60 milions d’euros no es rebran i en conseqüència
creim que s’han de declarar indisponibles crèdits per import
equivalent. 

També creim que el fons REACT-EU, hi ha 100 milions
d’euros pressupostats a la secció 31 dels pressuposts, creiem
que també haurien de quedar bloquejats mentre no es tengui
garantia que es rebran aquests fons de cara a 2021. Si es reben
els fons, com és ben obvi, el Partit Popular, faltaria més, no hi
tendrà cap inconvenient que s’executin els crèdits. És més, el
Partit Popular ha entrat esmenes a les seccions per aprofitar
part d’aquests crèdits, però en tot cas que quedin bloquejats
fins que arribin aquests fons amb garanties. 

Per altra banda, hem reduït també el fons de contingència
fins a un percentatge del 0,5%. Per què?, perquè una part del
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fons de contingència nosaltres en situacions extraordinàries
com l’actual l’hem aprofitat, per exemple, per donar ajudes als
autònoms i a les PIME, per ajudar els autònoms i les PIME,
rebaixar l’impost del fons de contingència temporalment, això
sí, per a l’any 2021 per utilitzar aquests crèdits per donar
ajudes a autònoms i PIME.

També en línia amb el que també ha dit el Sr. Melià
respecte de la concertada, nosaltres presentam diverses
esmenes per tal d’intentar igualar la situació de l’escola
concertada amb la pública, tant pel que fa a personal com pel
que fa a dotacions de transferències cap a l’escola concertada.
Nosaltres creiem que l’escola concertada és tan respectable
com ho pugui ser la pública i en conseqüència ha d’actuar amb
igualtat de condicions. Per tant, les nostres esmenes tendeixen
a intentar igualar la situació de l’escola concertada i l’escola
pública. 

Per altra banda, en relació amb un tema que no hi ha cap
dubte que estarà molt de moda, d’acord?, que és el tema de la
indemnització, les indemnitzacions per raó de servei, els
famosos 22.000 euros, la posició del Partit Popular ja ho era
quan vàrem presentar les esmenes, vull dir, no ha canviat la
posició del Partit Popular perquè hagin sorgit notícies a mitjans
de comunicació, etc., nosaltres ja havíem presentat una esmena
per tal que l’abonament de la quantia es fes prèvia justificació
de la despesa mensual corresponent, que havia de ser per
transport, manutenció i estada. En conseqüència, si es
justificava aquesta quantia enteníem que s’havia de pagar. No
es justificava, no s’havia de pagar. Amb un màxim de 22.000
euros, això sí, màxim, però límit màxim. Si no es justificaven
22.000 i se'n justificaven 12.000 doncs 12.000, punt. Aquesta
és la posició del Partit Popular, ja ho era fa setmanes, no és que
hagi estat d'aquesta setmana sinó que ja ho era fa setmanes.

Per altra banda, hem entrat esmenes per extreure la
prohibició que no es puguin incrementar els sous als empleats
públics amb un 0,9%, que és el que autoritza el Govern de
l’Estat. Tampoc no estam dient a cap de les nostres esmenes
que s’hagi de pagar l’any 2021 aquest increment. El que sí que
deim és que almenys no es perdi aquest increment del 0,9%,
que es pugui pagar en el futur, quan les circumstàncies
econòmiques siguin millors, que no es perdin, tal com va passar
en el seu moment amb la paga extra que vàrem haver
d’eliminar el 2012, que es va recuperar en exercicis futurs. Bé,
idò, nosaltres proposam que es pugui negociar a les meses
corresponents entre els sindicats i el mateix govern per tal que
es pugui no perdre, repetesc, no perdre aquest 0,9%
d’increment. No pagar-lo el 2021, molt bé, que s’assegui el
Govern de les Illes Balears a negociar amb els sindicats i
puguin arribar a un acord.

La supressió de la disposició addicional vuitena, això és un
altre cavall de batalla que també vol lliurar el Partit Popular,
que és el tema del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma i el seu progressiu increment des que hi ha aquest
govern. Nosaltres no estam d’acord que es creï una agència de
Salut Pública de les Illes Balears si no queda molt ben acreditat
quines són les funcions addicionals que farà aquesta agència
que no pugui fer l’ib-salut o la direcció general corresponent.
Si se’ns demostra que hi ha un valor afegit no ho veuríem
malament, però s’ha de demostrar aquest valor afegir, perquè

nosaltres no veim ara mateix quin és el valor afegit. Si hem
pogut sobreviure molts d’anys sense aquesta agència, ara de
sobte en plena crisi econòmica s’ha de crear aquesta nova
agència, amb una estructura de personal que tendrà, amb
gerències i no sé què? No, nosaltres creiem que no, creim que
s’ha d’esperar si de cas més bon temps; repetesc, excepte en el
cas que se’ns demostri que aquesta agència de Salut Pública
dóna un valor afegir. Això no vol dir que no donem suport a
l’increment pressupostari en matèria de salut pública, faltaria
més, però l’agència no entenem quina és la finalitat, quin és el
valor afegit.

Tampoc no entenem la finalitat de l’Agència d’equipaments
de serveis socials de les Illes Balears, com no sigui per eliminar
el consorci que hi ha ara mateix creat, i hi hagi una fusió entre
el consorci i aquesta nova agència, perquè si no, no entenem a
què ve ara una altra creació d’aquesta agència d’equipaments
de serveis socials.

Per altra banda també buidam el pressupost de la Direcció
General de Sobirania Alimentària, perquè no entenem quina és
la finalitat d’aquesta direcció general. Buidam també de
pressupost l’Oficina anticorrupció perquè creim que és un ens
prescindible. I també eliminam l’Institut Balear de l’Energia
perquè no sabem per què serveix aquest institut balear de
l’energia si no és per fer exactament el mateix que ja feia o ja
fa la Direcció General d’Energia.

Per altra banda, proposta que es puguin declarar per part del
Parlament de les Illes Balears projectes estratègics inclosos
dins els plans anuals de turisme sostenible. No entenem per què
només els ha de poder declarar estratègics el Govern de les
Illes Balears; per què no podem des del Parlament -per suposat
per majoria de la cambra- declarar estratègics projectes
finançats amb l’ecotaxa?

La imputació per dècimes parts de les liquidacions
negatives del sistema de finançament dels consells. Per primera
vegada en la història l’any 2019 és un any en el qual el fons de
convergència que reben els consells insulars serà negatiu, i en
conseqüència s’haurà de procedir a la devolució. Ara mateix es
preveu que es retorni tot l’any 2021. Nosaltres el que proposam
és una esmena perquè es retorni en deu anys; de la mateixa
forma que permet, no en deu sinó en vint anys, retornar les
liquidacions negatives de 2008 i de 2009 de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a l’Estat. Per tant si ho fa l’Estat
respecte de les Illes Balears, no entenem per què no ho podria
fer el Govern balear amb els consells insulars.

Una esmena per garantir que el fons de seguretat pública
doti de mitjans suficients els ajuntaments. 

Una esmena per reconèixer les bestretes dels consells
insulars, un cavall de batalla constant, també. No deim que
s’hagin de pagar totes de cop, però sí reconèixer les bestretes
d’una vegada per totes als consells insulars, els 16,5 milions
d’euros que varen rebre els consells insulars de Menorca i
d’Eivissa, i, si no ho record malament, els 125 milions d’euros
que va rebre en forma de bestretes el Consell Insular de
Mallorca.
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Una garantia del sosteniment de la xarxa educativa pública
i també privada i concertada.

I finalment una bateria d’esmenes en matèria tributària. Per
a nosaltres la matèria tributària és una matèria essencial. Creim
que a dia d’avui hi ha d’haver marge per poder abaixar els
imposts als ciutadans de les Illes Balears. És més, s’han
d’abaixar els imposts per combatre la crisi econòmica, per
atorgar liquiditat suficient a empreses, autònoms i famílies, i
per tant les abaixades d’imposts per a nosaltres són esmenes
cabdals.

Una reducció del 50% de les taxes per a 2021; no deim més
endavant, no, no, per a 2021. 

La supressió del cànon d’abocament i incineració de residus
de les Illes Balears; no entenem que s’hagi de crear justament
l’any 2021 un cànon d’aquest tipus; si no s’ha de posar en
marxa no el creïn vostès, ja el crearan l’any 2022, si ho estimen
convenient; nosaltres també ens hi oposarem, però creïn (...)
l’any 2022, però nosaltres no estam d’acord que creïn aquest
cànon nou, i per això presentam esmenes per derogar, per
suprimir tots els articles referits al cànon, totes les tarifes que
estiguin en disposicions addicionals o transitòries, perdó..., sí,
o transitòries. En fi, s’ha d’eliminar al nostre entendre tot
aquest cànon coincidint amb el que també diu (...).

Les modificacions -em pareix rellevant el que diré ara- les
modificacions dels articles 23 i 25 del Decret legislatiu 1/2014,
de les disposicions legals de la comunitat autònoma, i ho dic en
relació amb els pactes successoris. Ara mateix l’Agència
Tributària de les Illes Balears està posant problemes arran
d’una consulta que es va fer a la Direcció General de Tributs en
relació amb la possibilitat d’aplicar als pactes successoris
l’article 25, per tant la reducció del 95% per participacions amb
entitats econòmiques, i també la reducció per habitatge
habitual, l’article 23. El problema és o ve donat com a
conseqüència de la redacció que existeix actualment tant en el
23 com en el 25, que fa referència a mort. Com que fa
referència a mort, la consulta de tributs considera que només és
aplicable a les successions i no als pactes successoris. En
conseqüència nosaltres el que feim és senzillament modificar
l’article 23 i l’article 25 per substituir la paraula mort, ja sigui
per causa de mort o ja sigui per meritació de l’impost en el cas
de l’article 23. 

Els agrairia, tant al Partit Socialista com sobretot a MÉS per
Mallorca, que ha entrat una PNL en aquest parlament en el
mateix sentit, per corregir la problemàtica de la consulta, que
mirin -no sé si avui, saben vostès que tenim el termini del ple-
que mirin amb bons ulls aquestes dues esmenes per tal de
corregir un problema que és un problema d’ordre pràctic. Crec
que tots coincidim aquí, en aquesta cambra, que els pactes
successoris volem que tributin exactament igual que les
successions, i si volem que sigui així crec que el que s’ha de fer
és..., si volen vostès transaccionar-les no hi tenim cap
inconvenient, ho he dit abans, vostès no ens han cridat per a
res, però si ens criden per asseure’ns a una taula i pactar certes
coses, nosaltres estam disposats, sempre hem estat disposats i
hi continuarem estant. Ara, si no ens criden i ni tan sols no ens
agafen el telèfon, evidentment nosaltres seguirem en la nostra
línia, com no pot ser d’altra manera.

Per altra banda tenim un conjunt de..., una bateria
d’esmenes de reduccions impositives. Reduccions a l’IRPF en
matèria de mínim personal i familiar, de la deducció
autonòmica per a adquisició de llibres de text, deducció
autonòmica per arrendament d’habitatge habitual, deducció
autònoma per a arrendadors d’habitatge... En fi, es tracta de les
esmenes que, ja els ho dic, són les mateixes que vàrem
presentar a la tramitació del Decret llei 8/2020. Per què?,
perquè nosaltres no canviam d’opinió; nosaltres si fa uns mesos
pensàvem que aquesta era la reforma fiscal que s’havia
d’aplicar avui també ho seguim pensant, i vostès segurament
sortiran en aquest faristol i ens diran “vostès sempre presenten
la mateixa reforma”. Clar que presentam sempre la mateixa,
perquè creim que és la que s’ha d’aplicar, almenys parcialment.
Ens diuen vostès que és impossible perquè l’impacte econòmic
és tal; molt bé, idò pactem parcialment, pactem els llindars
màxims, si voleu. Ja els ho dic, estem disposats a negociar.

Rebaixes també a l’impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentals per facilitar l’accés a l’habitatge,
que crec que bona falta fa. Reduccions a l’impost de
successions i donacions (...) incrementar la reducció per
habitatge, la reducció per habitatge habitual. 

I això sí, molt important també: la suspensió per a l’any
2021 de l’impost sobre estades turístiques, l’ecotaxa suspendre-
la per a l’any 2021. Jo, sincerament, que no l’hagin suspesa
amb la que ha caigut per a l’any 2020 em pareix -els ho dic
amb total sinceritat- una vergonya. Si algun turista, els pocs que
han vengut, encara hagin de pagar l’ecotaxa..., en fi, i que no es
pugui prescindir d’aquesta recaptació i surtin aquí al faristol a
dir “no, no podem prescindir-ne”, en fi, em pareix una cosa
esperpèntica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab.

La suspensió també per a 2020 del pagament de l’anualitat
de la compra de places, la bonificació d’un 50% -el 2021
només, eh?, el 2021- de la quota fixa del cànon de sanejament
d’aigües, i per suposat ajornament de deutes tributaris fins a
dotze mesos sense interessos i sense necessitat d’aportar
garanties per deutes de fins a 60.000 euros. 

Aquestes són les propostes del Partit Popular.

Tornam a reiterar que si els grups parlamentaris que
conformen el Govern estan interessats a pactar-ne alguna,
nosaltres hi estam, vostès no ho sé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara el torn de la
defensa de l’esmena RGE núm. 17336/20, presentada
conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i
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Unidas Podemos, en primer lloc passarem en torn de paraula a
la representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la
Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies... bé, en primer lloc defensar evidentment l’esmena
17336, de modificació de l’import del cànon de sanejament en
el sentit que ja vaig explicar en ponència, no?, que crec que...
perquè quedi clar quin és l’instrument per... el que ja prescriu
la Llei d’urbanisme que són les connexions a la xarxa de
depuració, s’han de pagar pels promotors i, per tant, que si
aquestes obres les fa un ajuntament i una entitat pública hi ha
d’haver un instrument per recuperar aquestes despeses.

Per tant, en defensa d’aquesta modificació que crec que hi
hauríem d’estar d’acord tots.

En segon lloc, fer una petita valoració genèrica perquè hi ha
moltes esmenes de tots els grups, jo crec que en primer lloc hi
ha unes esmenes compartides per tota la bancada de la dreta
que és l'abaixada d’imposts que no causa massa sorpresa
perquè sembla que la recepta serveix per a quan creixem i per
a quan decreixem, o sigui, jo no he vist la diferència amb els
pressuposts dels anys anteriors en les seves propostes, o sigui,
vostès... és la mateixa recepta, és com un metge que recepta
sempre el mateix, quan anam bé, abaixada, quan anam
malament, abaixada. O sigui, al final el que no els interessa és
enfortir el sistema públic, enfortir els serveis públics perquè si
sempre proposen abaixades i abaixades al final això és el seu
objectiu final.

Per tant, nosaltres en aquest cas creiem que en aquest
moment... crec que ha dit una frase el Sr. Costa, en un
moment... ha dit: “com no poden prescindir de l’impost de
turisme sostenible?”, no sé exactament com ho ha dit, jo li diria
que jo crec que en aquests moments la comunitat autònoma no
pot prescindir de cap euro que s’ingressi en aquestes arques
perquè hem de fer front, precisament, a tota una sèrie de
necessitats que tots aquí cada matí a la cambra, jo ho he dit,
interpel·len el Govern perquè cada vegada augmenti en
prestacions tant a nivell sanitari, a nivell docent, a nivell
d’autònoms, a nivell d’empresaris amb ajudes, d’algun lloc hem
de treure doblers.

Per tant, no s’entén molt bé que sempre la seva recepta sigui
abaixar els imposts i en aquest cas, com li he dit, és que no sé
jo si és molt tècnic això que sempre la mateixa recepta serveixi
per a tot. Això a mi no m’acaba de convèncer, no? Per tant, no
em dóna confiança.

Després, també hi ha una sèrie de..., nosaltres valoram molt
positivament precisament aquesta acord que s’ha fet perquè a
causa d'això un poc... en les esmenes que s’han fet amb MÉS
per Menorca, vull dir aquest acord, diguem, amb el partit per
protegir aquestes polítiques d’esquerres i protegir aquestes
polítiques que estan precisament fixades en aquest pressupost
per a 2021. Per tant, nosaltres hem defensat sempre això, que
l’aposta havia de ser cap a l’esquerra i no havia de ser cap a la
dreta. Per tant, ens felicitam tots per aquests acords.

Després hi ha una sèrie d’esmenes en general que també
d’alguna manera la majoria coincideixen. Cànon de residus,
tota la bancada està oposada al cànon de residus, d’una manera
o l’altra, amb matisos, però al final és el mateix, les esmenes se
centren en el mateix, perquè vostè no creuen ni en la
reutilització, ni que realment hem de produir un canvi, ni que
realment necessitam la implicació perquè tampoc aquesta fase,
per molt que diguin, no la podem retardar, s’ha de posar en
marxa. Per tant, sigui d’una manera més discreta o menys
discreta, però és una necessitat imperiosa que necessitam de
posar en marxa aquesta política de reducció de residus perquè
per això vàrem fer una llei i per això ho necessitam, i aquestes
illes ho necessiten més que mai.

També s’oposen a l’actualització de taxes per abocament,
incineració, etc. Crec que són esmenes repetides que en un
sentit o en un altre, amb matisos molt petits, coincideixen.

També coincideixen amb les esmenes que van dirigides a
l’Oficina anticorrupció en el sentit que no estan d’acord amb
l’oficina, no estan d’acord amb el sou o no estan d’acord amb
l’estructura, bé, amb l’estructura de govern en general.

I també... bé, aquesta defensa a ultrança de l’escola
concertada que jo crec que aquest govern precisament, en la
legislatura passada i en aquesta, és quan s’han fet més avanços
en l’escola concertada a l’hora de crear sinergies, a l’hora de
crear compromisos, però el que no veig en cap moment és que
vostès tampoc no apostin per l’escola pública, només fan una
aposta que és l’escola concertada. No hi ha aquest equilibri. Jo
no l’he trobat a les seves esmenes, no l’he trobat. Per a
nosaltres la prioritat d’una administració pública és l’escola
pública i evidentment l’escola concertada fa una feina que
l’hem de..., jo crec que ja he dit que nosaltres creim que el
Govern en aquest moment ha fet molta feina precisament per
apropar-se i per fer front a les reivindicacions i crec que la
pràctica de qüestions que afecten la concertada és perquè també
afecten la pública, pel mateix sentit. Per tant, crec que en
aquest..., no es fa cap... diguem, no es fa cap discriminació en
aquests pressuposts, s’aplica més o manco el mateix.

Després hi ha alguna esmena que a nosaltres ens crea un
poc..., no sé, hi ha una esmena de Ciudadanos que ens sona
molt (...) com si anassin a defensar d’Uber, no?, això dels
cotxes de lloguer amb conductor, etc., no ho sé, ens sona... a
aquesta política un poc de defensa de... d’aquesta política amb
la qual nosaltres no estam d’acord, no?, perquè creim que
precisament al final va en detriment, per exemple, d’un sector
com el taxi que ara el tenim ara mateix, idò que també té els
seus problemes.

I després hi ha tota aquesta massa d’esmenes que van, que
ja hi anaven, però que estan..., no volien ja l’Institut d’energia,
ara no volen tampoc l’Agència de salut, tampoc l’Agència de
serveis socials... Nosaltres hem proposat també que aquests
pressuposts impulsin l’Institut de recerca, en aquest sentit,
perquè creim que l’administració també s’ha de modernitzar i
també ha d’agilitar la seva actuació, no?, i ha de mirar de cercar
instruments que augmentin la seva eficiència, i nosaltres com
que som en el Govern, creiem que aquest és l’instrument
precisament per fer això, per modernitzar l’administració i per
agilitar-la. Però veig que vostès el que volen és en lloc d’anar
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a analitzar si realment això és útil o no o si seria el moment de
fer-ho, prefereixen diguem, d’alguna manera tirar... vull dir, no
valorar-ho suficientment, no?, o que no els agrada o dir que
l’únic que es creen són “xiringuitos” i llocs i que només es
creen gerències i que només es creen llocs de direcció; i no,
nosaltres creim que amb això el que es creen són instruments
per modernitzar i agilitar i fer més eficient l’administració.

I després..., bé, no vull deixar de comentar el plus de 22.000
euros perquè, és clar, també és una de les coses que surt aquí.
Nosaltres ja ho vàrem dir l’any passat en el pressupost de l’any
passat, nosaltres el que sí teníem clar és que aquest complement
havia de ser per a càrrecs que provenien d’altres illes, de
Menorca, Eivissa i Formentera i que no havien de ser de
residents fora de les Illes Balears. Això per a nosaltres era una
línia vermella. Per tant, ja aquest pressupost... vull dir, (...) així.
Nosaltres sempre ens mantindrem que qualsevol acord ha de
passar per aquí, ha de passar per aquí.

En el tema de l’import, nosaltres sempre hem defensat que
sigui un import suficient, bé, si es creu que l’import suficient és
un altre, nosaltres no hi posarem emperons, però més que res
que sigui un import suficient. Crec que els nostres càrrecs són
tan dignes com els càrrecs que hi pugui haver al Congrés, com
els càrrecs que hi pugui haver a Madrid, com els càrrec que hi
pugui haver en una altra comunitat autònoma. Per tant, per a
nosaltres ha de ser un import suficient.

I..., però nosaltres, jo... una mica el que he vist és que tant
el Partit Popular, com El Pi com Ciudadanos, com Podemos el
que demanen és la justificació de totes aquestes despeses, no?,
vull dir, justificació fins al darrer cèntim, i jo trob que aquí hem
de tenir coherència, als diputats ens demanen justificació de
totes les nostres despeses? Aquí tenim dietes que no justificam,
no les justificam, tenim dietes globalitzades en què no
justificam l’assistència, no som coherents amb el Govern. Per
tant, a mi el que m’ha plantejat tot aquest debat és que nosaltres
en la modificació del Reglament hem de posar això damunt la
taula, perquè si exigim al Govern una cosa també ho hem
d’exigir per a nosaltres mateixos, i jo no és que no estigui en
desacord, però crec que hem de fer el mateix camí. El que no
pot ser és receptar una cosa per a uns i no receptar el mateix
per als altres, perquè en realitat ..., fins i tot diria més, l’agenda
que pugui tenir un conseller o una consellera és molt més
estricta, molt més tancada, està molt més fermada que l’agenda
que pugui tenir un diputat o una diputada d’aquestes illes, que,
bé, es pot organitzar a ell mateix i no depèn tant de tot un
servei, tot un departament que depèn d’ell.

Per tant, a nosaltres ens ha plantejat precisament aquesta
qüestió, vist que era una reivindicació tan grossa, esper que ...,
no, no, esper que també donin suport si feim aquesta proposta,
a la propera fase de modificació del Reglament també donin
suport en aquesta proposta. No només ho he posat damunt la
taula, jo aquí no estic fent cap transacció, eh?, que consti,
només dic que a mi m’ha fet pensar que nosaltres hem posat el
llistó molt alt a uns càrrecs i crec que ens hem de posar aquest
llistó igual d’alt nosaltres, per coherència. Això és el que a mi
me ve al cap.

I bé, després només comentar allò dels pactes successoris
que ha dit el Sr. Costa, com ha fet referència, i és cert. Jo l’únic

que li puc dir és que sí que em compromet a analitzar si aquesta
redacció que ha presentat el Partit Popular o una altra és
possible per solucionar aquesta qüestió, perquè crec que -amb
això coincidim- amb l’objectiu que és el mateix tant de vostè
com de nosaltres, que precisament vàrem presentar aquesta
proposició no de llei, perquè trobam que és una discriminació
cap a Balears, que això no passi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Unidas Podemos RGE núm.
17404 i 17405/20 i la presentada conjuntament amb el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca RGE núm. 17408, té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenas tardes. Gracias, Sra. Presidenta. Desde Unidas
Podemos consideramos que estos presupuestos para 2021 son
positivos, dado que suponen un aumento en inversión
educativa, laboral, social, sanitaria y de transición ecológica.
Son unos presupuestos que están a la altura de las
circunstancias y atienden a las necesidades sociales y
económicas que van a proteger las economías familiares, van
a garantizar y fortalecer los servicios públicos y también a
fomentar el empleo y el cambio progresivo del cambio
productivo hacía el fortalecimiento de la economía balear.

En la comisión de esta tarde en relación al articulado,
vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas tanto por
la derecha como por la ultraderecha, en relación a la
desestructuración de las áreas de gobierno. Tampoco votaremos
a favor de la eliminación del impuesto de turismo sostenible
para el año que viene, ni tampoco sobre la modificación del
IRPF. 

Lo curioso es que demandan constantemente proporcionar
más servicios a la población y lo que proponen a cambio es la
eliminación de los recursos que la administración necesita para
ello, la eliminación, por tanto, de las herramientas para
proporcionar esta atención a toda la gente, una atención que en
plena pandemia es más necesaria que nunca. Y no, no vamos a
dar desde luego un paso atrás en esta comunidad autónoma por
hacer caso a la derecha, ni tampoco a la ultraderecha.

Del mismo modo, no estamos de acuerdo con la eliminación
del canon que han propuesto el Partido Popular y El Pi.
Entendemos que la normativa en residuos de nuestra
comunidad autónoma no les guste, pero es una de las más
innovadoras de nuestro país y hay que avanzar en su aplicación.

Del mismo modo no podemos estar de acuerdo en la
propuesta del Partido Popular de eliminar el Instituto Balear de
la Energía, porque precisamente en un momento donde es más
necesario que nunca impulsar la transición energética, no
entendemos cómo ustedes quieren eliminar esta herramienta.
Evidentemente nos situamos, está claro, en las antípodas de su
concepto de transición ecológica y de los mecanismos
necesarios para poder conseguirla, es algo evidente.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017404
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017404
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017405
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017408
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Centrándonos ahora en las enmiendas que hemos
presentado por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos
al articulado, la enmienda 17408/20 de adición de la
disposición final 0, párrafo 0 en relación al canon de
saneamiento del agua, queremos garantizar que quien es
propietario del suelo urbano o urbanizable se pueda hacer
cargo de los gastos, en definitiva que los gastos de la
administración se correspondan con la excelencia en la
eficiencia y en la eficacia. 

Queremos hacer constar también que retiramos la enmienda
17405/20 de adición a la disposición final 0, párrafo 1, en
relación a las cámaras agrarias, puesto que esta cuestión ya ha
sido aprobada en el Consell de Govern y se va a incluir en el
próximo decreto del Govern.

En relación a la enmienda 17404/20, nosotras la podríamos
retirar si el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos acepta la
transacción de su enmienda 16721/20, la hemos hecho llegar a
los grupos parlamentarios y ahora la haré llegar a la mesa. Y,
bueno, esta enmienda se refiere al derecho de los miembros del
Govern, altos cargos y personal eventual a percibir una
indemnización del coste de alojamiento temporal en la isla de
Mallorca, que queda técnicamente de la siguiente manera: hasta
12.000 euros anuales en concepto de gastos justificados por el
coste del alquiler, alojamiento y el transporte y 6.000 euros
para otros gastos extra, como suministros de agua, luz o
cualquier otro gasto derivado de tener la residencia aquí en
Mallorca. Esta propuesta que hacemos sustituye la cantidad que
está actualmente vigente de 22.000 euros sin justificación que
tenemos actualmente.

Por otro lado votaremos a favor de la enmienda de
Ciudadanos 16712, relativa a la creación y regulación de la
Oficina de Salud Pública.

También a la enmienda de MÉS por Menorca 16830, de
rebaja de tasas de inscripción de la evaluación de bachillerato
a estudiantes cuyo progenitor o progenitora estén en una
situación de paro o de ERTE. Creo que está de acuerdo a las
circunstancias que estamos viviendo actualmente.

También votaremos a favor de la enmienda 16832, con la
transacción que propondrá ahora el Grupo Socialista.

Y también a la enmienda 17336 de MÉS por Mallorca,
sobre saneamiento de agua, que también hemos presentado
nosotras.

Sin más, dejaremos que el debate más profundo sea en el
correspondiente plenario. Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En aquest sentit volia recordar a tots els
grups parlamentaris que qualsevol transacció o qualsevol
esmena s’ha de presentar per escrit, per favor.

Passem ara al torn en contra i passem el torn al Grup
Parlamentari Socialista, i té la paraula la Sra. Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots. Bé, en
relació als pressuposts que aquí estam debatent i aquestes
esmenes a l’articulat, és clar que els pressuposts estan marcats
per la COVID-19. Però, tot i així, són pressuposts que hauríem
duit endavant, encara que no haguéssim estat en aquesta
situació de pandèmia.

Són uns pressuposts que tenen en compte els nous fons
extraordinaris tant estatals com europeus. Són pressuposts que
tenen en compte la supressió de les regles fiscals. Són
pressuposts que evidentment el que fan és prioritzar el
reforçament dels serveis públics fonamentals, incrementen la
inversió pública i també tenen com a prioritat donar suport als
sectors productius.

En relació amb les esmenes presentades, he fet una sèrie de
blocs. En primer lloc tant El Pi com el PP han presentat una
esmena en relació al cànon de residus. Els he de recordar que
el cànon de residus no és més que un mandat parlamentari, que
la mateixa Llei de residus marca l’obligació de crear un cànon
amb efectes de dia 1 de juliol de l’any 2021 i és cànon
dissuasiu, que evidentment el que pretén no és més que els
municipis es posin les piles i reutilitzin i reciclin així com Déu
mana. Precisament a Manacor, on s’ha fet aquesta feina, tenim
clar que el cost d’aquest cànon de residus dins l’any 2021 seria
mínim, 40.000 euros, 40.000 euros, perquè una vegada que un
ajuntament ha posat en marxa el porta a porta, una vegada que
un ajuntament ha fet les seves feines així com toca en relació
amb el tema del reciclatge, com veuen, el cost es va minvant.
40.000 euros a repartir entre més de 47.000 habitants que té
Manacor i, per tant, tocaria a menys d’1 euro per habitant en tot
un any.

En relació amb el tema també de pactes successoris, que
també tant el PP com El Pi han presentat esmenes, ... he de dir
que l’esmena d’El Pi no té cap sentit perquè evidentment els
pactes successoris ja estan reconeguts com a transmissions
mortis causa, es poden aplicar a tots els beneficis fiscals de les
transmissions mortis causa. A més, hi ha un altre benefici fiscal
importantíssim des de la Sentència del Tribunal Suprem de dia
9 de febrer de l’any 2016. Per tant, no fa falta recordar als
ciutadans de les Illes Balears que tenen aquest benefici fiscal al
seu abast.

En relació amb les reduccions de base, tant relacionades
amb tema d’habitatge habitual i de transmissió de l’empresa, li
he de dir, Sr. Costa, que la normativa autonòmica és una simple
transcripció de la normativa estatal. Per tant, no podem tocar ni
una sola paraula. A més, recordar, com deia, aquests beneficis
fiscals que ja tenen els pactes successoris que a més són dos, un
a l’impost de successions i donacions perquè tributen a l’1%
fins als primers 700.000 euros i un altre a l’impost de la renda
de les persones físiques perquè no hi ha guany patrimonial en
considerar-se aquest pacte successori com una transmissió
mortis causa. Això sí, s’ha de tenir en compte que s’han
d’evitar els abusos, i això fa precisament el projecte de llei
antifrau que es prepara des del Govern d’Espanya, evitar que
els pactes successoris que tenen una finalitat que és propiciar
els canvi generacional a un cost fiscal com veuen molt baix no
pot ser utilitzat precisament per actualitzar valors i que en
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futures transmissions al cap de dos dies, dos mesos o mig any
es pugui deixar de tributar l’impost de la renda de les persones
físiques.

En relació amb el tema del plus donarem suport a aquesta
esmena que s’ha presentat des d’Unidas Podemos precisament
perquè consideram que el fet d’establir una part..., perdó,
Ciutadans, donar suport evidentment a aquesta esmena perquè,
com dèiem, està bé que una part es justifiqui i l’altra que és de
més difícil justificació doncs que sigui més petita i passi a ser
no justificable o que sigui no justificable.

En relació també amb l’esmena de Ciutadans de l’impost
sobre turisme sostenible, pel que fa a les exempcions, el primer
apartat que vostès esmenen això ja està previst com a causa de
força major i el segon apartat seria una supressió de facto de
l’impost, quan aquest govern precisament el que no vol és
suprimir l’impost del turisme sostenible. Em consta que des de
l’Agència Tributària de les Illes Balears es fa feina per tal de
reduir els mòduls a la situació actual. Evidentment, com saben,
els mòduls vénen a ser una tributació mitjana i es tendran en
compte totes aquestes circumstàncies que han vengut marcades
per la pandèmia.

A més, en relació amb una sèrie de qüestions que el Sr.
Costa, el Partit Popular, ha establert, jo, la veritat, un poc el
que li ha comentat la Sra. Campomar, quan pressupostam
perquè pressupostam i si no pressupostam perquè no
pressupostam. També el que deia la Sra. Campomar, que quan
decreixem apliquen una recepta i quan no decreixem apliquen
la mateixa recepta. Jo aquí estic un poc en contra del que ha dit
perquè sí que canvien vostès d’opinió, perquè precisament quan
anaven malament o quan la crisi mundial de l’any 2008 va
arribar aquí a les nostres illes, la recepta que varen marcar
vostès, la recepta que varen utilitzar va ser apujar tots els
imposts, quan dic tots els imposts ha estat l'augment més alt de
la nostra comunitat autònoma. Ara justament que ens trobam
també en una crisi mundial marcada per la pandèmia, una crisi
que ningú no esperava i que tendrà, té i tendrà, conseqüències
la veritat molt importants ara parlen d'abaixar-los. Per tant,
discrep de la Sra. Campomar, no utilitzen la mateixa recepta
quan decreixem i quan creixem, el que fan és canviar el cantet
en funció de si governen ells o no governen ells. Li record, Sr.
Costa, que vostè era el director general de Pressuposts, no sé
per què ara vol utilitzar la recepta d'abaixar els imposts. 

I després també li hauria de recordar la corba de Laffer, mai
no s’ha demostrat que una abaixada impositiva tengués
conseqüències sobre l’ocupació i la inversió, però bé, si ho
volen provar doncs ja ho provaran qual els toqui, de moment
aquest govern aposta per prudència en tots els sentits,
prudència en l’aplicació també dels tributs i, per tant, aplicam
el que sempre hem dit, nosaltres sí sempre ho hem dit,
progressivitat, article 31 de la Constitució Espanyola, apujar els
imposts a les rendes altes i abaixar els imposts a les rendes
baixes, d’acord?

També en relació amb això el Sr. Rodríguez ha presentat les
mateixes esmenes tributàries que l’any passat. L’any passat ja
li vaig dir, no sé si vostè ha fet càlculs del cost que té rebaixar
l’impost de la renda de les persones físiques a dos trams, dos
únics trams. Això és aplicar polítiques fiscals regressives i, a

més a més, curiosament i no tan curiosament, supòs perquè els
convé, resulta que el que fan és apujar els imposts a les rendes
baixes i abaixar, com és va apujant la renda fer una abaixada
proporcionalment major. Per tant, és que no té ni cap ni peus
perquè són polítiques tributàries regressives.

En relació amb l’Agència de Salut Pública, bé, Sr. Costa,
precisament crec que com ens hem trobat en les circumstàncies
que ens hem trobat és necessari fer aquest pas de crear aquesta
agència de salut pública i per això també, perquè creim en
l’eficiència i en l’eficàcia dels serveis públics, donarem suport
a l’esmena 16712, presentada pel Grup Ciutadans, perquè per
a la seva creació i regulació s’hauran d’atendre criteris de
racionalitat, d’eficàcia i d’eficiència; evitar duplicitats, que això
és importantíssim, i reorganitzar l’estructura interna del Servei
de Salut actual. Per tant, crec que és important la creació
d’aquesta agència i tenir en compte sobretot aquests criteris.

Finalment, presentarem una transacció tècnica a la
disposició addicional vuitena, que precisament crea l’Agència
de Salut Pública de les Illes Balears, a l’apartat 1, quan es parla
de la creació de l’agència diu que la planificació de les
polítiques de salut i la prestació dels serveis que integren la
cartera de serveis de salut pública d’acord amb la -falta llei-
16/2010. És una simple transacció tècnica que crec que a tots
ens convé donar-hi suport perquè no és més que una errada
material.

Finalment, presentam una transacció a l’esmena 16832, de
MÉS per Menorca, on s’afegeix una disposició addicional per
crear un fons extraordinari per precisament compensar els
efectes de la COVID-19 a l’àmbit del transport terrestre per
carretera i que és de competència dels consells insulars. En
aquest sentit, s’acorda que l’administració de la comunitat
autònoma abonarà als consells insulars en matèria de transport
terrestre per carretera els imports següents: 2.080.000 euros a
favor del Consell Insular de Menorca, 2.250.000 euros a favor
del Consell Insular d’Eivissa i 350.000 euros a favor del
Consell Insular de Formentera en concepte de sostenibilitat
ambiental. Perquè quedi clar l’entrada..., els efectes que s’han
de tenir en compte, s’estableix també que les modificacions
normatives que contenen aquesta disposició addicional i la
disposició final tercera produiran efectes el 31 de desembre de
l’any 2020.

Moltes gràcies. Ara la passam. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Si ens passa la transacció per escrit,
per favor, perquè si no... començarem ara els torns de rèplica.
En primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara m’ha fugit
la ..., ah, no, és aquí, la portaveu del Partit Socialista deia que
la nostra esmena de pactes successoris és irrellevant i que
només és un simple recordatori. Potser, no diem que estigui ben
plantejada, el que diem és que s’entra en una dinàmica que els
pactes successoris no tendran l’aplicació dels beneficis fiscals,
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entram en aquesta dinàmica. I els que no ho volen veure al final
ens duran que aquests pactes successoris no puguin ser objecte
d’aquests beneficis fiscals, i a nosaltres això ens preocupa molt.
Per això, entre altres coses, Sr. Costa, evidentment nosaltres
donarem suport a les seves esmenes en relació amb aquesta
qüestió perquè hi estam totalment d’acord. Segurament estan
millor plantejades que les nostres; és igual, nosaltres el que
volem és posar èmfasi en el fet que aquí fa falta una solució i
que ens hem de blindar davant l’evolució que està agafant
aquest tema. I ens sap greu que els grups governants i
especialment el Partit Socialista no vulguin veure cap on va
aquesta qüestió.

Sobre el plus, Sra. Campomar, sobre el plus de 22.000
euros, el nostre grup parlamentari parteix de la base que totes
aquestes dietes, tots aquests plus s’haurien de justificar, això és
el principi general, és que crec que el principi general sempre
és la justificació. Clar, de dietes n’hi ha de moltes classes, i és
difícil fer un debat tan genèric perquè evidentment hi ha tanta
casuística que a vegades ens perdem, perquè no és el mateix
una dieta per transport i habitatge, on vostè ha de justificar que
ha fet una despesa de transport i d’habitatge, que una dieta per
una assistència. Clar, aquí ho mesclam un poc tot i no ho hem
de mesclar, perquè crec que no és convenient, tot i que ja li dic
que el principi general per a nosaltres sempre és la justificació,
sempre és la justificació. El que passa és que l’assistència en
teoria queda justificada perquè des del moment que hi ha un
secretari, un fedatari públic que aixeca acta, constància
d’assistència, evidentment ja hi ha una acreditació en aquest
sentit.

L’abaixada d’imposts. Bé, aquí, clar, es fa un debat grosso
modo com dir que hi ha determinats grups que sempre volen
una abaixada d’imposts. Bé, la política fiscal determina la
millor o pitjor salut d’una determinada economia, i això no té
a veure amb el fet que necessàriament hi hagi més o manco
pressió fiscal, perquè hi ha uns imposts directes, uns imposts
indirectes, i això sempre té una influència sobre el teixit
productiu i sobre la marxa de l’economia, i nosaltres sempre
considerarem que l’impost de successions és injust, és injust,
ens pareix un impost injust, i el que voldríem és eliminar-lo,
però com que no podem eliminar-lo el que volem és que tributi
al manco tipus possible, i això és un plantejament polític que
tenim i els agradarà o no els agradarà; sempre tendrem el
mateix, la qual cosa no vol dir que no vulguem que hi hagi
escoles públiques, perquè, clar, vostès quan els diem que no ens
agrada aquest impost pareix que no ens agrada res de la cosa
pública. No, ens agraden moltes coses de la cosa pública, i ha
d’existir una administració forta i ambiciosa, però amb una
política tributària capaç de recaptar els recursos, però també
capaç de generar una sinergia amb el sector productiu que sigui
positiva i que sigui de reactivació, i això..., bé, evidentment hi
ha moltes opcions i tot és opinable, però no ens pengin un
penjament que no és el nostre, que pareix que no ens agrada res
de la cosa pública.

Però això és el mateix que amb els ens públics
instrumentals. A nosaltres ens pareix que hi ha d’haver
determinats ens públics instrumentals, no criminalitzam
l’existència d’empreses públiques, no ho criminalitzam; ara,
tampoc això no pot ser una festa, i la creació de noves agències
i de noves entitats ha d’estar perfectament justificada, i crec

que una certa prevenció, lògicament més prevenció per part de
l’oposició que del Govern, davant la creació, la multiplicació
del sector públic és normal i és ben lògica. Si vostès no ho
volen entendre... no ho entenguin.

El cànon de residus. És de rialles. Hi ha multitud de
preceptes, de lleis que diuen “es farà això” i no s’ha fet en un
determinat termini, més en una situació concreta d’un context
de crisi i d’una pandèmia, on té tota la lògica cercar el moment
adequat, i ara no és el moment adequat per crear un cànon que
generarà molta més pressió fiscal, perquè al final això anirà
incrementant anualment any rere any, i els ciutadans de les Illes
Balears ja paguen molt de residus, eh?, no és un cost barat, no
és una cosa petita; per als empresaris, per exemple, és molt
feixuc pagar els residus i el cànon d’incineració, etc., etc., no
és un cost gens barat.

I finalment volem reivindicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, acab. Escola concertada. Efectivament, cada any
presentam esmenes de l’escola concertada, i vostès ens diuen
que l’escola concertada pareix que està contentíssima, i cada
dimarts són aquí que es queixen, cada dimarts fan una
manifestació, i quan els sent a vostès és que pareix que són els
millors tractats del món. Nosaltres continuam defensant la
igualtat amb l’escola pública perquè fan un servei públic ben
igual, i li hem de reconèixer les mateixes condicions, i sobretot
complir els compromisos adquirits que ens dedicam a incomplir
i a fer normes per congelar els compromisos que hem adquirit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, nos han acusado ustedes de
que estamos en contra de lo público, que queremos algo
público más reducido, que lo público sea más pequeño. Yo
creo que a veces ustedes actúan como nuevos ricos de la
política; cuando llegan a las instituciones pues, claro, se les va
con el oropel y piensan que lo han de hacer todo más y a lo
grande. Confunden cantidad con calidad. Nosotros no estamos
en contra de lo público, estamos en contra de como tiran
ustedes el dinero público, que no es lo mismo.

Y nos encontramos en una situación muy complicada, y
ustedes todavía no la han asimilado. La Sra. Truyols hace un
momento ha subido a esta tribuna y ha venido a decir: “estos
presupuestos están marcados por la COVID, pero si no hubiera
habido COVID hubiéramos presentado estos presupuestos”, y
creo que la ha traicionado el subconsciente y que es la verdad.
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Estos presupuestos no están hechos para hacer frente a lo que
se nos viene encima. Ustedes han hecho unos presupuestos de...
vamos a gastar un poco más, ponemos un poquito más aquí,
diremos que gastamos más en sanidad y educación, quedará
super bien, pero no han tocado un duro del gasto, y siguen
ustedes gastando en cosas que en estos momentos no son
necesarias. 

Y querer cerrar absurdidades como las agencias de energía,
que en estos momentos no van a ningún sitio, o instituciones
que se han demostrado inoperativas como el IB Dona
simplemente es querer gastarse el dinero de otra manera, y
reducir gastos, y traspasar el dinero a otro sitio que en estos
momentos hace más falta, y eso no es ir en contra de lo público.
Nosotros no hemos tocado las partidas ni de sanidad, ni de
educación, ni de asuntos sociales, hemos tocado las partidas
puramente ideológicas y hemos intentado aplicar criterios de
racionalidad a esta administración elefantiásica, nada más. No
hemos ido en contra de lo público. Y ese es el único objetivo
de nuestras enmiendas, sacar dinero de lo que consideramos
que o no es necesario o puede esperar para destinarlo a las
necesidades de los ciudadanos. 

Porque, ¿se han preguntado ustedes lo que pasará si no nos
llegan los millones y millones del Sr. Sánchez?, ¿o si no nos
llegan los millones de Europa, que no están asegurados a día de
hoy? ¿A dónde se irán estas cuentas que presentan?, ¿de dónde
sacaremos el dinero?, ¿cómo ayudaremos a la gente?, ¿cómo
ayudaremos a los negocios que se cierran? Esto es una presa
que está a punto de reventar y como en los chistes colocan
ustedes un dedo en el agujero de la presa que está a punto de
reventar, y piensan que con eso lo van a conseguir.

Realmente estamos en una situación muy complicada, y
estos presupuestos no reflejan la situación complicada en la que
estamos. Ni están dispuestos ustedes ha hacer ningún ejercicio
de austeridad para aportar recursos para aquellos que realmente
los van a necesitar. Y eso es lo importante ahora mismo, y ese
es el sentido de todas nuestras enmiendas, dejar de gastar en el
gasto ideológico político y empezar a gastar en las necesidades
de la gente.

Y si dentro de un año, Dios lo quiera, la vacuna milagrosa
nos ha curado a todos y volvemos a tasas altísimas de
crecimiento ya se volverán ustedes a gastar el dinero en lo que
quieran. Les pedimos un año, de momento, para verlas venir,
porque estos presupuestos, por mucho que lo diga mil veces la
Sra. Truyols o por mucho que lo repita la Sra. Consellera, no
son nada moderados, no lo son; son unos presupuestos que
están basados en irrealidades.

Y por supuesto que queremos bajar impuestos, porque
donde mejor está el dinero es en el bolsillo del ciudadano, es
donde está mejor y donde mejor se gasta, y sólo le tenemos que
meter al ciudadano la mano en el bolsillo para aquello que es
indispensable que se realice desde los poderes públicos y para
nada más, y para nada más. Esto sí, se lo reconozco, nosotros
lo tenemos clarísimo, nosotros preferimos que el dinero esté en
el bolsillo del ciudadano antes que en el bolsillo de ustedes,
porque no nos fiamos de cómo se gastan ustedes el dinero, es
así de sencillo. Nada más. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn de
paraula del Grup Parlamentari Ciudadanos la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Cómo me cuesta, ¿eh?, tener que salir después de VOX a
intervenir, en fin. Bueno, si el Sr. Rodríguez me lo permite,
vamos a lo importante que es demostrar que en este Parlamento
se llega a acuerdos, se transaccionan enmiendas, se tramitan
realmente enmiendas porque están demostrando que esto es un
paripé. Entonces desde Ciudadanos demostramos que venimos
aquí a trabajar por los ciudadanos y los intereses de estas islas. 

Mire, Sra. Garrido, a colación de lo que le estoy diciendo,
por supuesto que aceptamos la transacción, no es que le
aceptemos su transacción, sino que es un texto que hemos
redactado entre su grupo parlamentario y el nuestro para llegar
hoy a un acuerdo y que pueda salir adelante la enmienda de
Ciudadanos. Agradezco que hayan retirado la suya y que se
vaya a votar esta enmienda hoy y haya un acuerdo de la
mayoría de los grupos parlamentarios y creo, de una vez por
todas, abordar un tema que había tenido una alarma social y
que había llegado a la opinión pública muy negativamente y
creo que redunda en la opinión que tienen los ciudadanos sobre
los políticos y no nos beneficia a ninguno de nosotros. Por
tanto, hoy con esta enmienda transaccionada con el Grupo
Parlamentario Podemos, nuestra enmienda quedaría de esta
manera, del plus de indemnización por doble residencia, la
parte de alzado quedaría reducida de 22.000 a 6.000 euros, que
no tendría que justificarse, y después habría los gastos reales
que tienen los cargos y asesores que residen en las demás islas
y que tienen que trasladarse a Mallorca para ejercer y hacer su
servicio público en el Govern, tendrían que justificar los gastos
reales y lo que se haría es cubrir estos gastos reales de vivienda,
de transporte entre islas y tendría que justificarse, como viene
redactado en la enmienda de transacción. 

Por tanto, la cuantía a tanto alzado quedaría, como digo, de
22.000 a 6.000 euros y luego se podrían justificar los demás
gastos hasta un tope de 12.000 euros. Además hemos
introducido en el texto, si finalmente se vota y sale adelante
esta enmienda, que los cargos y asesores tengan que justificar
anualmente con una declaración responsable, que siguen
residiendo en su isla de origen, en Ibiza, Menorca o
Formentera. Ahora mismo, como saben, una vez que aceptan el
cargo, presentan esta declaración responsable y nunca más
deben justificarla. A partir de ahora, gracias a esta enmienda,
los cargos tendrán que justificarla. Creemos que es un ejercicio
de transparencia modificar este plus y este complemento que
había sido pervertido hace años para introducir a los que vienen
de fuera de estas islas, se había pervertido como un plus de
insularidad y esto es realmente una indemnización por doble
residencia y creemos que esta enmienda ayuda a que esté
justificado dar más transparencia y es el compromiso y la
exigencia que mejor podemos llevar a cabo de cara a los
ciudadanos.

Y, Sra. Campomar, por supuesto, le cojo el testigo,
completamente de acuerdo. Desde mi grupo parlamentario
estaremos de acuerdo y apoyaremos una modificación del
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Reglamento, si otro grupo o incluso nosotros proponemos
modificarlo para las dietas de los diputados. Creemos que
debemos dar ejemplo y por supuesto mi grupo parlamentario
así lo llevará a cabo.

Además, agradecer la transacción a nuestra enmienda
16712, en relación con la creación de la Agencia de Salud
Pública, que a los grupos que así lo han manifestado que
conforman el Gobierno, supongo que los demás grupos también
estarán a favor de obtener hoy un compromiso en el propio
texto de la Ley de presupuestos, en la disposición adicional
octava, de que la creación de la Agencia de Salud Pública
atenderá a los criterios de racionalización, eficacia y eficiencia,
en aras a evitar duplicidades y de no aumentar la estructura del
organigrama del Govern. Para Ciudadanos, ya conocen que es
muy importante trasladar esta transparencia y sobre todo
trasladar que no va a haber un aumento del organigrama, que
no supone la creación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... de la agencia. Sí voy acabando presidenta, gracias. Que no
supone un aumento de altos cargos y sobre todo que también es
un compromiso para evitar duplicidades con la Dirección
General de Salud Pública.

Y aceptamos la transacción técnica que el Grupo
Parlamentario Socialista nos ha comentado también. 

Y en relación con el impuesto de sucesiones, nos parece un
impuesto injusto e irracional. Es una doble imposición y
nosotros entendemos que somos responsables, que no podemos
pedir la eliminación de este impuesto, y les anunciamos que
votaremos a favor de la enmienda de El Pi, en el sentido de
reducirla.

Y seguiremos reivindicando la suspensión del ITS...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Le pediría por favor, no se vaya, un momento, porque ha
hablado usted de una transacción técnica del Grupo
Parlamentario Socialista y no la tenemos. No sabemos qué
transacción nos está comentando.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Era añadir la ley a la que hace referencia en la disposición
adicional octava. Solamente era añadir una ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Era la técnica de...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí. Aceptamos la transacción.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, está claro. Sra. Guasp, sí, después con que la Sra.
Truyols después haga mención a esta enmienda ya está.

Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré ús d’aquest segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Popular, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Campomar, Sra. Truyols
i Sra. Santiago, els vull confirmar que tenen raó, el Partit
Popular és un partit liberal que sempre voldrà que els imposts
siguin el més baixos possibles, sempre, tant si hi ha creixement
econòmic, com si no n’hi ha, de creixement..., ara li explicaré,
Sra. Truyols, ara li ho explicaré, Sra. Truyols, estigui
tranquil·la, ara li ho explic. 

El Partit Popular sempre voldrà que els imposto siguin el
més baixos possibles, tant en època d’expansió econòmica com
en època de situació de crisi econòmica, sempre. I afegiré més,
el Partit Popular creu que l’administració pública ha de ser el
més eficaç i el més eficient possible... 

(Remor de veus)

Ah sí? Idò demostrin-ho! Si creuen que ho ha de ser,
demostrin-ho per exemple reduint un 30% els càrrecs de
confiança que tenen vostès en el Govern o reduint a set
conselleries, es pot governar amb set conselleries, li confirm
que s’ha pogut governar i amb 31 direccions generals també
s’ha pogut governar i no passa res, no passa res, no passa res.
I amb menys estructura de govern es pot governar perfectament
i amb menys despesa supèrflua es pot governar perfectament,
es pot governar perfectament.

Miri, li ho confirm, el Partit Popular és partidari de la
sanitat pública, de l’educació pública i dels serveis socials,
també de la sanitat privada, de l’escola concertada o l’escola
privada i també..., en aquest cas serveis socials no, serveis
socials públics, però no en tingui cap dubte; i de les
col·laboracions públicoprivades també, no en tingui cap dubte.
A fi de comptes, l’administració sí, però eficaç i eficient, amb
el mínim cost possible per a les butxaques dels ciutadans
d’aquestes illes. No en tingui cap dubte ni un, és un discurs
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purament ideològic perquè som un partit liberal, no en tingui
cap dubte ni un.

I a vostè, Sra. Truyols, li ho he de tornar explicar perquè
veig que vostè continua erre que erre, si el Partit Popular va
pujar els imposts el 2012 i el 2013 va ser per evitar que la
fallida de l’administració fos definitiva. Vostès varen deixar
una administració en fallida, cent per cent en fallida, amb 1.600
milions d’euros de deute, i vostè era directora de l’Agència
Tributària en aquell temps, no passa res, vostè sempre em diu:
“vostè era director general de Pressuposts”, sí, i vostè era
directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears mentre
estava fent fallida l’administració pública. Vostès la varen
deixar en fallida, i això és evident, i molt al nostre pesar -sí, jo
li ho vaig confirmar en una comissió, no tenc cap problema a
confirmar-ho aquí també-, vàrem haver de prendre decisions
que mai no hauríem pensat que haguéssim de prendre. Sí,
ideològicament contràries al nostre esperit, sí, apujades
d’imposts, sí, les varem haver d’aplicar, sí, jo li ho reconec i no
hi tenc cap problema, però sí les vàrem haver d’aplicar és
perquè vostès varen deixar l’administració en fallida, com ho
tornaran a fer, per cert, com ho tornaran a fer, perquè vostès
parlen ara “no, nosaltres no pujam els imposts ara ni retallam
ni res”, és clar que no retallen perquè estan al principi de la
crisi. Vostès estan al principi de la crisi econòmica. No se
n’adonen? Nosaltres vàrem començar a governar l’any 2011
quan vostès feia tres anys que ja estaven fent fallida a
l’administració i la varen deixar tremolant, l’administració. La
varen deixar en fallida i en conseqüència, efectivament, vàrem
haver de prendre decisions molt complicades, sí, les mateixes
que hauran de prendre vostès si no van vius. Ja els ho anuncio,
no es pensin que vostès seran més llestos que els altres. No. 

El que passa és que vostès quan tenen oportunitat apugen
els imposts. Per què?, perquè és l’esperit ideològic que vostès
tenen. Vostès tenen l’esperit ideològic..., i no em parli de
l’article 31 de la Constitució, Sra. Truyols, que amb el Partit
Popular també era progressiu el sistema tributari, home!, per
favor!, (...) com si vostès haguessin inventat la progressivitat de
l’impost o dels imposts. El sistema tributari ha estat sempre
progressiu, ho serà més o menys, parli vostè de graus, però no
em parli de l’article 31 de la Constitució perquè vostè sap
perfectament que el sistema tributari era progressiu amb el
Partit Popular i ho és ara. No..., en aquestes coses no ens hi
trobarà.

Per altra banda, pactes successoris, em pareix molt rellevant
aquesta qüestió, és molt rellevant aquesta qüestió dels pactes
successoris perquè és que a dia d’avui, Sra. Truyols, els pactes
successoris no tributen igual que les successions, és que no
tributen igual perquè hi ha dues reduccions concretament que
no s’apliquen com a conseqüència d’una consulta. 

Jo i el Partit Popular el que li posa damunt la taula és una
solució. Vostè en té alguna millor, de solució? (...), “home,
però s’ha d’aplicar la consulta igual”, idò els ho demani als de
Catalunya que no apliquen la consulta perquè diuen que no, que
a Catalunya la redacció no posa “morts”, i com que no posa
“morts”, no s’aplica la consulta perquè no es refereix a
nosaltres, això es refereix a un altre assumpte.

Per tant, el que li plantejam nosaltres és que facem el
mateix que Catalunya, res més,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... res més, m’entén? Per tant, miri amb bons ulls aquestes
esmenes. Si considera que s’han de transaccionar, estam
disposats a transaccionar-les, però per favor, miri-se-les perquè
a dia d’avui, Sra. Truyols, i ho sap perfectament, no és el
mateix una successió que un pacte successori i a les Illes
Balears és fonamental el pacte successori pels que pensam que
l’impost de successions i donacions és un impost injust que
hauria de ser eliminat, hauria de ser eliminat en la nostra
opinió, hauria de ser eliminat.

I en l’escola concertada, sempre ens hi trobaran a favor,
sempre, plantejarem esmenes per igualar-la amb la pública, no
perquè sigui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, per favor, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... ni millor ni pitjor, igualar-la amb la pública.

I... i el sanejament dels comptes públics per descomptat, eh?
Vostès sempre ens parlen de “no, però els imposts...”, sí, sí, el
que s’ha de fer és ortodòxia pressupostària, gastar el mínim
possible, per prestar serveis, sí, però el mínim possible en
benefici dels ciutadans d’aquestes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Passem ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Seré breu, Sra. Presidenta, intervindré des d’aquí. Bé, de les
rèpliques dels diferents grups... jo, Sr. Melià, estam d’acord
que totes les dietes s’han de justificar i nosaltres ho creim..., per
això jo he fet aquesta reflexió que crec que siguin les dietes per
assistència, siguin les dietes de diputats per a desplaçament...,
i si aplicam una cosa al Govern crec que ens hem d’aplicar la
mateixa, en això... consider, bé, la reflexió que ha fet la Sra.
Guasp entenc que ha estat en consonància amb la reflexió que
hem fet des de MÉS per Mallorca i per tant, esper que ho
puguem debatre en la modificació del Reglament d’aquesta
cambra.

Sobre el cànon de residus, bé, jo és que crec que aquí és
cert..., nosaltres quan ho hem defensat no és tan sols perquè hi
ha una llei que obliga que sigui ara, etc., en això coincidesc
amb el Sr. Melià, que a vegades les lleis obliguen a coses que
després l’administració -diguem- ajorna, no?, i en això li don
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tota la raó, però des de MÉS per Mallorca és que estam
convençuts que s’ha de posar en marxa, que és necessari que
prenguem consciència del que suposen els residus i de la
necessitat de posar en marxa totes aquestes polítiques i és per
convicció, no li diré una altra cosa. Jo crec que per això ho
defensam.

En el que no estic tant d’acord, Sr. Melià, és quan ha fet el
comentari de l’escola concertada que és molt legítima la seva
defensa, que ens digui que protesten aquí fora, perquè tots
sabem per què protesten aquí fora molts. Per què? Idò jo amb
això crec que vostè... i és tema a vegades... és un tema de
llengua i jo esper que vostès estiguin d’acord amb nosaltres que
no hauria de ser un tema... perquè... un tema com defensen
segons quin grups d’aquesta cambra i que, per tant, nosaltres
consideram que no hi ha lloc a aquesta protesta i que
precisament la llei estatal ha d’anar pel camí que va que és
respectar la nostra llengua pròpia.

I després, bé, Sr. Rodríguez, vostè diu que no han fet
esmenes ideològiques, però tan mateix és que al final es deixa
dur i quan ens diu “és que l’IB Dona no serveix per a res”, bé,
ja... ja, vostè mateix mostra quina és la seva ideologia perquè
és que fa... les seves esmenes són ideològiques (...), com feim
la resta, eh? Jo li ho dic, jo és que... aquest voler posicionar-se
que les esmenes no són ideològiques crec que al final tots feim
les esmenes ideològiques perquè aquí venim a defensar
projectes polítics amb una ideologia, i és legítim, no?, és
legítim, però no ens digui que les seves esmenes no són
ideològiques perquè canten, canten moltíssim, sobretot per
aquest to que tenen en contra de les dones, en fi, crec que en
aquest tema no hi podem... evidentment no ens posarem
d’acord.

I després, Sr. Costa, jo ho entenc, vostès en aquest debat...,
vull dir, quan nosaltres apujam imposts és per obligació, bé,
supòs que sí, jo crec que sí, per obligació que creuen vostès que
per obligació.

I vostè sempre posa l’exemple..., es remunten, no?, a un
calaix, a unes factures, i això ens obliga a nosaltres a remuntar-
nos al seu govern del PP que ens han dut aquí hipoteques que
encara pagam i em sap greu, però quan vostès varen enrere a
nosaltres també ens obliguen a anar enrere, el seu
macroprojecte, els seus casos de corrupció del Sr. Matas, etc.
Per tant, no ens vengui a donar lliçons el Partit Popular
d’eficiència en aquesta casa perquè no en pot donar, no en pot
donar, i si alguna cosa saben fer és aquest esperit ideològic que
vostè diu que defensen el públic, però vostès al final el que han
defensat sempre són les retallades del públic i això els seus fets
ho han demostrat.

Per tant, evidentment, amb moltes de les seves esmenes no
hi podem estar d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passem el torn de paraula
ara a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sra. Presidenta, si me lo permite intervendré desde el
escaño. Quería contestar al Sr. Rodríguez y decirle que...,
bueno, yo creo que más que ideología en estos presupuestos lo
que hay, lo vea usted o no y puede disfrazarlo de ideología y
puede escorarse en la palabra ideología, pero lo que hay es
realmente un fortalecimiento de los pilares más esenciales del
Estado, de la comunidad autónoma justamente en aquellos
sectores, en aquellos ámbitos que durante la pandemia se han
visto especialmente frágiles, especialmente debilitados
precisamente por las políticas de la bajada de impuestos del
Partido Popular. Entonces, lo puede usted llamar como quiera,
ideología o como le dé la gana, pero los presupuestos de estas
Islas Baleares son los más altos de la historia en gasto público
y creo que en educación, en sanidad y en modelo productivo no
cabe sino invertir e invertir.

 En el caso de (...), mira, pues nosotras también celebramos
el acuerdo que se ha obtenido con el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, no es la propuesta que nosotras teníamos en
mente, pero bueno, celebramos el acuerdo, el entendimiento. Es
verdad que es mejor propuesta que la que proponen otros
grupos parlamentarios como el Grupo Popular y sin lugar a
dudas mejora lo que ya tenemos que de eso es de lo que se
trata.

Respecto a lo que comenta el Sr. Costa de la bajada de
impuestos, me hace mucha gracia el populismo barato que
utilizan habitualmente, sobre todo la derecha, diciendo que
ellos bajan los impuestos, pero es que en esa bajada de
impuestos, si quiere, podemos citar a la COF, pero en esa
bajada de impuestos ustedes lo que hacen es disfrazar con una
bajada de impuestos lo que se traduce después en recortes al
sector público y las privatizaciones que ustedes, habitualmente
y siempre que han gobernado, han hecho; con eso de bajar
impuestos, no hay dinero, ¿qué hacemos? Pues vamos a
recortar, y precisamente ustedes donde recortan es en
educación, es en sanidad y es en temas importantes, que
después llega una pandemia y se ve la fragilidad del sistema.

Nosotras, no es que subamos los impuestos, es que también,
bueno, depende, vamos a poner impuestos a los que más tienen,
vamos a poner impuestos sobre el turismo sostenible, para la
gente que venga de fuera y que se perjudique la sostenibilidad
y el medio ambiente en estas islas, no es una cualquiera, subir
impuestos porque sí, es que, de una manera consciente, hay que
fortalecer el sistema para que se pueda hacer un gasto público
y no se tenga que acudir a lo que ustedes siempre acuden, que
son gastos y privatizaciones en educación, en sanidad y en las
cosas importantes que realmente ponen a la gente y ponen los
cuidados en el centro de las políticas, no como ustedes que
siempre han puesto, pues, a los bancos y a las privatizaciones
y, en fin, pues esas cosas que ustedes disfrazan luego diciendo
que bajan los impuestos; ustedes no bajan los impuestos,
ustedes bajan los impuestos para poder privatizar y para poder
hacer recortes, y tener la excusa suficiente como que no hay
dinero y, entonces, vamos a recortar, eso es lo que ustedes
hacen.

Y, sin más, gracias, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica, ara
passam el torn de paraula a la Sra. Truyols, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sra. Presidenta, si li sembla bé, faré la intervenció des de
l’escó. Bé, en primer lloc, a veure, està clar que tots estam a
favor dels pactes successoris; que els pactes successoris són un
dret reconegut a la Compilació de Dret Civil de les Illes
Balears i que els record que, precisament, va ser un govern
d’esquerres qui va incorporar els menorquins a aquesta
possibilitat d’aplicar-se beneficis fiscals. Per tant, jo crec que
més govern que aquest que cregui en els pactes successoris no
n’hi ha, de fet és una voluntat de la persona que dóna i de la
persona que rep, que, com saben, ha de renunciar a la legítima,
és una voluntat. I com que és una voluntat, demostren les xifres
si els pactes successoris tenen beneficis fiscals o no, perquè
sempre hi ha la possibilitat d’esperar a la mort del causant.

Idò mirin per on, a l’any 2014 hi havia en aquesta comunitat
autònoma 14 operacions de pactes successoris i fins que jo vaig
deixar de ser directora de l’Agència Tributària el darrer any,
ara no tenc les xifres, ja hi havia més de 3.000, quasi 4.000
operacions de pactes successoris. Dic jo que no seran tan
terrible aquests beneficis fiscals.

I repetesc, hi ha d’haver un equilibri entre beneficis fiscals
i abusos, que n’hi ha, com en tot, perquè dins l’ATIB també hi
ha un servei de lluita contra el frau fiscal, i és ben normal que
quan hi hagi hagut abusos per actualitzar valors i vendre i evitar
la tributació a l’impost de la renda de les persones físiques, el
guany patrimonial derivat d’una venda posterior a un pacte
successori, parlam d’un doble benefici fiscal, per no dir un
triple, els dos primers totalment legítims i el tercer, aquesta
venda amb un valor ja actualitzat, que no genera quasi renda i
IRPF, doncs s’ha d’anar amb compte. Per tant, hem de ser un
poc prudents, hem de ser prudents, i els puc assegurar que
aquest govern defensarà allà on sigui l’existència dels pactes
successoris.

Qüestió diferent és si tenim competència o no per
determinar determinades qüestions i de vegades ens passa que
des de Madrid la normativa és la que és i els canvis que es fan
són els que són i no en queda d’altra, tal vegada, que acomplir
la llei. I repeteix, sí que blindam de moment els pactes
successoris.

I, Sr. Costa, si tant creuen en els pactes successoris, per què
varen deixar, quan vostès varen governar perquè varen deixar
de banda els menorquins? Si tanta pena passa vostè pels pactes
successoris, o passava, per què varen deixar de banda els
menorquins? Li record que la modificació normativa es va fer
l’agost del 2017 i gràcies a aquesta modificació normativa els
menorquins també es varen poder beneficiar d’un dret que
només corresponia als mallorquins i als eivissencs, per cert,
vostè és eivissenc, no menorquí, tal vegada hagués actuat d’una
altra manera si hagués estat menorquí.

I per una altra banda, jo no sé a quin món viu, Sr. Costa, és
que no l’entenc, no l’entenc, parlava que vostès són un partit
liberal, vostè defensa a ultrança la baixada impositiva, però és
que el que no entenc de cap de les maneres és que fessin tot el
contrari, fins i tot parlant d’ingressos ficticis estic cansada de
recordar-los què varen fer vostès amb aquells imposts que
havien de posar en marxa per quadrar comptes, si impost sobre
grans superfícies, si impost sobre envasos i l’autotaxa, l’impost
sobre vehicles de lloguer. Per tant, és que no els entenc de cap
de les maneres.

I bé, vostès parlen de la fallida, de la fallida i de la fallida,
però és que arribaran fons estatals i fons europeus. Miri, ara fa
un parell de... una hora, que sembla ser que Polònia i Hongria
aixecaran el vet als pressuposts europeus, això és una bona
notícia, és una bona notícia per a tots, el que passa és que aquí
les bones notícies no se celebren, l’únic que hem de fer és
parlar de fallida, no sé, que tot se’n va a baix i d’altres, és que
no ho entenc!, perquè el que vostès varen fer precisament va
ser... varen pujar els imposts i varen retallar més que mai, per
tant, això sí que no quadra. Perquè si ara diuen que hem
d’abaixar imposts, digui’m d’on hem de retallar! És el de
sempre, és el de sempre, varen apujar els imposts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, per favor. I, Sra. Truyols, ha d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -si abaixa el to de veu-..., varen apujar els imposts més que
mai a la història d’aquesta comunitat autònoma, sense mirar
progressivitat, perquè li puc assegurar, digui’m, digui’m quina
tarifa tenia? La tarifa seva tenia menys trams, tenir menys trams
és ser...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, vagi acabant, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... regressius, no progressiu, eh? La nostra tarifa, gràcies a
aquest govern d’esquerres, que, per cert, el juliol de l’any 2010
ja havíem dut aquesta modificació d’imposts a aquesta cambra,
però UM no va donar el suport, i era simplement apujar els
imposts a les rendes altes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, per favor, vagi acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -sí, ara acab, Sra. Presidenta-, apujar els imposts a les rendes
altes, això és incorporar trams i incorporar trams és
progressivitat.

Digui’m, tregui’m les seves tarifes de l’època del PP, tregui
les tarifes i les pot confrontar amb les...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, per favor, per quarta vegada li deman que vagi
acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... del Govern d’ara, n’hi ha prou a mirar això, una cosa són els
fets i l’altra és viure en aquest món virtual en què vostè viu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Passarem ara a les votacions, no sé
si cap grup demana votació per separat, hi ha un grup que sí
l’ha demanada, són els Grups Parlamentaris El Pi i Podemos,
però abans de passar a les votacions, volia aclarir temes de les
esmenes transaccionades.

Sra. Santiago, finalmente ¿retira usted la enmienda 17404,
ya que le han aceptado la transacción de la 16721?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, la retiramos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago, por otro lado, ¿el Grupo Ciudadanos
me confirma que retira la 16722 y la 16723? Gracias, Sra.
Guasp.

Y, por último, ¿acepta el Grupo MÉS per Menorca, el
Grupo Mixto, la transacción que le ha hecho de la 16832 el
Grupo Parlamentario Socialista?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Així doncs, passarem ja, així, aclarit tot,
...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo només tenc una transacció, que és la del plus, la de
l’article 16, no tenc cap altra transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una transacció a la 16832, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

(Remor de veus)

Aturem dos minuts per veure si el Sr. Melià troba l’esmena.

(Pausa)

Sr. Melià, ha tingut temps ja de mirar la transacció o...? Si
ha trobat ja l’esmena.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No.

(Pausa)

Sr. Melià, podem tornar...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Hi ha dues transaccions, entenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hi ha una transacció del Grup Parlamentari Socialista a
MÉS per Menorca i hi ha una transacció d’Unidas Podemos al
Grup Ciudadanos. Hi està d’acord, Sr. Melià?

Llavors, continuem, sí que els inform que la votació serà
electrònica, o sigui que farem la votació com a una votació de
Ple normal.

Tenim una proposta de votació del Grup Parlamentari El Pi,
no sé si els sembla bé o hi ha qualque grup que vulgui que es
voti tot per separat.

Què desitgen, fer la proposta que tinc de votació del Grup
Parlamentari El Pi, que són blocs o volen cada una de les
esmenes per separat?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, es refereix a les esmenes d’El Pi o de tots els
grups?

LA SRA. PRESIDENTA:

De tots els grups.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Doncs, demanam votació separada de les esmenes 16712 i
16721, del Grup Ciutadans. I demanam votació separada de les
esmenes 16830 i 16832 del Grup Mixt, MÉS per Menorca.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Alguna més per separat? Crec que estan
totes ja. Llavors, el que sí farem és seguir una miqueta el que
ens ha presentat el Grup Parlamentari El Pi i passarem a les
votacions.

Els inform que les votacions, com els he dit, són
electròniques, o sigui que...

Passarem, en primer lloc, si tothom és ja al seu lloc, en
primer lloc...

(Remor de veus)

... passarem a votar totes... -per favor-, totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
que n’hi havia des de la 16416/20 a la 16450/20, passem a
votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 7 en contra i 6 abstencions.

No, n’hi ha 14 emesos, en sobra un.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perdón, sobra uno de Ciudadanos, de...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem a votar, per favor, reprenem la votació, passem a
votar les propostes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes RGE núm. 16416/20 a la 16450/20. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Ara sí, és 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem ara a votar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX, en primer lloc passarem a votar les esmenes
RGE núm. 16567, 16569, 16571, 16573, 16574, 16575, 16577,
16578, 16582 i 16585/20. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara al segon bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
VOX, esmenes RGE núm. 16542, 16543, 16544, 16545,
16546, 16547, 16548, 16549, 16550, 16551, 16552, 16553,
16554, 16555, 16570, 16572, 16576, 16580, 16581, 16583 i
16584/20. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un últim bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX, esmenes RGE núm. 16541, 16556, 16557,
16558, 16559, 16560, 16561, 16562, 16563, 16564, 16565,
16566, 16568, 16579 i 16585/20. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a continuació a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos tenint en compte que estan retirades
la 16722 i la 16723. En primer lloc votarem les esmenes que
s’han demanat per separat.

Votam l’esmena 16712. Votem. 

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a continuació a votar la segona esmena que s’ha
demanat per separat que és la que ha estat transaccionada,
l’esmena 16721 amb la transacció. Votam. 

EL SR. SECRETARI:

Hi ha 12 vots, no sé si falta algú per votar. 

De moment són 9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.
Per tant, són 12 vots, no 13.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, som jo qui no ha votat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem a votar doncs? Tornem a votar l’esmena 16721, del
Grup Parlamentari Ciudadanos amb la transacció. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Ara són 10 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoneu, som nova en això. Passem ara a votar un altre
bloc d’esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos. En primer
lloc, esmenes RGE núm. 16714, 16715, 16717, 16720, 16725,
16726 i 16727.  Passem a votar. Votem.

 



1274 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 1 / 9 de desembre de 2020 

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a continuació a votar un segon bloc d’esmenes del
Grup Parlamentari Ciudadanos, esmenes RGE núm. 16716,
16718, 16719, 16724 i 16729. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos 16711, 16710, 16713 i 16728. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca. Votarem les esmenes que han demanat per
separat. En primer lloc votarem l’esmena 16830. Passem a
votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 16831. Votem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, és que hi ha la 31 també y es la que me queda, hem de
votar-la. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 6..., no, són 12 vots en total, no sé si una
altra vegada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tornem a votar. Votem l’esmena 16831. S’ha de votar
també per separat, que és l’única que queda del Grup
Parlamentari Mixt. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara, per últim, a l’esmena 16832, amb la transacció
acceptada. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 11 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Popular.
En primer lloc votarem les esmenes RGE núm. 16886, 16887,
16888, 16889, 16890, 16891, 16892, 16893, 16894, 16900,
16903, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916,
16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924,
16925, 16926, 16927, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934,
16935, 16936, 16937, 16939, 16940, 16941, 16942, 16943,
16944, 16945, 16947, 16949, 16950, 16952 i 16954. Passem
a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Esmenes RGE núm. 16897, 16898, 16899, 16901,
16905, 16906, 16929, 16946 i 16953. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a l’últim bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Esmenes RGE núm. 16885, 16895, 16896, 16902,
16904, 16907, 16908, 16909, 16928, 16938, 16948 i 16951.
Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos. Esmenes
RGE núm. 16336 i 16408. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem acabat la votació de les esmenes. Passem ara
a la votació de l’articulat.

En primer lloc, passem a votar, si ningú no demana el
contrari, com que no hem tengut temps de preparar la votació
segons el Grup Parlamentari El Pi, passem a votar esmena per
esmena els articles on es mantenen esmenes i després en bloc
votarem els articles on no es mantenen esmenes.
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Passem a votar article per article i així anirem més...

En primer lloc, passarem a votar l’article 6..., no, perquè
ens havíem demanat votació per separat i no hem tengut temps
de verificar, llavors passem a votar article per article.

Article número 6. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article número 7. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article número 9. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article número 10. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article número 11. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article número 12. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 14. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 15. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 16. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 17. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 18. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 21. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 22. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 24. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 30. Votem.
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 32. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 33. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 34. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 35. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 39. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 40. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 41. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 42. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 43. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 44. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 45. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 46. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 47. Votem.

Tornam votar, he estat jo.

Passam de nou a la votació de l’article 47. Votam.
Perdonau.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 48. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Article 49. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 50. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 51. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 52. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 53. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. Per tant,
serien 12 vots emesos.

LA SRA. PRESIDENTA.

Tornem a votar l’article 53 perquè falta un vot. Votem
l’article 53. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor. 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de l’article 54. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de la disposició addicional primera.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 a favor, cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de la disposició addicional segona.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la disposició addicional tercera. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la disposició addicional cinquena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la disposició addicional vuitena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la disposició addicional novena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, cap en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la disposició addicional desena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la disposició transitòria primera. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra; 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la disposició final primera. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la disposició final tercera. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la disposició final catorzena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara la disposició final divuitena. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’exposició de motius. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’annex 21. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votem, i podem votar-los tots junts, els
articles als quals no es mantenen esmenes. Article 1, article 2,
article 3, article 4, article 5, article 8, article 13, article 19,
article 20, article 23, article 25, article 26, article 27, article 28,
article 29, article 31, article 36, article 37, article 38, article 55,
article 56, article 57, article 58, article 59, article 60, disposició
addicional quarta, disposició addicional sisena, disposició
addicional setena, disposició addicional desena bis, disposició
addicional desena ter, tercera, disposició transitòria segona,
disposició derogatòria única, disposició final segona, disposició
final quarta, disposició final cinquena, disposició final sisena,
disposició final setena, disposició final vuitena, disposició final

novena, disposició final desena, disposició final onzena,
disposició final dotzena, disposició final tretzena, disposició
final quinzena, disposició final setzena, disposició final
dissetena, disposició final dinovena. Agrupem tots aquests
articles. 

Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup tampoc no demana votació separada, farem la
votació conjunta dels annexos del primer al vint. Votem.

EL SR. SECRETARI:

S’han emès 12 vots de moment. Són 8 a favor, cap en
contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem a votar. Tornem a votar els annexos de l’1 al 20.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, si cap grup no demana votació per separat, farem
votació conjunta de les denominacions dels títols i capítols del
projecte de llei. Títol del projecte. Títol I. Capítols I, II, III i IV
del títol I. Títols II i III. Capítols I i II del títol III. Títol IV.
Capítols I, II i III del títol IV. Títols V, VI i VII. 

Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més assumptes a tractar a aquesta comissió,
acaba la sessió. Tornam aviat amb la següent comissió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, comencem, per favor.

(Remor de veus)

Així, senyores i senyors diputats, hem acabat el debat
d’abans i tot seguit procedirem al debat i votació de les
esmenes que es mantenen... no, això ja... entitats... a les
seccions, entitats, societats, fundacions, consorcis, Servei de
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Salut de les Illes Balears i Agència Tributària de les Illes
Balears. 

Esmenes presentades a les seccions, entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions del
sector públic, consorcis, Servei de Salut de les Illes Balears i
Agència Tributària de les Illes Balears. Agrupació de la secció
11. Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat amb les
seccions i entitats afins. 

Debat 2, de totalitat i globalitat. 

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena
16194; secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 17195;
E21, Institut d’Estudis Baleàrics, esmena 17196; E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, esmena 17197; F09,
Fundació Robert Graves, esmena 17198; F23, Fundació
Orquestra Simfònica de les Illes Balears, esmena 17199.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena 16589;
secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 16587; E21,
Institut d’Estudis Baleàrics, esmena 16615; E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, esmena 16617; F09,
Fundació Robert Graves, esmena 16623; F23, Fundació
Orquestra Simfònica de les Illes Balears, esmena 16629.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al programa
316A, drets i diversitats, esmena 17168; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, esmenes 17167, 17170, 17171,
17172, 17174, 17177, 17178, 17169, 17176, 17175; secció 73,
Institut Balear de la Dona, al programa 323C, polítiques
públiques d’igualtat, esmena 16264.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, al programa 151A, comunicació
institucional, esmena 16800; al programa 316A, drets i
diversitat, esmenes 16778 i 16802; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, esmena 16801.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al programa
121A, serveis generals de la Presidència del Govern, esmena
16642; al programa 121B, direcció i serveis generals de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena 16643;
al programa 121C, coordinació de programes de govern,
esmena 16645; al programa 151A, comunicació institucional,
esmena 16646; al programa 316A, drets i diversitats, esmena
16644; al programa 413, accions públiques relatives a la
COVID-19, esmena 16692; secció 73, Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, polítiques públiques d’igualtat,
esmenes 16685 i 16686.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes 16451,
16452, 16528, 16529, 16532, 16453 i 16454.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al programa

231B, foment i relacions amb comunitats balears radicades a
l’exterior, esmena 16852; al programa 455A, promoció i
serveis de cultura, esmenes 16862, 16866, 16867, 16841,
16844 i 16845.

Per a la defensa conjunta de les esmenes compten amb un
torn de deu minuts cadascun dels grups parlamentaris. En
primer lloc, una cosa que no he demanat és si hi havia
substitucions, per favor, en aquesta comissió. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, Esperança Sans
substitueix Antonia Martín.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, presidenta, Maria Antònia García substitueix Antoni
Costa. Gràcies.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, presidenta, Bea Gamundí substitueix Irene Triay.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Pep Castells.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Presidenta, Patricia Guasp substitueix Juanma Gómez de
Ciutadans.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Pilar Carbonero substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, però estic apuntant...

En primer lloc, una vegada aclarit el tema de les
substitucions a la comissió passem a la defensa conjunta de les
esmenes. En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular Sra. Maria Antònia García, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, en primer lloc, presidenta, vull comunicar que avui
matí hem registrat un escrit per sol·licitar la retirada de
l’esmena RGE núm. 17173 i fer una modificació a l’esmena
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RGE núm. 17174, he donat còpia a tots els portaveus i a la
lletrada de la mesa, gràcies.

Bé, el Partit Popular ha presentat esmenes a la totalitat dels
pressuposts de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
per a l’any vinent 2021. Les esmenes a la totalitat a la secció 11
i als seus ens del sector públic instrumental constitueixen una
línia d’impugnació al conjunt dels pressuposts i obeeixen a la
nostra opinió disconforme amb el conjunt dels pressuposts que
aquí ha presentat el Govern.

El mateix govern estima una descomunal caiguda del 20,3%
del producte interior brut per a l’any 2021 respecte de l’any
2020, sumant-ho a l’enorme risc que existeix que una part
substancial dels ingressos de la CAIB per al 2021 no es
materialitzin de forma efectiva ens permet afirmar que ens
trobam davant un pressupost irreal on els comptes no quadren
i no quadren perquè parteixen de quanties d’ingressos ficticis
que suposen que arribaran o no de l’Estat o la Unió Europa i a
més a més no són coherents amb les circumstàncies
macroeconòmiques del nostre entorn.

Són aquestes consideracions les que ens han convidat a
presentar una esmena a la totalitat dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 i a
la vegada qüestionar la seva capacitat operativa per desplegar
les polítiques recollides en cadascuna de les seccions.

Els pressuposts de 2021, especialment en matèria cultural,
no donen resposta a les necessitats del sector. No són uns
pressuposts d’acord amb el mal sofert per la indústria cultural,
no s’aprecien mesures encaminades a contribuir a minimitzar
l’impacte negatiu de la COVID-19 ni el foment d’una oferta
cultural de qualitat ni molt menys a la protecció de les activitats
d’artistes i creadors; uns comptes, els de 2021, que deixen
oblidats els artistes, creadors i promotors culturals de les Illes
Balears.

Com sempre, i com hem remarcat en multitud d’ocasions,
el Partit Popular presenta propostes per tal de millorar el
sistema cultural i d’igualtat d’aquesta comunitat. I en aquest
sentit van encaminades les esmenes parcials que hem presentat
en els pressuposts 2021, unes esmenes parcials que algunes
coincideixen amb altres grups polítics i són unes esmenes
realistes, constructives i que reflecteixen les demandes i
necessitats dels ciutadans dels diferents indrets de totes les Illes
Balears. 

Concretament el Grup del Partit Popular ha presentat 12
esmenes a la secció 11 i als seus ens del sector públic
instrumental i per a la seva defensa les agruparé en quatre blocs
diferenciats. Primer bloc, relacionat amb patrimoni i cultura, un
segon aparellat és esdeveniments culturals, un tercer vinculat
a polítiques d’igualtat i diversitat, i un quart destinat a la
reducció d’alts càrrecs.

En el bloc relacionat amb patrimoni i cultura hi ha les
esmenes 17170, 17171, 17172, 17174, 17177 i 17178.
Aquestes esmenes obeeixen a necessitats concretes de diferents
municipis de les Illes Balears i pretenen donar suport a consells
i ajuntaments en l’àmbit patrimonial i cultural, on són diverses
les administracions que comparteixen competències en aquest

àmbit. Cal destacar entre les esmenes presentades, les
vinculades a la restauració de l’antic òrgan del Convent dels
Mínims de Sineu i la creació del primer Museu de la Setmana
Santa de Balears; a la reconversió de l’edifici de l’antiga escola
del Ramal en un centre d’art contemporani a Alaior, per acollir
una importantíssima col·lecció privada, conformada per obres
d’autors com Miró, Barceló, Antonio López o Jaume Plensa,
entre d’altres, cedida gratuïtament a l’ajuntament per una
fundació privada; al projecte de trasllat i centre d’interpretació
del Museu Arqueològic de Son Fornés del municipi de
Montuïri, des del Molí d’Es Fraret a les cases de Son Fornés;
i a reforçar el finançament del Consell de Mallorca per a la
rehabilitació del Sindicat de Felanitx, via l’1% cultural, amb
l’objectiu de convertir l’antic celler cooperatiu en un centre
internacional d’arts plàstiques, sota l’auspici del pintor de
Felanitx Miquel Barceló.  

El conjunt d’aquestes esmenes pretenen aportar valor
cultural, sensibilitat artística i nous al·licients i atractius per a
la visita a aquests municipis.

El segon bloc, aparellat a esdeveniments culturals, afecta les
esmenes 17169, 17176 i 17175. Aquest bloc d’esmenes van
dirigit a sol·licitar el suport del Govern a diversos
esdeveniments culturals que tindran lloc entre Menorca i
Eivissa. Eivissa coneguda mundialment per la seva especialitat
en oci nocturn, es ve esforçant enormement per diversificar el
seu post (...) de productes i incentivar altres sectors productius,
com són la moda i la cultura. I precisament aquest any es
compleix el 50 aniversari de la moda Adlib i el Consell
d’Eivissa està dissenyant un ampli programa d’esdeveniments
per commemorar aquesta efemèride, que contempla
exposicions, edició d’un llibre i un conte infantil, la realització
d’un documental, així com l’organització de col·loquis i
programes especials d’entrevistes a televisió, per donar a
conèixer els orígens i l’evolució de la moda a Eivissa i sobretot
per posar en valor que som més de 3.000 les dones que
conformen i sustenten aquesta indústria artesanal. Per tant,
consideram necessària la involucració del Govern balear en
aquest 50 aniversari.

Durant 11 anys a Eivissa s’ha duit a terme una representació
d’òpera finançada per l’Ajuntament de Santa Eulària i el
Consell, que ha aconseguit un gran acolliment i ha despertat un
gran interès entre el públic aficionat a la música i atès que la
seva producció és molt costa, ens sembla raonable que el
Govern balear aporti alguna quantitat a l’arrelament d’aquesta
iniciativa cultural que es realitza per més d’una dècada. 

I coincidint amb la majoria de grups parlamentaris, hem
presentat una esmena per donar suport als Premis Born de
teatre, una autèntica institució cultural, no sols a Ciutadella,
sinó per al conjunt de les Illes Balears, que compta ja amb una
llarga tradició i dilatada trajectòria d’èxit, i mereix el suport
d’aquests pressuposts.

Al tercer bloc vinculat a polítiques d’igualtat i diversitat,
hem presentat dues esmenes, la 17168 i la 17264. Aquest bloc
d’esmenes persegueix l’objectiu de millorar el desplegament de
polítiques dirigides al servei d’acolliment de dones en el
compliment de tots els protocols COVID-19 i el reforç de
serveis integrals a col·lectius LGTBI a l’illa d’Eivissa. Des del
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Partit Popular apostam per polítiques que impliquin les
diferents administracions i que garanteixin la total protecció de
la dona, qualsevol que sigui la seva situació, mantenint clar
l’objectiu de tolerància zero cap a la violència de gènere. Així
mateix secundam totes aquelles iniciatives de respecte a la
diversitat i a la igualtat de gènere.

Quant al bloc destinat a una reducció d’alts càrrecs, hem
presentat una sola esmena, la 17167. I aquesta esmena, la seva
redacció, té l’ànim d’insuflar liquiditat a les indústries culturals.
Incita en el fons a una reflexió que aquest govern hauria de fer
sobre la necessitat de retallar els diners dedicats a alts càrrecs
i transferir-lo a iniciatives referides al sector cultural, que està
patint d’una forma molt, molt aguda, les conseqüències de la
pandèmia i el desinterès d’aquest govern, i d’aquesta manera
ajudar-los a pal·liar aquesta delicadíssima situació.

Com veuen, el Partit Popular presenta esmenes en positiu
per a totes les illes de Balears.

Quant a les esmenes presentades pels altres grups, n’hi ha
moltes que coincideixen amb les que presenta el Grup Popular
i confiam que surtin endavant. I per aquest motiu els demano el
vot favorable i la seva incorporació en els pressuposts generals
de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. Passem ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra.
Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muy bien. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores
diputados. Nosotros, mi grupo parlamentario ha registrado
cuatro enmiendas parciales a la sección 11, Conselleria de
Presidencia, 4 enmiendas responsables, coherentes, muy
concretas, en linea a nuestras propuestas. 

La primera que quiero comentarles e informarles, es la
referente al sector de la cultura, la enmienda 16800. Rebajamos
la partida de estudios y trabajos técnicos, que consideramos que
es una partida sobredimensionada de publicidad y propaganda,
para destinarla a lo que creemos que es prioritario en uno de los
sectores más damnificados por el impacto negativo de la
pandemia y de las restricciones aparejadas: el sector de la
cultura. Consideramos desde mi grupo parlamentario muy
necesario el apoyo del Govern a nuestro sector de la cultura,
también a actividades e iniciativas como Fira B! Por tanto, en
esta enmienda pedimos el aumento de 900.000 euros para
ayudas directas al sector cultura y la organización de Fira B!
Pido a los grupos parlamentarios que conforman el Govern que
tenga a bien en intentar encontrar alguna transacción o
soluciones, para poder aumentar estas ayudas y garantizar la
sostenibilidad de nuestro sector de la cultura.

El otro bloque de enmiendas que presentamos a esta
sección, sería la creación de una linea de ayudas para conciliar
familiar y laboral, en el marco de los trabajos de la mesa de la

conciliación laboral y familiar y sobre todo el plan transversal
del Govern que puso en marcha, una vez nosotros lo
solicitamos aquí en el pleno. También fue una de les exigencias
de mi partido para que se introdujese en el Plan de reactivación
económica, la necesidad de empezar a trabajar en un plan real
de conciliación efectiva, laboral y familiar. Hay muchas
partidas que consideramos que en muchas de las consellerias
pueden destinarse o debería destinarlas el Govern a ayudas a
las familias, en un momento como el actual, tanto en educación,
como en la Conselleria de Trabajo, también desde la propia
Conselleria de Igualdad. Hemos transaccionado una enmienda
con el Grupo Socialista en este sentido, para poder ampliar las
partidas en estas consellerias, ya que la conciliación laboral y
familiar es un tema transversal, que no sólo corresponde a
Presidencia por Igualdad. 

En estas enmiendas nosotros desde Ciudadanos habíamos
destinado todo ese aumento de partidas a la Dirección General
de Igualdad, si bien considero la aportación del Grupo
Socialista en este sentido, de hacernos ver que en muchas de las
consellerias se trata y se aborda realmente, efectivamente la
conciliación. Por tanto, solicitamos que estos 2 millones se
vean reflejados en partidas de otras consellerias, en un
momento como el actual en el que las familias de las Islas
Baleares necesitan ayudas para poder conciliar, ya sea con más
monitores en las escuelas, ampliar los horarios que están
reducidos, ayudas comedor, ayudas directas a las familias a
través de los ayuntamientos, de las corporaciones locales,
destinadas a las familias para que puedan conciliar su vida
familiar y laboral en un momento en el que el teletrabajo y los
horarios de restricciones en los colegios, o si bien pues por
motivos de confinamiento, está resultando un reto muy difícil
para las familias de nuestras islas poder conciliar su trabajo. No
podemos permitirnos que más familias se vean abocadas a tener
que dejar su trabajo por tener que cuidar de sus hijos, porque
ya sabemos que la educación está en sistema semipresencial,
etc.

Para Ciudadanos, ya saben, lo he comentado muchas veces
y trasladado en este hemiciclo, la prioridad, una de nuestras
prioridades, es aumentar las ayudas a las familias y conseguir
una conciliación real, laboral-familiar real, que haya ayudas por
parte del Govern en este sentido.

Además, otra de las enmiendas, la cuarta enmienda, va
destinada a traspasar o a afectar también fondos para aumentar
el presupuesto relativo a las actividades de derechos LGTBI en
10.000 euros. En la comisión de trabajo del Consell LGTBI de
las Islas Baleares en el mes de setiembre ya se puso de
manifiesto la poca disponibilidad presupuestaria que había,
incluso se quedaron muchas actividades de sensibilización y
para el colectivo trans que no pudieron llevarse a cabo. Por
tanto, con esta enmienda queremos aumentar las ayudas para
actividades de derechos LGTBI en 10.000 euros. 

Espero contar con la aprobación de todos los grupos
parlamentarios.

Gracias.

 



1282 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 1 / 9 de desembre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. A continuación es el turno del
portavoz del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, nosotros por coherencia con
la enmienda a la totalidad de los presupuestos, que presentamos
en su momento, también hemos presentado una enmienda a la
totalidad de esta conselleria. 

Nosotros proponemos o propusimos en su momento, y lo
hemos visto en el debate anterior, que esta conselleria pase a
ser exclusivamente Conselleria de Presidencia con una única
dirección general que sería la Dirección General de Relaciones
Institucionales con el Parlamento. 

Consideramos que gran parte de la labor que hace esta
conselleria no está siendo la apropiada. Nosotros
devolveríamos cultura a educación, que pensamos que es donde
debería estar, y en ese sentido van nuestras enmiendas.

Decía antes la Sra. Campomar que no se puede aplicar a
diferentes enfermedades siempre la misma medicina, y en
realidad tiene razón, pero nosotros pensamos también que
ustedes quieren curar un cáncer con aspirinas. Pensamos que
este presupuesto lo que refleja es eso, estamos ante una
situación gravísima y ustedes no lo están desarrollando en estos
presupuestos que, como también se ha dicho antes, tienen
muchos ingresos ficticios o abultados para lo que realmente van
a ser los ingresos reales que va a tener esta comunidad. 

Nosotros pensamos -respetamos por supuesto la manera que
tengan de hacer política los diferentes grupos parlamentarios,
como no podía ser de otra manera-, pero consideramos que
ahora mismo presentar pequeñas enmiendas parciales para
cambiar 10.000 euros de un sitio a otro no nos conduce
absolutamente a nada. Nosotros estamos en el convencimiento
de que esta comunidad se va a enfrentar el año que viene a
problemas muy difíciles y que necesita ese fondo de
contingencia COVID que nosotros queremos crear con más de
500 millones de euros. La única manera de crear este fondo es
lógicamente eliminar aquella grasa que pensamos que le sobra
a la administración, entre ella pues la eliminación de varios
altos cargos y de algunas instituciones que consideramos que
no están desarrollando una labor adecuada, por ejemplo el
IBDona. 

Se nos dice siempre: “es que ustedes están en contra de las
mujeres”. No, se lo repetiré, no estamos en contra de las
mujeres. Consideramos que el IBDona no está cumpliendo la
función para la cual fue creado, que se ha convertido en un fin
en sí mismo y en un ente que no cumple las necesidades reales
que tienen las mujeres. Consideramos que ese dinero estaría
mucho mejor empleado en ayudas directas y en otro tipo de
políticas, no en las políticas de publicidad y autobombo. Lo
digo porque como nos van a decir “ustedes lo que quieren es ir
en contra de las mujeres”, pues no, no queremos ir en contra de
las mujeres, simplemente consideramos que el IB Dona tiene
un presupuesto muy importante y que no le luce, no le luce,

simplemente. Pensamos que no está desarrollando una política
efectiva de protección de la mujer, que en principio sería su
finalidad.

Por todo ello nosotros tenemos clarísimo que la única
manera de crear este fondo de 500 millones de euros para
ayudar, por una parte, a los pequeños y medianos empresarios
con ayudas a fondo perdido, no solamente a través de créditos
que aplazan el problema, no, ayudas a fondo perdido. Hoy
mismo se nos acaba de anunciar que se va volver al toque de
queda a las 10 de la noche, todo ese sector de la restauración al
que le obligamos a cerrar, al que condujimos a la ruina, ¿no
merece algún tipo de ayuda directa dado que es por
instrucciones directas del Gobierno que se ven obligados a
cerrar? Y eso sólo se puede hacer con dinero. Y, como les he
dicho antes, el dinero de algún sitio tiene que salir.

Nosotros pensamos que ha llegado el momento de la
austeridad y de tomar medidas valientes. Alguna puede que les
suene a ustedes draconianas, pero pensamos que realmente la
situación en estos momentos lo merece y que el año que viene
va a ser muy duro. 

Espero que algún día vean ustedes la luz y aprueben
nuestras propuestas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquest moment no farem
un debat de totalitat sobre els pressuposts de la comunitat
autònoma, això ja va ser objecte en el seu moment. El nostre
grup parlamentari va presentar una esmena a la totalitat dels
pressuposts i evidentment hi ha moltes coses que no en agraden
i que faríem d’una altra manera, però no és ara el moment de
fer aquest debat.

Ara som al debat de la Conselleria de Presidència, Cultura
i Igualtat i nosaltres arran d’aquesta reflexió general entendrà
el portaveu del Grup Parlamentari VOX que nosaltres no
donarem suport al seu plantejament, legítim, no el posam en
qüestió, però evidentment nosaltres votarem en contra de la
majoria de les seves esmenes, no d’aquesta secció sinó de totes,
perquè és la mateixa sistemàtica i en coherència és el que hem
de fer perquè, clar, vostès han fet un caramull d’esmenes per
buidar moltes funcions, moltes competències, molts
d’organismes per crear aquest fons que vostès defensen, que
s’ha de crear de 500 milions d’euros. Aquest no és el nostre
plantejament en aquesta fase d’esmenes parcials, en tot cas per
a nosaltres això hauria d’haver estat objecte d’uns altres
pressuposts.

Bé, dit això, ja em posicion un poc en relació amb les
esmenes del Grup Parlamentari VOX, explicaré les set esmenes
que el Grup Parlamentari El Pi té en aquesta conselleria. 

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 1 / 9 de desembre de 2020 1283

La primera és relativa a donar suport i crear una subvenció
al Cercle Artístic de Ciutadella per un import de 10.000 euros.

La segona és donar una subvenció i ajudar de manera
efectiva el Festival de Música de Pollença, un dels festivals de
música més prestigiosos que es fa a les Illes Balears i que a més
enguany farà el seu 40 aniversari.

La tercera i la quarta estan relacionades perquè pretenem
que les biblioteques públiques de Can Sales a Palma i de Maó
a Menorca obrin els dissabtes horabaixa i els diumenges. Per
això dedicam 50.000 euros a cada una d’aquestes ampliació
d’horaris perquè pensam que la cultura és un servei essencial
i evidentment pensam que equipaments vertebradors de la
cultura han d’estar oberts i a disposició el màxim d’hores
possible.

La cinquena esmena és relativa al suport econòmic al
Conservatori de Manacor per un import de 50.000 euros, una
ciutat amb molta tradició musical i pensam que s’ha de
potenciar.

La sisena és donar suport i promoció i serveis a la cultura
i a aquells municipis que han fet el gran esforç de tenir un
teatre públic en funcionament, cosa no gens fàcil, i més en
aquests temps que corren, i per això li dedicaríem 200.000
euros.

I finalment tenim una esmena d’ajuda als galeristes per la
participació a fires, fires, ja veurem si se’n faran o si no se’n
faran i de quina manera, vist el panorama que tenim amb això
de la pandèmia, però bé, hi dedicaríem 100.000 euros.

Vull afegir que tenim una altra esmena, que no és en
aquesta secció però que és a la secció d’indústria, perquè
l’Institut d’Indústries Culturals va rebre l’any passat una
aportació de 200.000 euros de la Direcció General d’Indústria
i volem recuperar aquesta aportació, i per tant això
incrementaria el pressupost de l’Institut d’Indústries Culturals;
encara que no surt aquí està relacionat amb aquesta conselleria
i en vull deixar constància.

En relació amb les esmenes dels altres grups, la majoria les
votarem a favor o ens abstendrem, en el benentès que aquelles
en què ens abstenim ens pareixen bé les propostes que es fan,
si bé discrepam d’on surten els recursos o que siguin una
prioritat en aquests moments.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula a
la representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres tenim set esmenes en
aquesta secció, de les quals en retiram tres, que són les
següents: 16862, 16844 i 16845. 

Les altres que mantenim són aquelles destinades a donar
una subvenció a l’Associació Crits i Renou per les Illes
Balears, que gestiona precisament l’Espai Mallorca de
Barcelona. Dues esmenes per dotar de més personal, que és un
dèficit endèmic que tenen la biblioteca pública i el Museu de
Menorca, i aquí podríem establir, Sr. Melià, si volgués, un
debat, perquè el problema que té la biblioteca pública de
Menorca precisament és la manca de personal, i en aquest sentit
per açò el convid a votar-nos aquesta esmena per poder dotar
de més personal la biblioteca i el museu.

I una darrera que també presentam és per augmentar la
partida de transferència per a Menorca Talaiòtica, que com tots
vostès sabran recentment acaba de ser triada per ser candidata
a Patrimoni Mundial de la UNESCO de l’any 2022.

I amb açò hem acabat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara als torns en contra.
En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, com és lògic, no
compartim de cap de les maneres les esmenes a la totalitat
presentades pels grups parlamentaris Popular i VOX. 

Aquest any he de dir que han quedat tot sols en aquesta
competició per veure qui ocupa l’espai de l’extrema dreta del
tauler polític, i sincerament al Partit Popular li voldria dir que
s’ha passat un any sencer parlant de polítiques d’igualtat, de
conciliació, de diversitat, que n’hem parlat moltíssim, defensant
una cosa, i a l’hora de la veritat, que ha estat amb la presentació
de les esmenes, hem vist que ha presentat una esmena a la
totalitat a totes aquestes polítiques que durant tot un any sencer
a diversos comissions que hem pogut compartir han estat
defensant, però, com dic, arribada la realitat..., arribada la
veritat, a l’hora de la veritat, es destapa quines són les
veritables polítiques que defensa cada grup parlamentari.

No em sorprèn, per exemple, de VOX, no em sorprèn gens,
perquè en aquest sentit sí que se li ha de reconèixer que sempre
han estat clars i transparents en quines són les seves polítiques
en aquest sentit o, millor dit, quines..., bé, que no tenen
existència dins el seu ideari polític totes aquestes polítiques que
recull la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. I així
s’ha vist tant amb les esmenes a la totalitat com amb les
esmenes parcials que han presentat, on bàsicament es carreguen
tots els continguts d’aquesta secció. Això sí, vull dir que han
respectat el centre de cost de Marivent, no sigui cosa que
puguin venir els reis i es trobin la casa bruta aquest estiu.

Després ha tornat passar una cosa que ja va passar en els
anteriors pressuposts, i és que moltes de les esmenes que han
presentat els diversos grups algunes no són competència del
Govern i són competència d’altres institucions, com poden ser
els consells insulars i els ajuntaments, i consideram que totes
aquestes esmenes, que no vol dir que no estiguem d’acord amb
el seu contingut o que no considerem que siguin importants,
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però sí que consideram que s’haurien de presentar a les
institucions que sí tenen competències en aquelles matèries,
perquè, bé, tenim un Estatut d’Autonomia on es divideixen
clarament les competències, i en aquest sentit vos animam a
presentar-les allà, en aquelles institucions pertinents.

En referència a l’Institut d’Indústries Culturals vull dir que
no només té un pressupost d’1.240.000 euros que es recull a la
secció 11, sinó que a més té 300.000 euros que emanen de la
Direcció General d’Indústria, per la qual cosa això l’equipara
al pressupost que vàrem tenir l’anterior exercici i els anys
anteriors, que sempre hi ha hagut una partida que sempre ha
sortit de la Direcció d’Indústria.

Sobre els premis Bon Teatre, que tant el Partit Popular com
El Pi han presentat una esmena, he de comentar que a ponència
ja es va aprovar una esmena amb el mateix concepte i amb la
mateixa quantitat, i que per tant ja està... ja està afegit al
pressupost, i no sé si té sentit que una esmena amb el mateix
concepte i amb la mateixa quantitat continuï viva.

Pel que fa a Ciutadans vull comentar que la conciliació no
només és present a la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat, sinó que la conciliació per a nosaltres -i entenc que el
Govern també ho entén així- la conciliació és una política
transversal que s’ha de donar a les diverses conselleries, i que
de fet ja són moltes les que incorporen polítiques destinades a
la conciliació. I també vull dir que no és d’ara, d’aquests
pressuposts, sinó que és una política que ja es ve desenvolupant
en aquests anys anteriors. Sí que és vera que la pandèmia ha
posat de manifest que s’haurien d’augmentar recursos i
destinar-hi més prioritat per tal que es pugui fer front a totes les
necessitats que ha generat la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa a MÉS per Menorca he de comentar que votarem
a favor de l’esmena 16852, que és la referent a la subvenció en
favor de l’Associació Crits i Renou per les Illes Balears, que
gestiona l’Espai Mallorca de Barcelona. Coneixem... el nostre
grup parlamentari coneix els motius pels quals és necessari que
puguin tenir aquesta subvenció, ja que fa molts d’anys que
tenen una necessitat econòmica per desenvolupar la seva
activitat, i ara, com he dit abans, la pandèmia ha posat de
manifest que necessiten aquests recursos i per tant nosaltres hi
votarem a favor.

I llavors altres esmenes que podrem votar a favor del seu
grup, de MÉS per Menorca, serà si s’accepten les transaccions
que posteriorment..., bé, que crec que ja deu tenir damunt la
taula, però que posteriorment comentarà el Grup Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Passem el torn de paraula ara a
la representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la
Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, bàsicament crec que l’esmenes sobretot del Partit
Popular i part de les d’El Pi realment algunes, i bastants, són
competències de consell insular. Vull dir que nosaltres en
aquest sentit crec que cada vegada hem de fer més palès
cadascú, cada institució, quines són les seves competències, i
per tant exigir a cada institució el que li pertoca. Per tant en
aquestes entenem que no els podem donar suport, i crec que
com ha dit la companya de Podemos és al lloc corresponent on
s’han de fer aquestes esmenes, en el pressupost corresponent de
cada consell insular.

En el cas del PP ens crida l’atenció que parlin del Servei
d’acollida a dones d’Eivissa, que a més també té les
competències transferides en aquest servei, però mostra que
només els preocupa Eivissa, perquè el Partit Popular té
representació a Mallorca, té representació a Mallorca, però no
els preocupa aquest problema a les altres illes, només els
preocupa a Eivissa perquè ara tenen el govern allà. Això em
pareix molt partidista, aquesta esmena i aquesta defensa, no ho
sé... A part que no hi podem donar suport perquè les
competències estan traspassades, però fins i tot el fet només
de..., és una manera, crec, de fer campanya electoral a la seva
illa i del seu govern, a Eivissa, del consell insular, però crec
que no està d’acord amb una actuació institucional d’un grup
parlamentari aquí a la cambra perquè té representació... No ho
sé, em sembla un poc ja passant la ratlla en aquest sentit.

En el tema de conciliació, Sra. Guasp, ho hem discutit
moltes vegades. Crec que sempre nosaltres fa molts d’anys, des
de MÉS per Mallorca, que defensam la conciliació, la
corresponsabilitat, i en aquest sentit les mesures que vagin a...,
nosaltres donam suport a les moltes mesures que ja contenen
aquests pressuposts i que ja contenien pressuposts anteriors
d’aquest govern d’esquerres. És clar que amb aquesta COVID
aquestes necessitats s’han incrementat, però bé, nosaltres és
evident que si vostè ha dit que hi havia una transacció i que hi
havia unes possibilitats nosaltres li donarem suport, si hi ha
manera d’incrementar aquestes partides, però nosaltres creim
que ja estan plasmades en aquest pressupost, però en qualsevol
cas evidentment hi estarem d’acord.

Sí que ens crida l’atenció que una de les partides de baixa
que han escollit sigui la Simfònica, l’Orquestra Simfònica. Jo
això realment em sembla..., quan el PP va intentar enfonsar la
Simfònica en el seu moment, quan va fer les retallades, que
precisament és una orquestra, és un espai que ha crescut i que
ha crescut crec en positiu, prop dels ajuntaments, prop dels
ciutadans, prop de la gent, ha evolucionat d’una forma molt
propera i també ha evolucionat d’una forma molt professional.
Ha costat molt revitalitzar una cosa que pràcticament el Partit
Popular va fer desaparèixer i, la veritat, no crec oportú que
vostès hagin escollit com a partida de baixa..., per molt que
nosaltres la conciliació la veim en positiu, la veritat és que hem
de criticar la partida de baixa que han escollit. En aquest sentit
crec que no... no ens ho esperàvem o almanco nosaltres no hi
podem coincidir.

Bé, Sr. Rodríguez, sí, idò sí, jo li he de dir el mateix, vull
dir, vostès què fan?, idò en aquest cas aprofiten i tornen repetir
el seu discurs que l’IBDona té massa greix, no sé com ho ha
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dit, o que aquesta conselleria... que al final... Jo el que crec és
que vostès diuen que... bé, que defensen les dones, jo crec que
en aquest moment no és pot eliminar cap recurs que vagi
dedicat a les dones perquè si algú ha patit aquesta pandèmia a
nivell, crec, de tot el món, en l’àmbit de l’Estat espanyol, en
l’àmbit europeu i en l’àmbit d’aquestes illes precisament són
les dones.  Les dones sempre són les que pateixen més les
crisis, les dones són les que pateixen més les situacions
estressants laborals en aquest sentit i les situacions
econòmiques. Al final són les que tenen les feines més
precàries, la situació domèstica més difícil i, per tant, són les
que pateixen més aquestes situacions. Per tant, nosaltres mai no
posaríem... primer qualsevol, diguem, mesura que anàs a favor
d’altres activitats per detreure aquest suport i aquest reforç que
creim que ha d’anar cap a les dones en aquest moment tan
difícil. Per tant, és evident que no hi podem donar suport.

Bé, després hi ha altres... bé, crec que ja ho he dit, ho he
comentat, d’El Pi crec que la majoria... o nosaltres no li
donarem suport o perquè no són competència o perquè creim
que ja hi ha vies de subvenció previstes a l’Institut d’Estudis
Baleàrics, vies de subvencions, etc.

I sí, nosaltres també donarem suport a les esmenes que ha
presentat el Grup Mixt, en aquest cas aquesta de l’Associació
Crits i Renou perquè aquest espai de Mallorca a Barcelona
creim que fa una funció cultural molt important de cara als
estudiants de totes les illes que estudien a la ciutat de Barcelona
i per tant, creim important que això sigui així. Crec que
precisament era un espai que d’alguna manera tenia un suport,
però que va ser el PP precisament que li va retirar aquest
suport. S’han hagut de cercar la vida i en aquest moment de la
crisi, idò, és difícil sortir-se’n i, per tant, crec que és un moment
en què des del Govern li donem aquesta empenta i aquest
suport. I per altra part, les altres esmenes també del Grup Mixt
que també ens pareixen adequades.

Crec que també hi ha alguna esmena que no sé si és la d’El
Pi que ja s’han acceptat en ponència, no sé si és alguna molt
similar del centre artístic..., però em pareix que aquesta
almenys ja hi ha... la de Ciutadella, sí, ja hi ha una esmena
aprovada en ponència i per tant,... però bé això seria la posició
de MÉS per Mallorca en aquesta secció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Per últim té el torn de paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes,
primer de tot vull fer un comentari sobre els pressuposts que...
des del nostre grup donam total suport als pressuposts.
Consideram que són uns pressuposts que donen resposta a les
necessitats. Hem de recordar que tenim una situació on ens ha
colpejat una pandèmia, per tant, una situació totalment
extraordinària i aquests pressuposts també vénen amb uns fons
extraordinaris tant estatals com europeus. 

Per tant, total suport a aquests pressuposts que consideram
que donen resposta a les necessitats actuals especialment pel
que fa a serveis públics, que és aquest gran reforçament als
serveis públics, i també a donar suport a aquelles persones més
vulnerables i aquí m’enganxo un poc amb el tema dels serveis
a les dones.

Sabem que en tota crisi i en aquest cas també que hem
passat un confinament les dones han estat... sempre són les que
més suporten les crisis i en aquest cas també dones que han
estat confinades amb maltractadors, idò considerem que aquí sí,
a diferència d’altres grups, aquí sí que IBDona i totes les
polítiques de la dona han donat el servei a aquestes dones més
vulnerables i que estaven en una situació que no la desitjaríem
per a ningú de nosaltres. Per tant, creim que les polítiques de la
dona estan encaminades i no volem retallar ni un euro -ni un
euro-, al contrari consideram que s’han d’anar incrementant i
han d’anar..., les polítiques de suport a les dones han d’anar
incrementant els seus pressuposts.

Per tant, m’adreçaré ja al Partit Popular que en una part del
que són esmenes a la totalitat sí que fa referència a IBDona, a
Institut d’Estudis Baleàrics, la Sra. García fa referència al
desinterès d’aquest govern, també ha parlat d’uns pressuposts
no coherents, irreals i que estan disconformes. Sra. García, li he
de recordar que en aquests moments hi ha un pacte de
reactivació, li record que vostès no s’hi han sumat, però que hi
ha una línia específica per a cultura, una línia de més de 4
milions, 4 milions i mig, em sembla recordar. 

Per tant, els convidaria una altra vegada a sumar-se a aquest
pacte de reactivació i vostès podran veure des de dins com no
hi ha cap desinterès pel sector cultural i just el contrari, podran
fer propostes en positiu i podran fer propostes concretes, però
és que li diré més: vostès quan una vegada ja han fet esmenes
a la totalitat de tot, fundacions, etc., després ens diuen que fan
esmenes concretes, però és que aquestes esmenes concretes sí
que fan propostes de línies de suport a la dona, però només a
Eivissa, això ja ho ha dit la meva companya, però és que, a més
a més, si feim un repàs de totes les propostes que vostè fa, és
que fa propostes molt concretes, a punts molt concrets, Eivissa,
Sineu, Alaior, és que tot són ajuntaments i entitats governades
pel Partit Popular, Sra. García. 

Jo he intentat fer una lectura així en diagonal, però l’única
-l’única- que no ho era és Es Castell, l’única era Es Castell, que
l’han retirada, jo havia demanat a veure de què es tractava la
seva esmena, ja l’han retirada, no en parlarem més, no perdrem
ni un minut més, però és molt curiós com després..., després de
fer unes esmenes a la totalitat, després van al concret i només
demanen doblers per a qüestions seves, bé... 

Açò és el que tenim i nosaltres en aquest sentit no donarem
suport a aquestes esmenes perquè de veritat, Sra. García, que
no he pogut entreveure, no he pogut veure quina línia política
intentava dibuixar, ja m’ho explicarà en el seu següent torn.

Referent a Ciudadanos, sí que li he de dir... vostè ja ha fet
referència a, Sra. Guasp, pel que fa a la proposta de transacció.
Estam totalment d’acord amb les polítiques de conciliació,
creim que en el que és... les polítiques de suport a la dona, les
de conciliació també són molt importants i en aquests moments
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les... totalment transversal com són les polítiques d’igualtat i les
culturals, la de conciliació també. Li hem fet una transacció a
l’esmena 16802, una transacció a les afectacions a les partides
de baixa. Vostè la té per escrit i si de cas després la hi
passarem. Trob que la tenen tots els grups, eh?, la tenen tots els
grups; trob que ho hem passat a tots els grups, sinó després els
podria passar còpia. En aquest sentit faríem un vot favorable a
la seva esmena amb aquesta transacció.

I pel que fa referència a les altres propostes he de dir que ja
hi ha línies en LGTBI; hi ha ja l’inici en drets i diversitat a la
direcció general, ja hi ha proposta de pressupost i començarà
a caminar la direcció general, i en temes d’LGTBI hi ha
pressupost per poder fer projectes i diferents línies polítiques.

Pel que fa referència a El Pi, certament no és que no
estiguem d’acord amb el que proposta, segur que les necessitats
hi són, però les competències no corresponen a la conselleria;
per tant no faríem un vot favorable. Sí que és cert que en el
tema de biblioteques efectivament, com deia la Sra. Font,
ampliar horari significa també personal; per tant si ara aquests
horaris que tenim ja requereixen de personal difícilment
ampliarem els horaris, i així i tot també consideram que en
aquests moments s’ha de consolidar el personal, i l’horari
també és l’ajustat per a les necessitats en aquests moments.

I referent a MÉS per Menorca, el Grup Mixt, ja han retirat
les tres esmenes que ha comentat la Sra. Font, i li farem un vot
favorable a la 16852 a favor de l’entitat que gestiona l’Espai
Mallorca, Crits i Renous; fan molt bona feina, tots els
estudiants, quasi tots, passen per allà, i fa molts d’anys que no
tenen suport institucional. Per tant farem un vot favorable.

Referent als pressuposts per a la biblioteca pública, de
personal, i el Museu de Menorca, li hem fet una transacció de
les partides de baixa, que després també les passarem a la
Mesa. I després a Menorca Talaiòtica també total suport, és
Patrimoni Mundial de la UNESCO, per fi ho hem aconseguit i
estam tots d’enhorabona; i li hem fet una esmena també a les
partides d’origen, que també en passarem còpia a la Mesa. Per
tant si ens accepta aquestes transaccions li farem un vot
favorable.

I en principi açò seria tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Sí que demanaria que les
transaccions i les esmenes les duguessin a la Mesa, perquè és
que si no, no podem després... I la resta de grups, per favor.

Passem ara al torn de rèplica. En primer lloc té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Maria Antònia
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta. Una vegada més escoltam dels
grups que donen suport al Govern que repeteixen i repeteixen
una argumentació que no és certa, perquè més enllà de les
competències que té assignades cada institució és més cert que
el Govern balear, fent ús del seu caràcter suprainstitucional,

pot, i de fet ho fa, secundar i finançar projectes concrets de
caràcter cultural per més que les competències ja hagin estat
transferides. Més senzillament, perquè ho entenguin, quan al
Govern li interessa donar suport a un projecte, ja sigui a través
de l’impost de turisme sostenible, a través de convenis marc, a
través de convenis específics o d’altres mecanismes, els diners
flueixen mansament cap al projecte seleccionat. Per tant no ens
contin que aquests coverbos de cada any del tema
competencial. Coneixem perfectament les competències de
cada institució, però la realitat no va amb l’argumentació que
vostès ens acaben de presentar.

Que el Partit Popular presenti una esmena a la totalitat a la
secció 11 no vol dir que estiguem en contra de les polítiques
d’igualtat, de diversitat, d’IBDona i les seves iniciatives, i de la
cultura; estam en contra de l’assignació dels recursos que es fa
en aquesta llei de pressuposts. Per què?, perquè són uns
pressuposts que no compleixen els principis d’equilibri, de
transparència i coherència amb l’entorn macroeconòmic. Per
això hem presentat l’esmena a la totalitat.

I les esmenes puntuals que hem presentat i hem defensat no
són esmenes partidistes, són esmenes que obeeixen a
necessitats concretes del territori de les Illes Balears, i per tant,
siguin de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o de Formentera,
nosaltres serem la veu d’aquests col·lectius que tenen aquestes
necessitats i les defensarem. Després vostès votaran a favor o
en contra, però nosaltres no feim partidisme.

I quant al pacte de reactivació..., un pacte de reactivació que
no reactiva!, un pacte de reactivació que no ha admès cap ni
una de les propostes que ha fet formalment el Partit Popular, un
pacte de reactivació que no ajuda el sector ni el teixit de la
indústria cultural. Sra. Carbonero, la convid a repassar les
declaracions que han fet aquests dies els diferents representants
dels col·lectius del sector cultural. No veuen enlloc la
reactivació d’aquest pacte que vostè diu que funciona tan bé.

I per acabar, Sra. Carbonero, la convid a repassar totes les
iniciatives que ha presentat el meu grup Popular dins la
Comissió d’Assumptes Institucionals vinculades amb el sector
cultural. Aquí podrà comprovar la feina que feim, la
preocupació que tenim per aquests col·lectius i com traslladam
iniciatives positives, que algunes les han acceptades, altres no,
però que després no veim que es tradueixin en polítiques reals
que dugui a terme la conselleria.

M’interessaria també ressaltar que el meu grup ha estat
curós en el fet de respectar l’existència d’organismes que
puguin realitzar una labor significativa en l’àmbit de la
protecció de la dona i de la promoció de polítiques d’igualtat
i diversitat. Lleialtat parlamentària suposa també fer ús
raonable de les tècniques de presentació d’esmenes i amb
independència que facem una valoració negativa de
l’assignació d’aquests recursos que fa el Govern a través
d’aquests pressuposts. Som conscients que el debat
parlamentari ha de transcórrer pels canals formals establerts. 

I també li vull dir que el Grup Popular ens abstendrem a
totes les esmenes que han presentat els diferents grups
parlamentaris que tenen representació en aquesta cambra, amb
la intenció d’estudiar amb deteniment cadascuna d’aquestes
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propostes, i manifestarem el nostre posicionament en el debat
del Ple.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. Passem ara el torn a la portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Seré breve. Yo también quiero anunciar
que mi grupo parlamentario hará abstención de todas las
enmiendas con el objetivo de estudiar en profundidad todas
ellas, y nuestro posicionamiento se fijará en el debate del Pleno
de presupuestos la semana que viene.

En relación con las enmiendas que hemos planteado he de
decir que lamento no poder llegar a alguna transacción o al
voto favorable en cuanto a las enmiendas relativas a aumentar
la partida de ayudas directas al sector de la cultura. Como
decía, consideramos necesario el apoyo del Govern a este
sector, uno de los grandes damnificados por el impacto de la
pandemia y las restricciones, y el objetivo de estas enmiendas
era garantizar la sostenibilidad de nuestro sector cultural.

También lamentamos que no se haya podido incrementar la
partida para actividades de los derechos LGTBI. Como decía
en el Consell LGTBI de les Illes Balears, en la comisión de
trabajo, así se puso de manifiesto, la necesidad de aumentar esa
partida en los 10.000 euros que hemos propuesto, y también
asociaciones como Ben Amics lo habían reivindicado.

Y en relación con las enmiendas que habíamos introducido
para aumentar las ayudas a conciliación, he de decir que acepto
la transacción que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista. Es
cierto que, como ya he dicho en mi intervención anterior, la
conciliación no es algo que sólo tenga que gestionarse desde la
conselleria o la Dirección General de Igualdad, competente en
igualdad, sino que todas las conselleria, ya que es una política
completamente transversal, estoy de acuerdo con lo que han
comentado otros portavoces de los grupos parlamentarios, y
por tanto vemos con buenos ojos la propuesta de transacción
del Partido Socialista, que se incrementen partidas en
educación para aumentar monitores, aumentar los horarios en
los colegios dada la incapacidad para conciliar que tienen ahora
mismo las familias de nuestras islas para poder conciliar, como
digo, y que sus hijos pues vayan al colegio o tengan que estar
al cuidado de ellos.

Además, también la afectación a la partida..., a la propia
Conselleria de Presidencia, 300.000 euros, que se destinará a
ayudas o transferencias a los ayuntamientos y las corporaciones
locales para que ellos lo destinen a ayudar a las familias a la
conciliación laboral y familiar.

También nos parece positivo que se afecte y se aumente
esta partida en la Conselleria de Trabajo porque, al fin y al
cabo, es importante que la Conselleria de Modelo Económico
y Trabajo sea las que impulsen realmente la conciliación y que
impliquen a las empresas para que una vez por todas, como

decía la Sra. Campomar, pues trabajar en aras a conseguir la
corresponsabilidad y la conciliación laboral, pues las empresas
tienen que estar completamente involucradas en ello. 

Por tanto, manifestar nuestra aceptación de esta transacción,
es un 1.650.000 total. Nuestra enmienda, que era la 16802,
hablaba de unos 2 millones de euros, por tanto, nos parece
correcta esta transacción.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pasamos ahora el turno al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, cuando nos planteamos
hacer las enmiendas a los presupuestos empezamos por una
enmienda a la totalidad, que hemos tenido tres grupos de la
oposición, y luego había la posibilidad de hacer una serie de
pequeñas enmiendas parciales en aquello que nosotros
consideramos que podía arreglar este presupuesto. El problema
es que cuando uno es Quasimodo por mucho maquillaje que se
ponga no se arregla.

Podíamos haber cogido a los comités locales que tenemos,
al comité de Ibiza-Formentera y al comité de Menorca y decir,
“haznos una carta a los reyes magos”, y hacer una serie de
enmiendas pequeñas. Y lo respetamos y compartimos muchas
de las cosas que ha pedido El Pi o que ha pedido el Partido
Popular, no es que no las compartamos, muchas de ellas son
muy necesarias, algunas realmente importantes, sólo que
consideramos que en estos momentos, en estos momentos,
nosotros teníamos que hacer ese ejercicio de responsabilidad de
decir, esta comunidad necesita realmente un impulso
económico de verdad, y eso sólo se puede hacer con dinero y
el dinero tiene que salir de algún sitio, porque si das de alta a
una partida tienes que dar de baja a otra. Y ya vemos como
además encima te critican según donde das de baja la partida. 

Si no quieres tocar sanidad, educación y servicios sociales,
¿qué te queda de este presupuesto? Le quitas el pago de la
deuda y el gasto comprometido al pago de personal, ¿y qué te
queda para jugar en este...? son faves comptades, no hay mucho
donde jugar. O sacas la tijera o haces esta serie de enmiendas
parciales que, ya digo, que respeto y que en condiciones
normales posiblemente hubiéramos apoyado todas y cada una
de ellas. Lo que creemos que vivimos circunstancias
excepcionales y lo que quieren transmitir nuestras enmiendas
son estas circunstancias excepcionales en las que vivimos y que
parece que algunos, aunque todo el día hablen de ella, no se la
creen. Es como el cambio climático, la emergencia que
declararon, que la declararon, pero ustedes no se la creen
porque no han hecho nada en ese sentido ni en esa dirección. 

Cuando hay una emergencia de verdad, como ahora existe,
siguen con la misma cantinela. Sí, todo es horrible, la
pandemia, la destrucción de empleo, el..., sí, pero ¿qué hacen
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ustedes para arreglarlo? Yo realmente siento decirles que no lo
veo plasmado en estos presupuestos.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Pasamos ahora el turno al
representante del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em permetrà la Sra. García
que comenci dient que jo crec que tots feim partidisme perquè
tots pertanyem a partits polítics, perquè aquí també s’ha arribat
a dir que no feim política. Jo no faig política, he sentit a
qualque discurs, i arriba un moment que dius, bé, nosaltres què
som?, som polítics d’un partit polític, i està molt bé. Igual que
això de les esmenes ideològiques. A mi també em fa gràcia.
Resulta que algunes són ideològiques i altres no. Totes són
ideològiques, la qual cosa també em pareix el més normal del
món perquè el contrari sí que em semblaria ciència ficció. Que
aquí no es fes partidisme i política i ideologia seria..., no sé on
estaríem. 

Bé, fet aquest comentari general el que no puc acceptar,
senyors de la majoria, és l’argument de les competències. És
que l’argument de les competències fa riure, fa riure. Ho ha dit
la Sra. García, en això té tota la raó del món. O sigui que donar
doblers a Cine Ciutat o al Teatre d’Es Born sí que és
competència, però al Festival de Pollença no, això ja no és
competència..., no, home!, de què anam aquí? Al Teatre de
Sant Llorenç, uh!, això ja no és competència nostra, però al
Teatre d’Es Born sí. És que, sincerament, cerquin-se una altra
excusa perquè aquesta excusa té molt poc recorregut, és que ni
vostès mateixos se la creuen. A ponència s’han dedicat a
aprovar un caramull d’esmenes que si ens posam així tampoc
no serien competència de Presidència. 

De fet, ara donarem suport -nosaltres també- a aquesta
esmena dels col·lectius de Barcelona i tot això, del que era
l’Espai Mallorca, això va sorgir del Consell Insular de
Mallorca. Si ens posam així tampoc no seria competència, eh?
A veure, crec que això no té gens de recorregut i no té cap
sentit aquesta excusa. Si no els agraden les nostres esmenes,
cerquin-se una altra argumentació per rebutjar-les.

La biblioteca, Sra. Portaveu de MÉS per Menorca, nosaltres
li donarem suport a la seva esmena, però és que nosaltres el que
feim és fer una dotació econòmica perquè es pugui contractar
el personal perquè aquestes biblioteques puguin funcionar. El
problema de la seva esmena, sap quin és?, que, com és lògic,
provenint d’on prové es preocupen de Maó, però no es
preocupen de Can Sales de Palma. Nosaltres ens hem preocupat
de Can Sales i de Máo i ens interessen les dues coses. Per tant,
el que pretenem és lògicament finançar el sobrecost de personal
que generarà incrementar el temps d’obertura d’aquestes
biblioteques. Aquesta és la nostra pretensió, però coincidim
plenament amb la seva esmena i per això també li donarem
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per últim passem el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, només per dir que
acceptam les transaccions proposades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica passem
en primer lloc la paraula a la representant, a la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, presidenta. Jo seré molt breu ja que tendrem
ocasió en el plenari de poder continuar debatent cada una de les
esmenes que previsiblement avui no sortiran aprovades. Sí que
m’agradaria fer dos comentaris, un és sobre el Pacte de
reactivació econòmica. Al Partit Popular li dic que és una
vertadera llàstima que no pugui assistir a les reunions que es
fan amb totes les entitats i els grups que vàrem firmar aquest
pacte, la darrera va ser molt interessant, es varen presentar
idees molt bones per tal de ser competitius i reactivar
l’economia de la nostra comunitat autònoma. I estic
convençuda que tenen l’oportunitat de participar-hi ja que es va
comentar que es crearien unes meses de treball obertes. Per
tant, recapacitin si val la pena totes aquestes idees que ens
vénen a repetir cada dia aquí, a aquesta cambra parlamentària,
doncs, es poden arromangar i venir a fer feina a aquests meses
i aportar les seves idees, que diuen que són tan bones, i que tots
els sectors, justament tots els sectors, pareix que estan en contra
d’aquest pacte de reactivació, tot i que el varen signar
moltíssims. Això per una part.

Després, per una altra, al Grup Parlamentari VOX, a mi em
fa gràcia que digui que han presentat aquestes esmenes per
responsabilitat, però clarament això és la ley del mínimo
esfuerzo. A totes les conselleries, a totes les seccions presenten
exactament les mateixes esmenes, tenc un únic missatge i em
passaré tot aquest període de tramitació del projecte de llei
parlant d’això o exclusivament. I així ja no han hagut ni de fer
tot aquest treball que han fet altres grups parlamentaris d’anar
a parlar amb les diferents entitats i administracions per veure
com es podia realitzar aquest pressupost o quines esmenes s’hi
podien presentar. Simplement crec que això és l’estratègia que
té el Partit VOX ja que previsiblement el diputat Sergio
Rodríguez tornarà, haurà de tornar a defensar totes les esmenes
al ple i..., bé, és una forma de reduir esforços.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

Senyors diputats, per favor!
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, jo seré molt breu. Jo crec que més o manco tots ara ja
hem dit..., hem repetit una mica allò que ja s’havia dit a la
primera intervenció. Jo estic d’acord amb el Sr. Melià que
venim aquí a fer política evidentment i venim amb una
ideologia i, per tant, aquestes mesures i tal. Estic d’acord que
en certa manera feim partidisme, però a vegades també hem
d’intentar trobar l’equilibri en aquest sentit, en això, en les
propostes. 

Dit això, i ara em sap greu que el Sr. Rodríguez no hi sigui,
però a més (...). Ell ha posat l’exemple que hi ha molt poques
partides per donar de baixa, nosaltres evidentment quan hem
estat a l’oposició i hem cercat partides per donar de baixa, hem
cercat partides per donar de baixa d’amortització i de pagar als
bancs i de pagar el deute. Mai no se’ns hauria passat pel cap
donar de baixa les partides per als recursos per donar suport a
les dones. Així que, em dirigia a vostè, Sr. Rodríguez, si
nosaltres quan hem hagut d’elegir quines partides hem de donar
de baixa, sempre hem prioritzat protegir les dones, donar
recursos per defensar la igualtat, perquè precisament contra la
violència de gènere i la lluita contra el masclisme, si hem de
triar ens estimam més donar de baixa la partida la partida dels
bancs, d’amortització i de deute. Crec que en això evidentment
estam a les antípodes vostès i nosaltres.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Per últim té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, també seré molt breu perquè
ens reservarem per al plenari. Però només fer un comentari a la
Sra. García, que comenta que ha fet propostes a la comissió i
efectivament els hem debatudes nosaltres, vull dir que hem
arribat a transaccions en alguns punts i amb altres no ens hem
posat d’acord. Però certament en audiovisuals, en arts
plàstiques, en galeristes, en llibreters, però precisament per açò
li ho record, perquè aquestes propostes que va dur vostè que
vàrem transaccionar o li vam aprovar a favor, s’han dut a
terme, s’han dut terme, sí, sí, quasi totes estan dutes a terme.
Per tant, alguna cosa s’ha fet, vostè després no ens digui que no
fem res, si fins i tot fem coses que vostè ens proposa.

Però torn insistir, torn insistir, vostès el que han de fer és
entrar i incloure el Partit Popular en el Pacte de reactivació i
com bé li deia la meva companya d’Unides Podem, allà podran
fer les propostes, hi ha tota una línia de cultura molt interessant,
on vostès podran dir cap on els interessaria com a partit tirar i
donar suport. És clar que el sector cultural és dels més
damnificats i és cert que no es pot arribar a donar el suport cent
per cent de les necessitats que hi ha, perquè precisament la
pandèmia el que fa és reduir els aforaments. Açò és tràgic, i
vostè ho sap, açò és tràgic per a un sector que té un aforament
de..., un teatre d’ics, li redueix a la meitat, però és que estam en
una pandèmia sanitària, és un tema de salut pública. Vull dir
que realment és difícil, però així i tot li dic que hi ha una línia

molt important dins el Pacte de reactivació, s’està escoltant el
sector contínuament, i la idea és donar el màxim suport
possible perquè es pugui sortir d’aquesta situació econòmica el
més aviat possible, però sempre tenint en compte que tenim un
problema sanitari.

I després a El Pi, li volia comentar que és cert que hi ha
molts de teatres, però el Premi Born Teatre és un premi, no és
una ajuda de teatre. Vostès quan diuen ajudes al teatre tal,
quants de teatres no hi ha a les Illes Balears, municipals? Clar,
és aquí el problema. Vull dir que quan s’aproven o duen
propostes per part d’alguns grups, com en aquest cas nosaltres,
no parlam de donar suport al teatre, és una cosa immaterial, que
és un premi, un premi que es publica en tres llengües i és un
dels més importants a nivell de territori nacional i d’Europa.
Vull dir que no estam ajudant a un teatre perquè pintin les
parets o canviïn les cortines, no, no parlam d’açò, perquè si
parlam d’açò, d’un ajut al teatre municipal, no ens bastarien les
mans de tots nosaltres per comptar quants de teatres no hi ha
municipals. ... No, açò és fundació, açò és la Fundació
Ciutadella Cultura, açò és una fundació de la qual el Govern
forma part, com altres, com altres, no parlam del mateix. I,
certament, vull dir que si volen fer propostes amb caire polític,
però bé, filem prim perquè no parlam del mateix.

Pel que fa al tema de conciliació, molt bé que ens hagi
acceptat la transacció i esperem que el tema de
corresponsabilitat i conciliació pugui avançar, sigui una línia
política que pugui avançar amb força, de manera transversal,
com bé es proposa a la transacció de base, que parlam de tres
conselleries concretes. I bé, consideram que és una bona línia
i desitjam que hi hagi acord amb aquesta proposta per poder
incrementar les polítiques en aquest aspecte de conciliació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero.

Ara passarem a la votació de les esmenes de la secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

De moment l’única proposta de votació ens l’ha presentada
el grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, llavors
seguirem aquest esquema si no hi ha ningú que vulgui una
votació per separat d’algun altre punt, alguna altra esmena.

Llavors passem a la votació d’aquestes esmenes. Avisar la
gent que no hi era abans, que la votació es farà de manera
electrònica. Llavors començarem.

Esmenes del Partit Popular. En primer lloc farem un grup
que seran les esmenes 17167, 17169, 17178, 17175 i 17197.
Passem a votar. Votem.

LA SR. SECRETÀRIA:

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

Passem a votar un segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Esmenes 17171, 17176, 17195 i 17198.
Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar un últim bloc. Esmenes 17168, 17170,
17172, 17174, 17177, 17194, 17196, 17199 i 17264. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada de la 16802.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passem a votar, tres blocs, en primer lloc esmenes
16800 i 16801. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena amb la transacció acceptada,
la 16802. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passem a votar l’esmena de Ciudadanos...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Faltava una persona per votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornem a votar, llavors, l’esmena 16802, amb la transacció
que ha estat acceptada. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí. Passem ara a votar l’esmena 16778, passem a votar.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar esmenes del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, en primer lloc, votarem l’esmena 16617.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un segon bloc, amb les esmenes del Grup
Parlamentari VOX, 16587, 16623, 16642, 16643, 16644,
16645, 16646, 16685, 16686 i 16692. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX, esmenes 16589, 16615 i 16629. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, esmenes 16528,
16529, 16532, 16451, 16452, 16453 i 16454. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS Proposta per les Illes, en primer lloc,
votarem les esmenes 16852, i la 16866, amb la transacció
acceptada. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació de les següents esmenes: la
16841, amb la transacció acceptada, i la 16867, amb la
transacció també que ha estat acceptada. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Abans d’acabar aquesta secció, vull dir-los a tots
els portaveus que, per favor, els que es quedin que continuïn,
no hi ha problema, però els que no, que surtin de la sala per tal
de netejar i airejar bé una miqueta la sala per a la següent
sessió.

Suspenem la sessió deu minuts fins que es netegi i airegi la
sala.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor. Abans de començar..., senyors
i senyores diputats, començam l’agrupació de la secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb les
seccions i entitats afins.

En primer lloc, i abans de llegir totes les esmenes, els
demanaria si hi ha substitucions, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, presidenta, Enric Casanova substitueix Irene Triay.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Salomé Cabrera substitueix Antoni Costa.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Pel Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-Ribas
substitueix Juanma Gómez. Maxo Benalal m’acompanya.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sra. Presidenta, perdó, Pilar Sansó substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Debat 3, de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat, del Grup Parlamentari Popular,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
esmena 17200; secció 37, Fons d'Impuls del Turisme
Sostenible, esmena 17201; secció 76, Servei d'Ocupació de les
Illes Balears, esmena 17202; secció 77, Institut d'Estadística de
les Illes Balears, esmena 17203; secció 79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, esmena 17204; E02, Agència
d'Estratègia Turística de les Illes Balears, esmena 17205; C03,

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, esmena 17206; C05,
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, esmena 17207.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, esmena
16590; secció 37, Fons d'Impuls del Turisme Sostenible,
esmena 16600; E02, Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears, esmena 16602; C03, Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics, esmena 16632; C05, Consorci d’Infraestructures de
les Illes Balears, esmena 16633.

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, esmena 17095 i 17097; al programa 322A, al
programa 322A, ocupació i inserció laboral específiques,
esmenes 17099, 17087, 17089, 17090 i 17094; al programa
322F, autoocupació i economia social, esmena 17191; al
programa 151B, promoció turística, esmenes 17083 i 17084; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes 17098, 17088, 17267, 17074 i 17096; al
programa 761C, promoció empresarial i economia circular,
esmena 17076; secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les
Illes Balears, esmena 17265; secció 79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, al programa 324A, salut i prevenció
de riscs laborals, esmenes 17078, 17080, 17077 i 17079; E02,
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, esmenes
17075, 17081, 17082, 17086, 17091, 17092, 17093, 17100,
17257, 17258, 17259, 17260, 17261, 17266 i 17269; C03,
Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, esmena 17268.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, esmenes
16815 i 16824; secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les
Illes Balears, esmenes 16775, 16776, 16777, 16788, 16790,
16791, 16792, 16793, 16794, 16795, 16796, 16814 i 16816;
secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears, al
programa 591A, estadística, esmenes 16755 i 16756; secció 79,
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, al programa 324A,
salut i prevenció de riscs laborals, esmena 16750.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al
programa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19,
esmena 16693; secció 37, Fons d'Impuls del Turisme
Sostenible, al programa 541B, ITS projectes de recerca,
esmena 16682; al programa 561B, ITS projectes d'aigua,
esmena 16683; al programa 751D, ITS projectes turístics,
esmena 16684; secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les
Illes Balears, esmena 16687; al programa 413G, accions
públiques relatives a la COVID-19, esmena 16688; secció 77,
Institut d'Estadística de les Illes Balears, al programa 591A,
estadística, esmena 16689; secció 79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, al programa 324A, Salut i prevenció
de riscs laborals, esmena 16691.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
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al programa 322F, autoocupació i economia social, esmena
16535; al programa 751B, promoció turística, esmenes 16455,
16456 i 16457; al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, esmenes 16458, 16459, 16517 i
16527; al programa 761C, promoció empresarial i economia
circular, esmena 16460.

Per començar la defensa conjunta de les esmenes, per un
temps de deu minuts, en primer lloc té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes, señoras y señores
diputados. Bueno, como el año anterior, por la limitación del
tiempo me centraré en defender nuestras enmiendas
presentadas, especialmente las parciales, en cuanto al resto de
los grupos vemos también enmiendas muchas de ellas en la
línea de las nuestras, y también por un tema de tiempo no
entraremos a debatirlas e, inicialmente, anuncio que haremos
una abstención, sin que ello suponga que en un futuro, bueno,
en las próximas fechas nos planteemos apoyar algunas o
muchas de ellas.

En cuanto a la motivación de las enmiendas a la totalidad,
solo comentar que durante la comparecencia del conseller que
presentó los presupuestos, ya dijimos que entendíamos que este
año debería de haberse abordado como un año extraordinario,
marcado por la grave crisis sanitaria, económica y social, y que
creíamos que el enfoque de las memorias y demás no respondía
a esas necesidades.

En cuanto a las enmiendas parciales, decir que hemos
presentado un total de 37, con la intención de hacer nuestras
aportaciones en positivo.

En cuanto a modelo económico y empleo, en nuestras
enmiendas hemos querido priorizar de una manera muy
decidida la reactivación económica, la recuperación de puestos
de trabajo y por eso presentamos, como enmienda, un plan de
rescate para autónomos, PYME y familias, mediante ayudas
directas a fondo perdido, cofinanciadas en un 50% por el
Fondo React-EU, por 100 millones de euros, una apuesta
decidida para que nuestro tejido productivo y comercial tenga
una oportunidad.

Por otro lado, consideramos también necesario continuar
con la línea de años anteriores, ahora más que nunca, en cuanto
a la mejora de las partidas destinadas a incentivar la
contratación de colectivos con riesgo de exclusión social,
mayores de 45 años, contratación de parados de larga duración,
cada una de las partidas por 500.000 euros.

Insistimos también en un aumento de la partida para
programas específicos de inserción laboral, para víctimas de
violencia de género, por 500.000 euros, lamentando los últimos
datos donde Baleares registra una mayor tasa de víctimas de
violencia machista de España, a pesar del esfuerzo de todos.

Aumentamos también la partida para incentivar la
contratación de autónomos, incrementándola a 1 millón de
euros.

La conciliación de la vida familiar y laboral también es
fundamental, pero con la COVID se ha transformado en un
bien de primera necesidad, por ello presentamos una enmienda
de adición al respecto, por 300.000 euros.

Observamos, en cuanto a la internacionalización, por otro
lado, que en los presupuestos de 2020 ya nos encontramos con
la misma situación, una dotación para cada una de las cámaras
de comercio de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
desproporcionada y, a nuestro juicio, injusta. Decir que durante
la comparecencia del conseller ya manifestó que,
efectivamente, había que corregirlo, hemos presentado, por
tanto, una enmienda de adición, con lo que consideramos sería
lo justo.

En estos tiempos también la formación ha de ser un pilar
básico de la recuperación, por lo que incidimos en dos ámbitos:
en el sector náutico, que es estratégico y con gran capacidad de
crecimiento, y así se ha demostrado durante la pandemia; y, en
segundo lugar, también seguimos apostando -perdón-, y
seguimos apostando por el programa impulso de vocaciones,
que en el mes de marzo presentamos una PNL y se aprobó en
este sentido y, por tanto, nos gustaría asegurar la ejecución de
este programa de hacer nacer vocaciones en el sector náutico,
con una enmienda de 100.000 euros.

Y el otro ámbito, como digo, es impulsar la integración del
conocimiento y la capacitación en la gestión empresarial en el
marco de la estrategia balear de formación profesional para la
ocupación, formando parte de las materias específicas de la
profesión en los programas formativos del SOIB, por importe
de 200.000 euros.

Dado que, a día de hoy, también Baleares sigue con
preocupantes cifras de siniestralidad laboral, queremos también
reeditar las enmiendas del IBASSAL del año pasado, por
300.000 euros, por un lado, y 100.000 euros de ayuda a
ayuntamientos y consells, por otro.

Y en el marco de la COVID-19, proponemos dotar de
recursos para ayudas y asesoramiento a los establecimientos en
la adaptación de los nuevos protocolos y medidas que surgen,
que van surgiendo y mantener la seguridad así, laboral, con una
partida de ayuda, como digo, de 200.000 euros.

Esto en cuanto a modelo económico y empleo.

Por otro lado, pasamos a las enmiendas de turismo,
parciales, en cuanto que en nuestras enmiendas hemos
intentado recoger las prioridades ante este contexto que
vivimos de caída brutal de llegada de pasajeros, donde se está
luchando por los corredores seguros, por la recuperación de los
cruceros, con la cadena de valor totalmente devastada y, como
digo, para la recuperación turística, en este sentido se han de
dirigir los esfuerzos conjuntamente a trabajar con los consells
insulares en impulsar Baleares como destino seguro, como
elemento vertebrador de todas las políticas para la recuperación
no solo turística, sino también económica y de puestos de
trabajo; y hacerlo, como digo, conjuntamente con el sector, por
un importe de 1 millón euros nuestra enmienda.
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Debemos también mantener la presencia en nuestros
mercados internacionales y también a nivel nacional y hasta
que se inicien las campañas de promoción propiamente
previstas, creemos necesario llevar a cabo campañas de
comunicación defendiendo el prestigio y la seguridad del
destino, para ello consideramos necesario destinar un mínimo
de 1 millón de euros para poder llegar a los mercados
tradicionales más importantes y al nacional.

También creemos que se ha de incentivar el turismo
interislas y también el nacional, todo esto mediante los bonos
turísticos, los llamados bonos turísticos, medida que ha sido
establecida en otras comunidades autónomas, como Andalucía
y Valencia, y ha sido con éxito, incluso en Mallorca; nosotros
lo propusimos en su momento, pero, bueno, no prosperó; pero,
visto que es una demanda del sector y que a día de hoy también
el Govern se ha manifestado en esta línea, pero no hay fecha
establecida todavía, presentamos dos enmiendas que suman un
total de 800.000 euros, como una primera partida de recursos
propios para iniciar este programa lo antes posible y dinamizar
la economía a inicio de año.

También hemos presentado una enmienda de afectación en
la AETIB, para destinar 5 millones y dar ese cumplimiento a la
aprobación de nuestra PNL 14245/20 y concretamente en su
punto 2, para la mejora de la conectividad con los mercados
emisores, defendiendo conjuntamente con los consells insulares
y el sector turístico, pues un plan de acción pactado, el coste de
cada una de las actuaciones, el calendario de ejecución. Y en el
marco de la COVID, trabajar en la necesaria implantación,
como digo, de los corredores seguros, para ello proponemos
destinar 5 millones, como digo.

Por otro lado, creemos que es importante destinar 500.000
euros al impulso de la diferenciación para actividades y eventos
específicos de cada una de las islas.

Insistimos también en un elemento que es importante
mantener, también la reeditamos del año pasado, la presencia
de disciplinas artísticas y asociaciones de Baleares en las ferias
turísticas, lógicamente adaptado al nuevo entorno digital,
afectando 300.000 euros.

Por otro lado, de la misma manera que se está demandando
corredores seguros aéreos, se hace necesario trabajar en
corredores seguros marítimos, primero para asegurar las rutas
regulares, y, segundo, para sentar las bases de la recuperación
del turismo de cruceros, siempre que la situación sanitaria lo
permita y cumpliendo todos los protocolos establecidos. A día
de hoy no tenemos conocimiento de que el Govern quiera o
tenga intención o no de reactivar este turismo, pero, en
cualquier caso, consideramos que es importante prepararse para
la recuperación, para que Baleares no se quede fuera de las
rutas del Mediterráneo, y, además, consideramos que es una
oportunidad para el ordenamiento que tanto hablamos de este
tipo de turismo.

En tiempos difíciles hacen falta medidas alternativas
también, por eso seguimos impulsando, apostamos por el
turismo del teletrabajo, e impulsar elementos identitarios como
la Menorca talaiòtica. La recuperación también vendrá de la
recuperación del destino, la reconversión, cosa que hemos

venido reivindicando y presentando iniciativas como la
aprobada en marzo, en la que instamos al Gobierno central a
destinar una partida anual para la mejora de las zonas turísticas
de Baleares. Presentamos, por tanto, una enmienda que
esperamos sea apoyada, con un convenio de 30 millones, con
una aportación de 10 millones de la comunidad autónoma y 20
millones de convenio del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para el impulso, como digo, de las mejoras y la
modernización de las infraestructuras del Fondo React-EU.

Para finalizar, hemos incluido una serie de enmiendas de
sustitución, afectación a la sección 12, la AETIB y el
Consorcio de Bolsa de Plazas para atender demandas de
diferentes islas y municipios, proyectos largamente
demandados que algunos han quedado fuera por no ser
determinados como estratégicos por el ITS: la mejora de la
Avenida de Marqués Palmer de la Colònia de Sant Jordi; el
carril bici Alcúdia-Sa Pobla; la recuperación del poblado de
Closos de Can Gaià de Felanitx; el convento de San Diego de
Alaior; el Lazareto de Maó; el embellecimiento del casco
antiguo de Sant Antoni; remodelación del Mercado Payés de
Sant Antoni; finalización del Paseo Marítimo de Sant Antoni;
actuaciones en Ses Feixes des Prat; Ses Monges y Talamanca;
los senderos de Ses Salines y soterrament de cables eléctricos,
así como seguir impulsando las actividades deportivas
desestacionalizadoras de isla de Formentera.

Esto, en resumen, viene a ser la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, invitamos y agradeceríamos el voto o
el apoyo de los grupos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Pasamos el turno al portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, teniendo en cuenta que ya hace
meses que estamos trabajando en propuestas para este
presupuesto para impulsar la actividad económica de nuestras
islas, de hecho muchas de ellas ya forman parte del plan que
sale del Pacto de Reactivación de las Illes Balears y que fueron
negociadas con el Govern en su día, por tanto, de nuestras
iniciativas ya tenemos varias que están en marcha y que ahora
pues se tienen que plasmar en el presupuesto.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, siempre dispuesto a
hacer unas aportaciones propositivas y de política útil,
presentamos para esta Conselleria de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo 17 enmiendas parciales, enmiendas que
consideramos razonables y que hemos tratado con bisturí, para
que realmente el dinero se pueda sacar de las partidas que
nosotros indicamos y que pueda ser utilizado, principalmente,
como he dicho, en actividades e impulso de la actividad
económica.

Por tanto, empezaré del sector turismo, aquí tocamos,
hacemos pocas enmiendas porque muchas de ellas ya han sido
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tratadas anteriormente y, además, consideramos que todo el
dinero que vaya a la AETIB y a todas las entidades de
promoción turística es poco. Por tanto, ya consideramos que si
el dinero que hay es... es el que hay y por tanto, lo que haremos
es hacer un seguimiento riguroso de en qué se gasta la AETIB
el presupuesto que le ha sido dotado para el año 2021, así como
en qué se gasta el consorcio de plazas, pues tal como tienen el
sus objetivos, que realmente se utilice el dinero en lo que está
indicado en los objetivos 2021.

Sí indicar que en el articulado, y parece ser que no ha
podido salir adelante, sí que habíamos propuesto modificar la
ley de turismo para incorporar exenciones en el pago del
impuesto de turismo sostenible, unas exenciones que se podrían
aplicar en estos momentos porque pretendíamos o proponíamos
que en caso de pandemia o en caso de que el Gobierno
decidiera que nos encontrábamos en un momento de necesidad
de impulso a la actividad económica, los turistas o visitantes
que utilizaran nuestros establecimientos turísticos estarían
exentos de pagar este impuesto, pero bueno, no ha podido salir
adelante y seguiremos insistiendo que consideramos básico
para la competitividad de la industria turística de nuestras islas
que se suspenda la tasa, el impuesto de turismo sostenible para
el año 2021.

Bien, respecto a trabajo, que aquí sí que tenemos la mayor
parte de nuestras enmiendas, proponemos la creación de tres
programas: un programa de ayudas a fondo perdido a
autónomos, de aquí sacamos 300.000 euros de partidas
inmateriales del IBASSAL porque consideramos, primero, que
el IBASSAL que evidentemente hace su función, pero tiene un
presupuesto de 4 millones de euros que ..., bueno, si se le
pueden extraer 300.000 euros para dar ayudas a fondo perdido
a autónomos, pues, no le afecta de una manera importante y así
ayudamos a uno de los sectores más desfavorecidos por la
crisis económica que estamos viviendo derivada de la pandemia
de la COVID.

Es evidente que recientemente salió la noticia que hay en
Baleares 167.000 demandantes de empleo, por tanto, todos
debemos focalizar los esfuerzos en ayudar a toda la gente que
lo está pasando muy mal.

Otro programa que proponemos son ayudas a fondo perdido
a negocios obligados a cerrar por motivos de protección
sanitaria durante la pandemia. Me refiero a negocios de ocio
nocturno, feriantes, negocios de ocio infantil que por motivos
sanitarios se han visto obligados a cerrar muchos de ellos desde
febrero o marzo. Todos estos negocios..., tenemos que hacer
todo lo posible desde las administraciones para que cuando se
solucione la crisis derivada por la pandemia puedan reiniciar su
actividad. Aquí proponemos una partida de 2 millones y medio
y bueno, está claro que en el plan de choque presentado por el
Govern se destinaban 20 millones para promocionar contratos
de personas en situación de desempleo y nosotros pretendemos
que de esos 20 millones pues 2 millones se dediquen
precisamente para esto, para ayudar a negocios que se han visto
obligados a cerrar.

Otro programa que proponemos, el tercero, consiste en
ayudas a la segunda oportunidad para la creación, la nueva
creación de negocios. Este programa serviría para ayudar a

todos esos pequeños empresarios o autónomos que no han
podido soportar la crisis económica y que se han visto
definitivamente obligados a cerrar su negocio, pero que
evidentemente tienen que seguir generando... aprovechando su
know how y que seguramente con el paso del tiempo puedan
generar otro negocio. Es importante que cuando los que han
cerrado un negocio pretendan abrir uno nuevo, desde las
administraciones les aligeremos al máximo la mochila de
deudas que tienen contraídas, deudas que pueden ser muchas de
ellas con la propia administración y por tanto aquí sí que
proponemos que, aparte de que sí que es verdad que hay
legislación a nivel estatal que puede ayudar en estos casos, pero
que desde el Govern se ayude a este tipo de personas que
realmente ya se han visto muy afectadas por verse obligadas a
cerrar su negocio.

Aquí tenemos varias enmiendas para aportar recursos a
esta... a este programa y bueno, ya las iremos comentando
posteriormente.

Añadidas a estos programas proponemos varias enmiendas
ya de cantidades menores para diferentes situaciones que
pueden beneficiar a la toma de decisiones. Proponemos
estudios del IBASSAL, proponemos un estudio para saber
cómo están afectando los ERTE a los trabajadores de nuestras
islas, muchos de ellos han pasado prácticamente todo el 2020
sin trabajar y no podemos obviar esta situación y debemos
preocuparnos por su salud, por cómo están y proponemos que
se haga un estudio desde el IBASSAL.

También solicitamos recursos para que a través del
IBESTAT se hagan estudios para poder tomar decisiones. Este
año no ha sido conflictivo, pero en los últimos años sí que
habían sido motivo de debate los coches de alquiler y sí que
consideramos que si es posible hacer un estudio riguroso de
cuántos coches de alquiler por mes y por isla hay en las Islas
Baleares, pues sería beneficioso para tomar decisiones.

También para tener indicadores de cómo está
evolucionando la compra de determinados tipos de coche, pues
también consideramos que el IBESTAT podría hacer estudios
para saber de una manera ya más rigurosa cuántos coches
eléctricos hay en nuestras islas y también ver una evolución.

Y finalmente tenemos varias enmiendas digamos ya
orientadas a innovación, una de ellas, una aportación de 30.000
euros al Digital Innovation Hub de Baleares recientemente
creado. El Digital Innovation Hub de Baleares se basa en las
líneas estratégicas identificadas en la Estrategia RIS3 de
Baleares y es por ello el principal sector que... que, bueno, que
se (...) colaborando con el turismo, pero añade también la
agricultura como sector estratégico de las Islas, así que actúa
como tractor de otros sectores de las Islas Baleares. El Digital
Innovation Hub de Baleares se focaliza ahora en inteligencia
artificial como tecnología disruptiva que ayudará en la
transformación digital de las empresas de las Islas Baleares
contribuyendo a incrementar su competitividad y a generar
valor, lo cual seguro que redundará en una mejora de la calidad
de vida de nuestros ciudadanos, y además hemos sido de las
últimas comunidades autónomas que disponemos de un digital
innovation hub, por tanto...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Tendría que ir acabando, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... tendríamos que ponernos al día del resto de las
comunidades..., ya acabo, presidenta.

Y finalmente la última enmienda que quería comentar es
una de 20.000 euros para hacer programas de compra pública
innovadora, una compra pública que ya se está empezando a
trabajar en las Islas Baleares, pero que debemos impulsarla más
porque beneficiará y pretendemos que beneficie a las empresas
tecnológicas de nuestras islas.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Pasamos el turno de
palabra al portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares, Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lamento para aquellos que llevan
aquí toda la tarde tener que ser repetitivo, pero no me queda
otra.

Nuestra enmienda a la totalidad va en consonancia y
coherencia con la enmienda a la totalidad que presentamos en
los presupuestos y porque además nosotros proponemos una
reorganización del gobierno reduciendo en número de
consellerias y en concreto nosotros proponemos la unificación
en una conselleria de la Conselleria de Transición Energética,
Sectores Productivos y Modelo Económico con Turismo y
Trabajo, y esta consejería estaría conformada por la Dirección
General de Modelo Económico y Empleo, la Dirección General
de Turismo, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral,
la Dirección General de Innovación y la Dirección General de
Industria y Comercio.

Esta es nuestra idea, nosotros -y en esto voy a ser muy
breve porque ya lo he repetido durante toda la tarde de hoy-
presentamos una serie de enmiendas muy potentes que tienen
como objetivo crear un fondo COVID dotado con más de 500
millones de euros. Evidentemente esto sólo se puede conseguir
haciendo un ejercicio de austeridad y recortando en aquellas
áreas que consideramos que en estos momentos no son
imprescindibles o no obedecen a las necesidades reales de los
ciudadanos.

En ese sentido están todas las enmiendas parciales que están
recogidas en esta conselleria, y su principal intención es -como
ya hemos repetido también a lo largo de toda la tarde- dar
ayudas a fondo perdido a empresarios y autónomos, ayudas a
las familias, y tener un fondo de contingencia para poder hacer
frente a todas las necesidades que tememos que vayan a surgir
a lo largo del año que viene. Creemos, y así lo hemos
manifestado, que el Gobierno no es consciente de la que se nos
viene encima, pensamos que viven ustedes una realidad

paralela, y que siguen intentando curar, lo que como ya le he
dicho a la Sra. Campomar, un cáncer con aspirinas. 

Es muy importante, muy necesario, que todos tomemos
conciencia de la situación gravísima a la que ya se están
enfrentando nuestros conciudadanos en la calle, creo que a
veces vivimos a espaldas de la realidad del drama que está
sufriendo nuestra ciudadanía. Hoy mismo nos hemos enterado
que se adelanta el toque de queda, que supone ya en estas
fechas la muerte de la hostelería, el final de todo este drama
que se ha venido desarrollando desde el inicio del estado de
alarma. Consideramos que la única manera que tenemos de que
muchas pequeñas empresas salgan adelante es tener el dinero
suficiente para darles estas ayudas a fondo perdido; este dinero
sólo se puede conseguir mediante austeridad y una reforma
muy profunda de estos presupuestos que ustedes nos han
presentado, y en esta línea vamos a continuar a lo largo de todo
el debate en todas las secciones.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el
Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament jo som
d’aquests diputats que duc aquí tot l’horabaixa, i per tant, com
que ja és tard, seré telegràfic i molt breu.

Les esmenes del Grup Parlamentari El Pi van, una primera
esmena molt important de 30 milions d’euros, a fer, a crear un
fons d’ajudes a autònoms i PIME a fons perdut, a fons perdut
perquè consideram que hem d’injectar liquiditat sense
càrregues financeres a les nostres empreses per intentar
sobreviure en aquest context de crisi profunda com a
conseqüència de la pandèmia.

I la resta d’esmenes que té el nostre grup parlamentari van
bàsicament a fomentar i esperonar el nostre sector econòmic
principal, que evidentment és el turisme. Aquí una primera
esmena de 10 milions d’euros va dirigida a reconversió de
zones turístiques; és un moment òptim per intentar millorar les
zones turístiques, ara que malauradament no hi ha turistes
podem fer obres i posar-les a punt. En aquest sentit també
tenim dues esmenes de regeneració i millora..., de remodelació
de passejos marítims, una a Cala Millor, a Sant Llorenç, i una
altra a la Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines; estan
relacionades evidentment amb aquesta reconversió de zones
turístiques. I després tenim unes esmenes de promoció turística,
500.000 euros per a promoció turística extraordinària; ja sabem
que la competència és dels consells, però evidentment el
Govern s’hi pot implicar.

Volem una línia d’ajuda per a la connectivitat aèria, que
serà bàsica sobretot al començament de la recuperació per
intentar que hi hagi vols i connexions i per tant que hi pugui
haver una certa activitat econòmica. 
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I una altra de les nostres esmenes està relacionada amb la
regeneració de les platges i la millora; hi ha algunes de les
platges de les Illes Balears que tenen molts de problemes
d’arena, que han perdut arena, i per tant necessitam actuacions
en aquest sentit.

I finalment tenim una esmena per a la creació del museu del
turisme. Fa molts d’exercicis pressupostaris que venim
defensant aquesta idea; les Illes Balears, país capdavanter en
turisme, evidentment estaria molt bé que tengués un museu del
turisme, i aquí dotam amb 100.000 euros per fer un estudi
d’aquest futur museu del turisme.

I finalment també un clàssic, un clàssic d’El Pi, que és la
reclamació de l’observatori de comerç que ve fent..., des de les
patronals vénen reivindicant contínuament, i que el Govern no
ha estat capaç, tot i haver incorporat alguna esmena en
exercicis anteriors en aquest sentit del nostre grup parlamentari,
al final aquesta esmena tampoc no ha servit per a res encara que
haguem arribat a un acord, i aquest observatori avui encara no
és una realitat, i per tant volem insistir en aquesta idea.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara, per al torn en contra,
en primer lloc la paraula a la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que la situació derivada de
la COVID-19, la crisi sanitària, social i econòmica que vivim
en el nostre país, a les nostres illes, fa més necessari que mai
disposar d’uns pressuposts que atenguin les necessitats de tots
els sectors econòmics, dels autònomes, de les petites i mitjanes
empreses, dels treballadors i les treballadores que tant estan
patint amb aquesta situació. Dins els pressuposts es recull tota
una sèrie de propostes i d’iniciatives relatives al suport a tots
els sectors que ho estan passant malament.

En relació amb les esmenes presentades, donarem suport a
aquelles que estan formulades en positiu i que pensam que
tenen sentit i que poden venir a millorar els pressuposts que
hem presentat. Hem de lamentar que s’han presentat algunes
esmenes que no han estat acceptades per l’oposició i per tant no
podran sortir endavant.

A què donarem suport? Evidentment no a la disminució del
personal de la conselleria, concretament de Turisme, perquè no
té cap sentit disminuir el personal quan realment el que
necessitam és que es donin més i millors serveis, de
l’IBASSAL o d’altres entitats. 

He de remarcar que accions específiques en matèria de
prevenció de riscos laborals i de la Llei 7/2008, de promoció de
la seguretat i salut en el treball, evidentment seran benvingudes
per part d’Unides Podem. Tenim encara una sinistralitat a la
nostra comunitat autònoma de les més altes d’Espanya, i
evidentment s’ha de lluitar contra ella.

Donarem suport també a l’estudi de l’IBASSAL sobre els
factors de la pandèmia COVID en la salut dels treballadors i les
treballadores de les nostres illes que estan adherits als ERTO.
És evident que hi ha tota una problemàtica de salut mental que
s’està començant a detectar, i altre tipus de situacions que
afecten la salut d’aquests treballadors i treballadores que no
han pogut fer feina a causa de la situació actual i que necessiten
ser avaluades, estudiades i després posar remei de la millor
manera possible.

Altres qüestions a què donarem suport, evidentment als
programes d’inserció de víctimes de violència de gènere.
Malgrat que la ultradreta ens digui que les violències masclistes
no existeixen, una de les primeres formes de violència cap a les
dones és privar-les de l’accés a la feina, tancar-les a casa, fer
que pateixin el maltractament, l’abús físic, psicològic, sexual i
de tot tipus per part dels seus maltractadors. Llavors tots aquest
programes d’inserció laboral d’aquestes dones que han estat al
marge del mercat laboral per molt de temps són fonamentals,
i per la nostra part seran una prioritat.

També donarem suport a esmenes vinculades a la
innovació, com per exemple els programes de compra pública
innovadora en matèria tecnològica; o l’aportació al Digital
Innovation Hub, ens pareix una iniciativa també interessant;
així com donar suport a l’Institut Balear d’Estadística en
matèria de mobilitat sostenible, és a dir, començar a estudiar
quin tipus de cotxes tenim a les nostres illes, tant de lloguer
com propietat de les persones que són residents a les Balears,
i a partir d’aquí poder fer els estudis i la programació
necessària per millorar la situació actual de saturació.

Evidentment una altra de les qüestions que ens preocupa és
el comerç, la situació del comerç, la situació que vivim a les
nostres illes, en els petits municipis i a les grans ciutats. Ara ens
ve la campanya de Nadal i esperem que realment el públic
pugui donar resposta, però des de l’administració hem d’estar
al seu costat, i evidentment augmentar la dotació d’aquest
observatori del comerç, que fa feina de la mà de la Direcció
General de Comerç; establint una sinergia molt profitosa
pensam que serà una de les qüestions important a dur a terme.

I ja vaig acabant. En relació amb la resta de propostes ens
sap greu que no s’hagin acceptat altres esmenes que s’han
negociat al llarg d’aquests dies, esperem que d’aquí al plenari
de la setmana que ve puguem veure si hi ha qualque altra
esmena que puguem acceptar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, des de MÉS per Mallorca, crec que la Sra. Martín ha fet
una relació d’esmenes a les quals donaríem suport i nosaltres
també com a partit de govern també hi donarem suport a les
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mateixes. Per tant, no faré la mateixa relació perquè crec que
seria allargar.

El que sí que..., bé, només una mica comentar perquè crec
que el Partit Popular parla molt aquí de reactivació i crec que
s’ha dit a altres..., a la mateixa comissió avui mateix, a les
sessions anteriors, que tal vegada s’ha de replantejar aportar a
aquest pla de reactivació que té en marxa el Govern i que, per
tant, si les seves idees considera que són tan positives i bones
i efectives crec que hauria d’aportar-les allà, que és el lloc on
hi ha tota la societat civil, tota la societat -diguem- econòmica
de les Illes Balears i on es troben també les institucions. És el
lloc més important. Crec que és allà on serien més efectives les
seves aportacions a l’hora de poder-les discutir perquè és allà
on sorgeixen moltes de les propostes que en aquest pressupost
s’han iniciades i s’han posades en marxa, que és fruit un poc
d’aquest debat. Per tant, crec que és el lloc corresponent.

Nosaltres pel que fa a les esmenes que fan referència a
creuers, per una qüestió creim nosaltres que no és el moment,
creim que ja no ho era abans de la COVID i creim que el
turisme de creuers s’ha de controlar d’una altra manera.
Nosaltres no hi estam d’acord que sigui un turisme obert de
qualsevol manera, és un turisme que genera molts de problemes
i que per tant de cara a les nostres illes s’ha de fer una selecció
molt concreta de quin turisme de creuer volem; que no és el que
teníem just abans de la pandèmia, aquests estius que vàrem
patir, aquell que vàrem patir.

Pel que fa a aquests estudis que ha proposat Ciudadanos en
el sentit d’estudiar aquests efectes dels cotxes de lloguer,
nosaltres també consideram que està bé, que és una aportació
positiva, crec que n’hem parlat moltes vegades a aquesta
cambra, la legislatura passada també, no només a aquesta
legislatura. És un tema recurrent la problemàtica dels cotxes de
lloguer per molts de factors, per una problemàtica que són
cotxes que no paguen imposts aquí i circulen per aquí i se’n
duen tots els beneficis a fora, en fi, i per moltes altres
problemàtiques afegides. Per tant, estaria bé que fos una
fórmula per trobar, per poder trobar propostes positives.

El tema de quin tipus de cotxes es compren o quin tipus
de..., doncs, està bé, perquè ara nosaltres el que hem defensat
i ho hem defensat des que es va aprovar la Llei de canvi
climàtic és precisament..., hem defensat sempre que com més
aviat millor s’elimini el diesel, ... Bé, són propostes que són a
Europa, a nivell de l’Estat espanyol, que aquí tenim una llei de
canvi climàtic que fa propostes concretes, doncs, està bé, també
la veim en positiu.

Evidentment amb els efectes laborals de les persones que
han patit un ERTO evidentment també hi estam d’acord.

Bé, pel que fa referència a la segona oportunitat ens ha
sembla que és una..., com moltes esmenes i molt de..., la idea
està bé, si al final surt qualque proposta concreta nosaltres hi
donarem suport. Crec que sí que hi ha molta gent que per
aquest motiu ha hagut de tancar el seu negoci, petits
empresaris, petits autònoms sobretot, i que tal vegada sí que
s’han de plantejar una segona oportunitat i fer un canvi o si no
és un canvi una...

Sí que és veritat que nosaltres, quan ha fet referència a
l’impost de turisme sostenible, a la seva suspensió, nosaltres
evidentment amb aquesta filosofia nosaltres a això no li donam
suport, ja no li hem donat suport quan hem fet el debat de
l’articulat, quan hi havia moltes propostes de molts de grups
que ho plantejaven.

Pel que fa al tema de l’Observatori de comerç creim, com
diu el Sr. Melià, també és un tema un poc recurrent o un tema
que ja fa temps que es proposa i que sí, que estaria bé que al
final fos efectiu perquè al final crec que és cert que molts
d’autònoms, molts de petits empresaris nostres es dediquen al
comerç perquè és una oferta complementària, no només
turística, és un negoci també per als residents d’aquí. Per tant,
deim que precisament la nostra comunitat autònoma és la que
té més..., la seva gran economia està basada en autònoms i
petites empreses. Per tant, si hi ha qualque manera de poder
engegar això més aviat, des de MÉS per Mallorca hi donarem
suport.

Res més. Nosaltres en aquest cas hi ha altres qüestions, com
he dit, que ja ha esmentat la Sra. Martín que també hi donarem
suport, a les que ha fet referència. 

Bé, després hi ha el tema de la connectivitat aèria, sí, crec
que és un tema importantíssim que hi facem feina tots perquè
si ja teníem..., és a dir, abans de la COVID ja tenien un
problema de connectivitat, tal vegada a Mallorca no el notàvem
tant, tal vegada es notava més sobretot a les illes de Menorca,
etc. Crec que després de la COVID, ja no en parlem durant la
COVID, patirem un problema de connectivitat, no turística tan
sols, aquí parlam només de la connectivitat de mercats
emissors, però crec que al final també va relacionat amb la
connectivitat dels residents, de qualque manera indirectament
hi va relacionat. Crec que patirem un retrocés que serà mal de
superar en aquest sentit, perquè les companyies aèries han patit
molt, han patit. Són companyies que no serà fàcil recuperar la
seva activitat.

Dit això, nosaltres donarem suport a les esmenes que he
esmentat i, com he dit abans, a les que ha esmentat la Sra.
Martín amb anterioritat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup ha arribat
a un acord amb el Govern, com ja he tengut oportunitat
d’explicar en el debat sobre l’articulat, segons el qual a canvi
que els grups del Govern donin suport a una sèrie d’esmenes
del nostre grup, nosaltres ens hem compromès a votar
conjuntament amb el Govern, tant a favor dels articles i a favor
de les esmenes que hagin acceptat, com en contra de la resta.
Els explico això perquè aquesta és la causa pràctica i
immediata del sentit del nostre vot amb independència de
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disquisicions de tipus politicoideològic, que jo crec que per les
hores que són em reservaré per a la discussió en el ple.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Castells. Passem ara la paraula a la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER.

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista ja hem manifestat el nostre suport al pressupost de
2021 de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
i ens reafirmam en aquest suport. Són uns pressuposts que
creim que s’ajusten a les necessitats per fer front a la realitat
actual produïda per la pandèmia COVID-19, que pugen a un
import de 136,6 milions d’euros; uns pressuposts dels quals
volem destacar dos vessants, per una part les polítiques de
reactivació econòmica i per una altra part les polítiques de
protecció als treballadors. 

Pel que fa a les polítiques de reactivació econòmica vull
destacar el Pla de reactivació econòmica del Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb les patronals i els sindicats i amb
la majoria de partits polítics d’aquesta cambra, tots els partits
excepte tres. 

També cal destacar la reactivació del turisme dins els
paràmetres de seguretat. Quan la situació sanitària estigui
controlada i les condicions sanitàries siguin òptimes llavors ens
convertirem en una destinació segura i això implicarà un
augment de la demanda i, per tant, un augment de la
connectivitat.

Pel que fa també a un punt que volem destacar és que
continuam treballant i consolidam el Pla d’internacionalització
iniciat l’anterior legislatura en col·laboració amb les cambres
de comerç i amb l’objectiu de diversificar i fer més
competitives les nostres empreses. 

També creim que és important el suport que es dóna des
d’aquesta conselleria a l’economia productiva en polítiques
dirigides a promoure, potenciar i reforçar el teixit empresarial
de les nostres illes.

També vull destacar la dotació de recursos per impulsar el
cooperativisme i destacar que després de l’aprovació de la llei
de microcooperatives a l’anterior legislatura ja s’han creat a
partir d’aquesta nova llei 270 noves microcooperatives. Per
tant, creim que és una aposta empresarial que s’ha de potenciar.

Pel que fa a les polítiques de protecció als treballadors,
destacam els 96 milions d’euros del SOIB, el major de la seva
història. 

En aquest vessant també vull mencionar algunes de les
polítiques per ajudar els treballadors, cal destacar una altra
vegada més l’aplicació dels ERTO per garantir els llocs de
feina i l’aprovació que hi ha hagut darrerament d’una prestació
extraordinària per als fixos discontinus quan han acabat la

prestació dels ERTO. Per tant, aquest govern, el Govern
d’esquerres i socialista, el Govern del pacte aposta i continua
apostant per la seguretat i... i bé, el suport als treballadors, és
a dir, no vol deixar que els treballadors quedin fora de cap
prestació. Per tant, en aquesta línia també es continua apostant
per les polítiques actives d’ocupació perquè... van dirigides a
treballadors aturats, de majors de 35 anys, també s’aposta per
la formació ja que la formació implica ocupabilitat de totes les
persones i també s’aposta i es continua apostant per una
formació dual dels nous sectors. En aquest sentit vull destacar
que és important que la formació dual es faci amb l’empresari
que estigui disposat a oferir aquesta formació, treball formació
i no apostar per una formació dual a empreses com per exemple
el sector comercial que avui en dia no tenen necessitat de dur
a terme formació dual, sinó que està per sobreviure en els seus
negocis.

Després, també vull fer menció en les polítiques d’ocupació
a la seguretat laboral. És importantíssim que els treballadors en
reprendre la seva activitat estiguin en entorns segurs, no es pot
permetre que la crisi generada per la COVID impliqui una
reducció de la salut i la seguretat social. En aquest punt sí que
vull destacar l’augment del pressupost de l’IBASSAL amb
quatre, cinc... milions d’euros, un increment d’un 6%.

Ara entraré a les esmenes que han presentat. Referent a les
del Partit Popular, la Sra. Cabrera ha comentat, i ja hi ha fet
menció la Sra. Campomar, vostè, Sra. Cabrera, ha comentat que
la majoria d’esmenes van dirigides a reactivar l’economia, i jo
li diria i la convidaria que el seu partit formi part i s’adhereixi
al Pla de reactivació econòmica perquè no hi ha mesura més
important per reactivar l’economia que aquest pla al qual s’han
adherit i hi col·laboren la majoria de partits d’aquesta cambra,
com ja he comentat inicialment, i també patronal i sindicats.
Per tant, els convid a adherir-se a aquest pla.

Pel que fa a les esmenes presentades els volia presentar
unes transaccions, són tres transaccions, una que fa referència
a l’esmena núm. 17099, de programes específics d’inserció
laboral per a persones víctimes de violència de gènere, vostès
proposen per un valor de 400.000 euros i nosaltres els
proposam una afectació per un import de 400.000 euros. 

Després els volíem proposar una esmena, una transacció a
l’esmena RGE núm. 7083, referent al bons turístics per un
import de 600.000 euros que vostès... és a dir, volíem fer una
substitució dels 600.000 euros i donar d’alta... si retiren, perdó,
l’esmena vinculada també al bons turístics que fan referència a
l’esmena 7084 que també fa referència a aquests bons turístics.

I després l’esmena 7079, on també li volíem fer una
proposta de reduir de 300.000 euros a 150.000 euros als
programes de promoció de riscos laborals.

Vostè també ha fet referència a les esmenes de les cambres
de comerç, és veritat que les cambres de comerç són una
entitat, un òrgan que col·labora molt amb el Govern de les Illes
Balears i ajuda les empreses de cadascuna de les Illes a ser més
competitives i al plan d’internacionalització. Vostès han
presentat unes esmenes amb uns imports que consideram
excessius ja que les cambres de comerç per una part tenen la
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears que ja els ajuda
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en el seu funcionament ordinari, en la seva estructura, i per una
altra part per a programes específics tenen la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball que els ajuda a dur a terme
els programes específics. Nosaltres hem acceptat... bé, hem
proposat una esmena de 35.000 euros a la Cambra de Menorca,
que quedava coixa perquè és veritat que han de fer un programa
de digitalització empresarial per a les empreses de Menorca i
consideram que no quedava coberta amb l’import inicial. Per
tant, creim que així ja queden cobertes segons les seves
necessitats.

Referent a les esmenes presentades per VOX, els he de dir
que consideram bastant incoherent que donin de baixa el fons
de l’impost de turisme sostenible quan vostès diuen que
eliminaran aquest impost, per tant, ja no haurien ni de tocar
aquest fons perquè per a vostès ja ni hauria d’existir, aquest
fons; i per una altra part, vostès eliminen també l’estructura de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i tota l’eliminació
d’aquest pressupost, tant el que agafen del fons de l’ITS com
el que agafen de l’eliminació de l’estructura del Govern de les
Illes Balears, diuen, i vostè ho ha comentat, que ho volen per
a la creació d’un fons COVID, un fons COVID que vostès han
anat eliminant de totes les conselleries, que és un macrofons
COVID i vostè m’hauria d’aclarir, Sr. Rodríguez, si eliminen
estructura, qui prendrà les decisions polítiques?, qui gestionarà
aquests fons COVID i on aniran dirigides aquestes ajudes?,
ajudes a fons perdut?, amb quin criteris?, ajudes a fons perdut
per a les empreses, per a les persones, per a la ciutadania?
M’agradaria que m’ho aclarís un poc perquè ho consideram
d’una incoherència tremenda.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans, li he de dir que
votarem a favor de les esmenes 16815 i 16824 que fan
referència a la digitalització, que consideram que és una aposta
i una mesura de diversificació econòmica. En referència a les
16755 i 16756, per realitzar estadístiques de diversa índole,
sobretot de vehicles; després la 16750 per destinar recursos a
l’IBASSAL per estudiar els efectes de la COVID als
treballadors adherits a ERTO des de l’inici de l’estat de
l’alarma, consideram oportú destinar-hi una part d’aquests
recursos per reconèixer el principals factors de risc ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, perdó?, si ja vaig acabant, perdó.

I després sí que li volíem proposar una transacció a
l’esmena 16776 i demanam que retirin les esmenes 16775,
16776, bé la 788, la 790, 791, 92, 93, 94, 16975, 16796, 16814
i 16816 -perdó, Sra. Presidenta-, que fan referència a aquestes
ajudes a autònoms i petits empresaris i a la segona oportunitat.
Els volem fer una transacció de 4 milions d’euros a la secció
12, al centre de cost de la Direcció General de Promoció
Econòmica i Emprenedoria, per ajudar les petites i mitjanes
empreses que s’hagin quedat en situació de tancament de les
seves empreses. Per tant, treure una línia de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, per favor, vagi acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... sí, ja està, ja he acabat, ja seguiré, si de cas, en l’altra
intervenció.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

A més, Sra. Sansó, aquestes propostes o transaccions no les
tenim aquí a la mesa...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ara els hi faram arribar...

LA SRA. PRESIDENTA:

...(...), això és bastant important, d’acord?, si no, no podrem...

Passem ara als torns de rèplica, en primer lloc té la paraula
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Bueno, después de las intervenciones
de los diferentes grupos quiero agradecer los apoyos que he ido
intuyendo a medida de las intervenciones, e insistir en que
nuestra abstención respecto al resto de grupos es un tema que
iremos evolucionando de cara al apoyo, o no, de la mayoría,
seguramente, de gran número de las enmiendas.

Quiero hacer una valoración respecto a las enmiendas que
hemos presentado, que van dirigidas a tres objetivos
prioritarios, que son reforzar..., básicamente salvar y reforzar
el tejido productivo, generar empleo, porque si no difícilmente
vamos a tener un futuro digno sin tejido empresarial y sin
generación de puestos de trabajo reales; ayuda a las familias
para combatir las colas del hambre; y, tres, afrontar la
temporada 21 con garantías, con el máximo de garantías que
podamos ofrecer. 

Ahí van dirigidas nuestras propuestas en positivo
totalmente, y cuando la Sra. Campomar o la Sra. Sansó nos
dicen que el Partido Popular convendría que se uniera al Plan
de reactivación, pues ustedes saben que hemos argumentado
sobradamente que no nos hemos sumado a este plan de
reactivación primero porque inicialmente no hubo posibilidad
de que aceptaran por parte del Govern ninguna de las
propuestas que presentábamos para poder incorporarnos y,
segundo, porque no hemos visto que estos tres objetivos que
nosotros presentamos y que pretendemos conseguir con
nuestras enmiendas se hayan conseguido con este plan de
reactivación. Lamentablemente todos sabemos las cifras que
hay y los datos económicos y de paro que tiene Baleares, con
lo cual nosotros con todo el respeto les decimos que creemos
que este plan de reactivación no responde a las necesidades que
tiene Baleares.
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En cualquier caso nosotros hemos ido haciendo propuestas
en positivo en todo momento en las diferentes comisiones y en
este parlamento. Muchas de ellas lamentablemente no han sido
aceptadas aunque eran totalmente en positivo.

Respecto a los cruceros que decíamos, nosotros creemos
que sí es el momento; de hecho hay que empezar a trabajar ya,
independientemente de que se inicie o no se inicie: hay que
hacer los protocolos sanitarios y hay que aprovechar la
oportunidad que nos da la COVID, que es negativa la COVID
pero nos da una oportunidad para ordenar, ordenar, la llegada
de cruceros, y creo que es una oportunidad que se está
perdiendo por la inacción, y esto se lo tienen que plantear.

La conectividad turística. Coincido plenamente con la Sra.
Campomar en que la conectividad turística mejora
necesariamente la conectividad de los residentes, eso va
íntimamente ligado; si no se genera demanda la conectividad
que hay es la mínima que pueda garantizar una OSP, pero no
hay una conectividad óptima.

En cuanto a la Sra. Sansó, un comentario respecto a las
cámaras de comercio. A nosotros el año pasado ya nos pasó lo
mismo, había unas partidas presupuestarias en
internacionalización respecto a las cámaras de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera desproporcionadas, injustas;
Menorca concretamente se quedaba con 5.400 euros,
absolutamente ridículo y desproporcionado, insisto. Pero es que
este año han repetido la misma cantidad y las mismas partidas.
Es que no lo entiendo. Insisto que ya en la comisión donde el
conseller presentó los presupuestos ya se comentó; dijo que
efectivamente era..., bueno, que se tenía que corregir y que en
ningún momento respondía a la necesidad real. Por tanto hemos
hecho una enmienda; independientemente que sea mayor o
menor en cantidad estamos dispuestos a poder... seguir
trabajando en este tema, pero los 30.000 euros que decía la Sra.
Sansó del plan de digitalización son 60.000 los que necesita la
cámara de Menorca para poder llevar a cabo este proyecto. Los
30.000 probablemente, probablemente no, con toda seguridad,
son totalmente insuficientes, con lo cual ni 30.000, a lo mejor,
ni los 100.000, los 50 y 50, que se piden por parte de las
enmiendas nuestras de diferentes consellerias. Pero sí que creo
que se debería seguir trabajando en esta línea.

En cuanto a las políticas activas y de ocupación,
efectivamente son importantes, pero creemos que también..., les
invitamos a apoyar nuestras enmiendas referidas al refuerzo y
a la dotación a fondo perdido de partidas presupuestarias para
el tejido productivo, para autónomos y para PYME, porque es
que si no será imposible, insisto, tener un futuro digno...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera, tiene que ir terminado, por favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, ya finalizo. ...con puestos de trabajo reales.

Y respecto a las transacciones he de decirle, Sra. Sansó, que
aceptaremos la transacción que nos propone a la 17099,
referida a programas para incentivar la ocupación de víctimas

de violencia de género; consideramos que está bien llegar a un
acuerdo en esta línea, es importante. Y después también le
aceptaremos la del IBASSAL que nos presenta referente a la
17079. En cuanto a la 17083, de los bonos turísticos, le invito
a seguir trabajando en el tema porque de momento así
consideramos que no es lo suficientemente adecuada.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Quiero anunciar que nos abstendremos
en las votaciones de las enmiendas de los grupos
parlamentarios, que luego ya en pleno ya acabaremos de definir
el sentido de nuestro voto. También quiero agradecer a los
grupos parlamentarios que ya han anunciado que van a votar a
favor de nuestras enmiendas, y anunciar que aceptamos la
transacción que nos proponen de la enmienda 16777, y que
retiramos las enmiendas 16775, 16776, 16788, 16790, 16791,
16792, 16793, 16794, 16795, 16796, 16814 y 16816.

Con todo ello pues nos sentimos muy satisfechos porque
habremos conseguido una enmienda que proporcionará 4
millones de euros para ayudas a autónomos y pequeños
empresarios que se han visto muy perjudicados por la crisis
económica derivada de la pandemia.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Marc Pérez-Ribas. Passem ara el torn
de paraula al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Sansó, en nuestra
propuesta para crear el fondo COVID también se recogía que
se desarrollaría su empleo mediante un reglamento;
evidentemente no le vamos a adjuntar el reglamento, porque
además en el caso hipotético de que este fondo se hubiese
creado hubiera sido labor principalmente del Gobierno, en
colaboración con el resto de grupos, el desarrollo de este
reglamento. Nosotros tenemos claro a qué prioridades debería
destinarse, y esas prioridades son, primero, ayuda a fondo
perdido especialmente a aquellas empresas que se han visto
obligadas a cerrar en aplicación de los diferentes decretos
emanados del gobierno, tanto del Gobierno central como del
Gobierno autonómico. Esto para empezar. 

Porque además consideramos que las líneas de crédito del
ISBA están muy bien, del Instituto de Crédito Oficial, pero que
lo único que están haciendo es aplazar un problema, esto es pan
para hoy y hambre para mañana; cuando estas empresas, si no
recuperan actividad económica, tengan que empezar a devolver
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estos préstamos lo único que habrán conseguido es diferir el
problema para mañana y llegar a una asfixia económica incluso
en peores circunstancias porque se habrán endeudado, una
deuda que antes no tenían, simplemente para poder seguir
desarrollando su trabajo.

Evidentemente el dinero -ya lo hemos comentado antes-, un
presupuesto son faves comptades. Nosotros teníamos clarísimo
que había una serie de epígrafes que no queríamos tocar:
sanidad, servicios sociales y educación, y nosotros esas partidas
las hemos respetado porque pensamos que en estos momentos
son prioritarias y no las queríamos tocar. No tocando estas
partidas evidentemente el margen de maniobra es escaso y nos
vemos obligados a recortar no lo que ustedes llaman el músculo
de la administración, sino lo que realmente es la grasa. Porque
usted me dice “¿y cómo se va a gestionar este fondo?, pues
porque ustedes desmontan la comunidad autónoma”; a ver,
pasamos de 47 direcciones generales a 32, no hemos
desmontado la comunidad autónoma, hemos reagrupado
funciones, y además yo no sé la confianza que tendrán ustedes,
pero nosotros tenemos mucha en los funcionarios de esta
comunidad autónoma, que son los que realmente sacan adelante
el trabajo. No hacen falta tantos cargos políticos porque
tenemos magníficos funcionarios capaces de sacar adelante su
trabajo, y si hiciera falta prefiero tener más funcionarios y
menos políticos, si hiciera falta para desarrollar este trabajo. O
sea, esto que quede claro por nuestra parte.

Ya le digo, evidentemente crear un fondo de 500 millones
de euros en unos presupuestos muy ajustados donde además se
tiene que proceder al pago de la deuda, el margen de maniobra
es estrecho. Nosotros podríamos haber optado, tal como
también he explicado antes, en que nuestras diferentes
agrupaciones municipales de Menorca y de Ibiza nos mandaran
una carta a los reyes magos y presentar una serie de enmiendas
de 5.000 euros por allí, 10.000 euros por allá. Ésa no es nuestra
visión de la política, pensamos que nosotros no hemos venido
a maquillar estos presupuestos y por supuesto, como no hemos
venido ni a maquillar los presupuestos ni a maquillar la nefasta
gestión que está realizando el Gobierno al que ustedes apoyan,
no participamos en esta historia de la reconversión, la
reactivación o no sé cómo lo quieren ustedes llamar que,
¡vamos!, es como hacer un club de pirómanos para apagar
fuegos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el
Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, només per dir que
acceptam les transaccions.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula en torn de
contrarèplica en primer lloc a la representat del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Crec que és una bona notícia haver
pogut arribar a consensos, parlam de 4 milions d’euros per a
programes per a autònoms, parlam de programes d’inserció
laboral per a víctimes de violències masclistes i dels programes
d’IBASSAL i parlam de comerç. Pens que són unes bones
notícies.

Amb referència a la ultradreta, és clar que, des d’una visió
absolutament populista, no toquen educació, sanitat i serveis
socials, però no és que vulguin llevar greix de l’administració,
vostès el que volen és deixar-la anorèxica i a la UCI, que és una
visió totalment contrària a la nostra.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Passem ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No en faré ús, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Passem ara el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, tampoc no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per últim, passem el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó.
Demanar-li, per favor, que ens aclareixi l’esmena a la  16455,
de substitució d’El Pi, perquè la baixa a la partida 12201
aparentment no quadra, llavors, ens agradaria que ens ho
aclarís.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

D’acord. Bé, és que de fet feia comptes fer referència a les
esmenes que hem proposat de transacció, que hem proposat a
El Pi.

La primera és substituir l’esmena 16455, i proposam una
transacció..., El Pi ha proposat una esmena de 500.000 euros
per garantir la connectivitat aèria i nosaltres proposam una
transacció per un import de 300.000 euros. I els donam de
baixa -un moment que no el tenc, el document-, eh?, els donam
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de baixa en el 12201, i ja està, i es dóna de baixa..., bé, ja està
no, es donen de baixa, -perdó, disculpi-, donam de baixa
200.000 euros al centre de cost 12201; és a dir, dels 500.000
originaris donam de baixa 200.000 euros..., proposam 300.000
euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, perdó, donam de baixa al centre de cost 12201. Queda
clar així, Sra. Presidenta? Li queda clar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que la lletrada no ho tenia clar, eh?, no...

LA SRA. FUSTER I SANSÓ:

Sí, no el tens per escrit? No queda clar així? No queda clar
per escrit així?

LA SRA. PRESIDENTA:

No. 

LA SRA. FUSTER I SANSÓ:

D’acord. Em deixa acabar la intervenció i llavors si li
sembla miram les partides que si no ens corresponen, ho dic per
no allargar ara aquest punt amb aquesta transacció. D’acord,
perquè veig que no correspon amb el centre de cost que donam
de baixa a la partida, no és veritat? D’acord, llavors en
parlarem si de cas amb la lletrada. 

Llavors, proposam una transacció a l’esmena 16460 referent
a la creació de l’Observatori i nosaltres li proposam una
transacció per un import de 15.000 euros, perquè consideram
que s’ha fet feina suficient, els funcionaris de la conselleria han
fet molta feina, prou feina, amb aquest observatori i ja hi ha una
feina feta. Ara el que s’ha de fer és promocionar i dotar-la de
més contingut d’informació del comerç.

Referent a..., bé, agrair que Ciutadans hagi acceptat aquesta
transacció perquè així sí que es podran convocar ajudes per a
autònoms i petites empreses que ho passen malament. Vull dir
que a aquestes ajudes també s’afegeixen altres ajudes tant de
liquiditat com de nivell estatal que es donen per a autònoms i
per a petites i mitjanes empreses, que no només es quedaran
amb aquests 4 milions d’euros sinó que al llarg de 2021
s’augmentaran aquestes ajudes.

A la Sra. Cabrera sí que li volia que, bé, estam disposats a
negociar els bons turístics, si de cas ja ho comentam durant la
setmana, a veure si es pot arribar a qualque acord perquè, és
clar, la intenció és d’arribar al màxim acord possible per al bé
de la ciutadania i de totes les Illes Balears.

Referent al que ha dit de les cambres de comerç, és veritat
que hi va haver una errada de pressupostar les cambres de
Menorca i hi ha una diferència entre les diferents cambres.
També és veritat que la cambra de Menorca es va posar en
funcionament tard per les problemàtiques que havia tengut. En
funcionament tard no, perdó, es va haver de fer una ajuda

excepcional perquè tenien problemes d’estructura en el seu
moment. I li he de dir que no hi ha persona que hagi apostat
tant per les cambres com el Sr. Negueruela i com jo mateixa.
Per tant, crec que val la pena també apostar per les cambres de
comerç, tant les de Menorca com qualsevol cambra de comerç
de les nostres illes perquè fan una feina excepcional.

Vull dir al Sr. Rodríguez que, bé, creiem nosaltres molt en
el funcionariat i en la gestió..., en l’administració pública,
creiem que l’administració pública ha de tenir molt de pes i
molt de múscul per funcionar bé i seguir funcionant bé. 

I vostès, que parlen tant d’aquests fons COVID i fan molta
referència, sempre fan referència a ajudes a fons perdut i
insisteixin en ajudes a fons perdut a empreses, petites empreses,
i a autònoms, li voldria recordar que també existeixen els
treballadors i persones que s’han quedat en situacions de
vulnerabilitat. Vostès en cap moment, o a vostè jo no li he
sentit dir que hagi fet referència a aquestes persones quan
sempre s’omplen la boca dels seus votants com si tots els seus
votants, que no dic que no n’hi hagi molts que són treballadors
i persones que passen per dificultats. Per tant, també li agrairia
que quan creïn un macro fons també o almanco ho digui que
pensen també en aquestes persones, no només en les empreses.

Per tant, jo només volia fer referència aquí i agrair el suport
de tota la gent que ha aportat per millorar el pressupost de la
comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Si de cas quan acabem ens
aclareix ja definitivament la transacció que ha estat acceptada
pel Grup Parlamentari El Pi.

Llavors, passem a les votacions. Per a la gent que no hi era,
les votacions seran electròniques, o sigui, votarem amb el
sistema plenari. Organitzaré...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Un moment, Sra. Presidenta, perdoni, passam a votar o
aclarim primer aquesta transacció?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, després si volen quan acabem ja ens passen l’aclariment
de la transacció finalment per escrit i ja està.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

D’acord, perfecte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem i farem les votacions..., tenc una proposta de
votació per part del Grup Parlamentari El Pi, intentaré seguir-
la, a part de les esmenes que he vist que han estat
transaccionades i les que crec que volen votar per separat
vostès. Si hi ha una errada després m’ho diuen i ho faríem a
part. 
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Votam, en primer lloc, les esmenes del Grup Parlamentari
Popular que han estat esmenades i que han estat acceptades les
esmenes. En primer lloc, votarem l’esmena 17079
transaccionada. Votem.

Tornem votar. En primer lloc l’esmena 17079 amb la
transacció acceptada per part del Grup Parlamentari Popular.
Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’altra esmena del Grup Parlamentari
Popular que també ha acceptat la transacció del Grup
Parlamentari Socialista, que és l’esmena 17099. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la resta d’esmenes amb diversos blocs
del Grup Parlamentari Popular. En primer lloc passam a votar
les esmenes 17075, 17077, 17081, 17082, 17083, 17084,
17086, 17088, 17091, 17092, 17093, 17095, 17200, 17201,
17205, 17206, 17257, 17258, 17259, 17260, 17265, 17266,
17267, 17268 i 17269. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a dues esmenes en concret, també del Grup
Parlamentari Popular. Les esmenes 17203 i 17207. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’últim bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular: 17074, 17076, 17078, 17080, 17087,
17098, 17090, 17094, 17096, 17097, 17098, 17100, 17191,
17202, 17204 i 17261. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, tenint en compte que n’hi ha que han estat

retirades. Llavors queden per votar, si no m’equivoc... Una
pregunta, la 16750 també ha estat retirada? No, no?, d’acord,
només era aquesta pregunta.

Passem a votar llavors en primer lloc la transaccionada, que
és la 16777, que ha estat acceptada la transacció. Passem a
votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar en primer lloc l’esmena
16750 del Grup Parlamentari Ciudadanos. Passem a votar.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos es podrien votar juntes, si no m’equivoc, per part
de tots els grups. Cap problema?...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Podem votar conjuntament, Sra. Presidenta, per part nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

La resta de grups?

Llavors passem a votar les esmenes 16755, 16756, 16815
i 16824. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes -en tres blocs- del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. En primer lloc votarem les
esmenes 16590, 16600, 16602 i 16632. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passem a votar un segon bloc: esmenes
16682, 16683, 16684, 16687, 16688, 16689, 16691 i 16693.
Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Per últim passem a votar l’esmena de VOX RGE núm.
16633. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passem a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. En primer lloc
votarem per separat les dues que han estat transaccionades.

En primer lloc votarem l’esmena 16455, amb l’esmena
acceptada del Grup Parlamentari Socialista. Passem a votar.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la segona esmena, amb la transacció del
Grup Parlamentari Socialista, que ha estat acceptada pel Grup
Parlamentari El Pi. Esmena 16460. Passem a votar. Votem.

Tornem votar, perdó, l’esmena 16460, amb la transacció
acceptada. Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passem a votar la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes: esmenes RGE núm.
16456, 16457, 16458, 16459, 16517, 16527 i 16535. Passem
a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs, hem acabat la votació de la secció 12. 

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, fins
demà a les 9.00 hores, que reprendrem la sessió amb la secció
número 13.
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