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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyors diputats, per favor, començarem si els
sembla bé.

Bon dia a tothom. Comencem amb la secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, amb les seccions i entitats
afins. Debat 4..., abans de passar a la lectura m’agradaria que
em diguessin si hi ha substitucions per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bon dia, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Sebastià
Sagreras del Grup Popular.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Ares Fernández sustituye a Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Començam amb el debat 4 de totalitat
i globalitat. 

A) Esmenes a la totalitat, secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmena 17208. E08, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmena 17209.
F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques, esmena 17210. 

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, esmena 16591.
E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius,
esmena 16608. F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música
i Arts Escèniques, esmena 16621.

B) Esmenes parcials. 

Grup Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, al programa 413G, accions
públiques relatives a la COVID-19, esmena 17271, 17130,
17276, 17132, 17272, 17281. Al programa 421A, direcció i
serveis generals, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca,
esmenes 17137 i 17279. Al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, esmenes 17253, 17274.
Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmena 17280. Al programa 421G, Formació
Professional i aprenentatge permanent, esmenes 17142, 17133,
17143, 17252 i 17278. Al programa 421H, inspecció educativa,
esmena 17129. Al programa 421I, administració i serveis de
suport a l’ensenyament, esmena 17273. Al programa 421K,
innovació i comunitat educativa, esmenes 17134, 17138,
17139, 17331, 17131, 17277, 17135, 17275 i 17166. Al
programa 422B, educació concertada, esmena 17254. Al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, esmenes 17136
i 17282. E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius, esmenes 17140, 17141, 17144, 17145, 17146,
17147, 17148, 17149, 17150, 17151, 17152, 17153, 17154,
17155, 17156, 17157, 17158, 17159, 17160, 17161, 17162,
17163, 17164, 17165 i 17251.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, esmenes 16804 i 16805.
Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmena 16809. Al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, esmenes 16810, 16811, 16806, 16807,
16799, 16812, 16813. Al programa 455B, planificació i
normalització de la llengua catalana, esmena 16798. E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmena
16803.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19, esmenes
16694, 16695, 16696, 16697, 16698. Al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua catalana, esmena
16647.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al
programa 421A, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmenes 16461 i 16525. Al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
esmena 16463, 16524. Al programa 421G, Formació
Professional i aprenentatge permanent, esmena 16464. Al
programa 421I, administració i servei de suport a
l’ensenyament, esmena 16504. Al programa 421K, innovació
i comunitat educativa, esmenes 16506, 16462, 16520, 16519,
16518, 16526, 16540. Al programa 422A, educació pública,
esmena 16505. Al programa 422B, educació concertada,
esmena 16465. Al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, esmenes 16466, 16467, 16496, 16508, 16510,
16515. Al programa 455B, planificació i normalització de la
llengua catalana, esmena 16468.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
421F, política i actuacions en matèria universitària esmenes
16837, 16838, 16839, 16855. Al programa 421K, innovació i
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comunitat educativa, esmenes 16840, 16856. Al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, esmena 16851. Al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, esmena 16861.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
421G, Formació Professional i aprenentatge permanent, esmena
16882. Al programa 422K, innovació i comunitat educativa,
esmena 16881. E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius, esmena 16875.

Comencem ara la defensa conjunta de les esmenes de cada
un dels portaveus, per un temps de deu minuts. En primer lloc
té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat esmenes tant a l’articulat, com a les diferents seccions
del projecte de pressuposts del Govern per al 2021, de les quals
58 són a la secció 13 d’Educació, tant de totalitat com de
globalitat amb esmenes parcials. Són esmenes que pretenen
reconduir uns comptes que no cobreixen les necessitats de la
gent, que inclouen ingressos ficticis, que no redueixen els
càrrecs polítics que s’han duplicat, que no abaixen imposts i
que no inclouen ajudes extraordinàries suficients per a
empreses, autònoms o famílies, tant necessitades davant
l’actual crisi que deriva d’una pandèmia mal gestionada.

Són uns pressuposts dolents per a les illes, que generaran
més despesa, més dèficit, més deute, més retallades per a la
societat, més atur i més pobresa. El Govern no ha volgut
consensuar uns pressuposts millors per a les Balears, no ha
volgut escoltar les propostes que feim des del Grup Popular
durant els darrers mesos, més de 200 iniciatives per millorar la
vida de la gent, no ha volgut incorporar les nostres esmenes en
ponència, cap de les esmenes del Partit Popular els deu haver
paregut bona i voldríem saber ara si els diputats que donen
suport en aquest Govern, atendran alguna de les nostres
propostes, quan hi ha possibilitat d’incloure-les en el pressupost
de la comunitat.

Avui tenen l’oportunitat d’apostar per l’educació, per la
universitat, per la Formació Professional, per la construcció de
centres educatius i per la innovació educativa. Tenen ocasió de
demostrar si és veritat que donen suport a l’escola concertada
o l’educació especial. O si respecten les negociacions dels drets
laborals de tots els docents i les demandes de les famílies que
s’inclouen a les nostres esmenes. A la vegada, nosaltres hem
analitzat les esmenes de la resta de grups parlamentaris, amb la
voluntat de donar suport a totes aquelles que van en la línia de
fer feina per als interessos de Balears i donarem vot afirmatiu
a moltes d’elles i ens abstindrem a d’altres.

El Govern de l’Estat va aprovar un pla de protecció davant
la COVID a les aules amb 2.000 milions d’euros, dels quals
Balears no va reclamar res, a diferència d’altres comunitats, i
només ens han arribat 50 milions, 15 el 2020 i 35 per al 2021,
que encara estan per venir, i dels quals al pressupost 2021
només es consignen 32,3 milions d’euros; ni tan sols s’han

previst les despeses que correspondrien a les xifres anunciades
per COVID, partida que a més és totalment insuficient, ja que
parlam dels serveis educatius que despleguen més de 400
centres educatius i que donen servei a més de 170.000 alumnes.

I en aquest programa COVID es posa de manifest una
discriminació velada a la concertada, ja que no rep igual tracte
que la pública. Si tenim en compte que la concertada acull un
34% de l’alumnat no és equitatiu el repartiment de fons COVID
entre els dos tipus de centres; a la concertada li tocaria rebre
quasi 8 milions d’euros per incrementar personal docent, en
lloc de 6 milions que surten a les partides, i 2 milions d’euros
per a subministraments i serveis en lloc de 800.000 euros. 

Ni el personal docent no és suficient, tant representants
sindicals i equips directius en reclamaven 1.200 més; ni s’ha
previst personal de suport i especialistes per als nous grups
bombolla, al contrari, s’han fet retallades de professionals, de
professorat, de personal de suport per a necessitats especials,
posar tutors, ni tampoc hi ha partida a bastament per fer proves
PCR i donar equips de protecció, fins al punt que en aquesta
cambra s’ha rebutjat donar mascaretes gratuïtes a l’alumnat i
fer PCR als docents, així com un seguiment periòdic als
alumnes vulnerables.

Aquesta tendència iniciada el mes de setembre continuarà
a principi d’any amb aquestes previsions pressupostàries
reflectides al programa d’actuacions per la COVID.

Respecte de la resta de partides del pressupost educatiu que
no formen part de les actuacions pròpies de la COVID
s’incrementa només en 14 milions d’euros, clarament
insuficients, veuran, si recordam a més les mancances que ja hi
havia al pressupost 2020, que fins i tot va aprofitar les
previsions de l’ecotaxa, ara inexistent, per quadrar el
pressupost de l’IBISEC. A més d’això l’increment no és lineal
ni proporcional per a tot, sinó que hi ha conceptes que
s’incrementen per un costat i es retallen per l’altre. 

En base en aquestes reflexions inicials hem presentat les
nostres esmenes, de les quals en comentaré algunes a
continuació.

Hem presentat una esmena de 300.000 euros per al fons
COVID per incrementar la dotació de subministraments i
material de protecció a totes les escoles públiques i concertades
en la línia de la iniciativa que vàrem dur perquè de forma
gratuïta se subministràs aquest material a tots els centres
educatius. 

Una esmena de 400.000 euros de fons COVID per a neteja
de centres, que és clarament insuficient, com s’ha posat de
manifest a la Comissió d’Educació. 

Una esmena de 500.000 euros per fer un pla de xoc
específic davant l’absentisme i les necessitats de reforç
educatiu davant la COVID; saben vostès que fins i tot més de
mil alumnes es varen perdre o es varen despenjar del sistema
educatiu durant el confinament i el mateix conseller ha
reconegut que no els havia recuperat encara tots. 
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600.000 euros per a programes específics d’inclusió i
atenció a la diversitat per a alumnes amb TDA, espectre autista,
alguna discapacitat o altre disfuncions, especialment necessaris
ara durant la crisi de la COVID. 

Una esmena de 2.200.000 euros per equilibrar l’increment
de personal docent per a actuacions COVID; com he dit abans
la proporció d’increment ha de ser adequada al nombre
d’alumnes de cada tipus d’escola, i la concertada, que integra
un percentatge de més del 30%, no té un repartiment equitatiu;
el podria tenir si s’accepta aquesta esmena.

Una esmena d’1.200.000 euros per adquirir i instal·lar
equips de ventilació, purificació i control d’aire a totes les
aules. Hem tengut constància que la conselleria ha començat a
tramitar l’adquisició. Evidentment és totalment insuficient i es
necessita una partida superior per poder fer front al fet que hi
hagi equips de ventilació adequats a totes les dependències de
tots els centres educatius de les Illes Balears.

Una partida de 200.000 euros per dotar de personal
d’acompanyament en el transport escolar per a nins amb
necessitats especials, així com per recuperar un servei que va
ser retallat la passada legislatura a partir de l’any 2016-2017:
tots aquells desplaçaments que fan nins amb necessitats des de
ca seva fins a les aturades de l’autobús, que abans tenien un
servei de recollida domiciliària i se’ls va retallar.

Una partida de 150.000 euros per a ajudes urgents als
centres d’educació infantil privats autoritzats. Són més de cent
centres que no formen part de la xarxa pública, per als quals
hem demanat ajudes -en vàrem demanar ja el mes de maig,
durant el confinament- perquè demanen desesperadament que
se’ls ajudi ja que també donen part d’aquest servei
imprescindible per a la conciliació de les famílies, i als quals el
Govern ha discriminat i ha deixat a part i no els ha donat cap
ajuda.

Una partida de 400.000 euros per a ajuts per escolaritzar a
les famílies amb places a aquests centres d’educació infantil
privats; tenim constància que hi ha més de 400 places en
aquests centres d’educació que estan vacants, i que es podrien
aprofitar mitjançant convenis i mitjançant ajudes a les famílies
per poder fer front a les quotes de l’escolarització infantil.

Després hi ha una partida de 400.000 euros destinada a
ampliar les places de transport escolar per a alumnes de la part
forana de Mallorca que es traslladen a altres municipis, bé els
que fan l’ensenyament obligatori com el secundari als IES, o
com els que fan una educació postobligatòria, batxiller o
formació professional de segon cicle que s’han de desplaçar a
altres municipis, i que ja no tenien un servei suficient abans de
la crisi COVID, i evidentment ara tenen un servei encara més
ajustat.

Una partida de 450.000 euros per desplegar un programa
plurilingüe adequat als centres concertats i revertir el retall
pressupostari fet respecte de l’any 2020. Tenim constància, i
així ho podran comprovar a les darreres dades publicades pel
ministeri, que l’aprenentatge en llengües estrangeres és una de
les competències més baixes que tenen les Balears respecte
d’altres comunitats, i seria interessant recuperar aquest pla

plurilingüe que s’ha desplegat amb altres governs del Partit
Popular i que seria molt adequat tornar-ho a recuperar ara en
aquests moments de dificultat, i que s’ha d’apostar més que mai
per la formació.

200.000 euros per iniciar actuacions d’una nova residència
a la Universitat per a estudiants atesa la manca de places. Saben
vostès que des de l’any 2018 hi ha llista d’espera de més de
200 persones a la residència de la Universitat, i seria el més
adequat, ara en els moments de dificultat, proveir d’aquestes
places, ara que la gent a més no pot fer front a pagar lloguers,
o que potser estan deixant estudis per posar-se a cercar feina,
seria adequat incentivar de qualque manera, almanco
mitjançant places i altres ajudes, que la gent de Balears pugui
estudiar, a més tenint en compte les dades universitàries que
tenim, que som la comunitat en què hi ha més abandonament
universitari en el primer curs de carrera, o més joves que se’n
van a estudiar a fora, a altres comunitats.

100.000 euros per a creació de més places de formació
professional dual en col·laboració amb les empreses, també una
de les mancances que hauríem d’enfortir en aquesta comunitat,
sobretot tenint en compte les iniciatives que s’han anat
aprovant a la Comissió d’Educació les darreres setmanes, a més
presentades per tots els grups.

O per exemple una esmena de 150.000 euros per millorar
l’estructura de la Inspecció Educativa. No ens pareix de rebut
que havent-hi un pressupost que ha incrementat 1.500 milions
d’euros més cada any durant els darrers cinc anys tenguem una
estructura a la Inspecció d’una trentena d’inspectors, que molts
tenen places en comissió de serveis i no en titularitat, per fer
front a necessitats de més de 400 centres, sobretot amb moltes
de les dades que es van publicant als mitjans de comunicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, tot d’una acab. ...de determinats
casos de puntuals adoctrinaments, o casos per exemple de
dificultat, com passa per exemple darrerament a l’institut
Arxiduc.

I, bé, a part d’altres mancances a les quals faré referència en
el torn de rèplica, una partida especialment destinada a
incrementar la quantia destinada a l’IBISEC, que ja va ser
retallada l’exercici pressupostari destinat al 2020, que va ser
intentar cobrir amb fons de l’ecotaxa, que ara han estat
evidentment retallats, quasi desapareguts, i que seria necessària
per fer front a les necessitats de protecció que tenen els centres
i de modernització que no s’han fet durant els darrers anys i que
ara són més necessàries que mai.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Correspon ara el torn al portaveu..., no
sé qui parlarà..., la portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos,
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la Sra. Patricia Guasp, que suposo que substitueix Juan Manuel
Gómez en aquesta comissió. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, sí, gràcies, presidenta. Bueno, las enmiendas de
Ciudadanos para la sección 13, de Educación, están muy en
línea de todas las propuestas que hemos hecho en comisión y
también en las interpelaciones o las comparecencias del
conseller Martí March.

Presentamos un batería, un paquete de enmiendas, en las
que quiero destacar 1 millón de euros para el proyecto de la
residencia de la UIB, ampliación de las plazas en Palma para
estudiantes de otras islas, una reivindicación que también ya el
año pasado incluimos una enmienda en este sentido, y que
parece que es un proyecto totalmente parado en estos
momentos por la conselleria.

También otra enmienda para destinar 300.000 euros al
aumento de auxiliares de conversación para los centros
concertados, y favorecer y mejorar la competencia oral en las
lenguas extranjeras, mayoritariamente el inglés tras los
informes que constatan que nuestra comunidad autónoma es
una de las comunidades con el nivel más bajo en lengua
inglesa.

También 500.000 euros para el programa de atención a la
diversidad para cubrir asistencia por parte de especialistas de
las UVAI, unitats volants d’atenció a la inclusió, para alumnos
con TEA, transtorno del espectro autista, para alumnos con
discapacidad motriz y problemas educativos especiales.

Una enmienda también en el sentido de incrementar en
350.000 euros la partida destinada al personal ATE, personal
de atención especial, como saben también una de las
reivindicaciones de mi grupo parlamentario ante la bajada de
personal de atención especial, de atención para los niños con
necesidades especiales, los NESE, ya que ese personal docente
se ha destinado a cubrir... para reducir las ràtios de alumnos
derivado de la COVID. Por tanto estos niños con necesidades
especiales necesitan ese personal docente de apoyo para seguir
las clases y un apoyo especializado y es algo que no nos
cansaremos de pedir al conseller.

También ayudas a la escolarización con transferencia a
escuelas infantiles, es uno de los reclamos de la Plataforma 0-3
y en el mismo sentido la creación de plazas de educación
infantil de 0 a 3 años por un importe de 1 millón de euros,
también una de las iniciativas completamente paradas por parte
de la conselleria y que también redunda en los problemas para
la conciliación que tienen muchas familias y que siempre son
las madres las que tienen que renunciar a su trabajo para cuidar
de sus hijos sin estas plazas gratuitas de educación 0 a 3.

Otras enmiendas van destinadas a aumentar las ayudas
comedor de 0 a 3 años. Estas partidas que ahora, pues que hay
un sobrante como explicaba el conseller, lo lógico sería que se
destinaran a estas ayudas comedor de 0 a 3 años, en el mismo
sentido en un momento en el que las familias de las Islas
Baleares están pasando por momentos muy excepcionales y de
crisis que está tocando a muchísimas familias, nos parece muy

necesaria esta partida y aumentar las ayudas a comedor de 0 a
3 años.

Después otra enmienda destinada a crear un programa para
la promoción de las medidas lingüísticas de las Illes Balears en
el Institut d’Estudis Baleàrics porque consideramos que el
Institut d’Estudis Baleàrics también tiene que promocionar
nuestras variantes lingüísticas y no sólo la lengua catalana.

También decir que alguna de nuestras enmiendas...,
nosotros lo que hacemos es reducir la partida de política
lingüística destinada a la Oficina de Derechos Lingüísticos.
Creemos que aunque no se crea un ente aparte ni se incrementa
el sector público con una oficina, sino que son los propios
funcionarios de la Dirección General de Política Lingüística,
consideramos que ahora mismo es un gasto que debería
destinarse en la misma conselleria a ayudas comedor o al
aumento de plazas de 0 a 3.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pasamos el turno ahora al
portavoz del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como ustedes bien saben, hemos
presentado una enmienda a la totalidad de todas las
consellerias, pero si alguna se merece una enmienda a la
totalidad desde luego es esta por su pésima gestión pese a ser
una de las que recibe mayores recursos.

Nuestra conselleria de Educación tiene un nivel de gasto, de
ingresos para gastar que la hacen equiparable a cualquier
conselleria no solo de España, sino incluso el gasto per càpita
por alumno está por encima de algunos países europeos que
tienen mucho mejor resultado en los informes PISA. 

Entonces, el problema no está en el dinero o en la cantidad
de recursos, sino en cómo se gastan estos recursos porque esta
conselleria no atiende a criterios realmente pedagógicos, por
ejemplo, la semipresencialidad que se ha decretado con el tema
de la COVID no obedece a criterios docentes, ha respondido
exclusivamente a criterios socioeconómicos. Es decir, por
mucho que le preguntamos al conseller, aunque no lo quiso
reconocer, evidentemente el problema es que los niños
pequeños no se podían dejar solos en casa, los adolescentes sí,
a pesar de que las necesidades en las etapas educativas de la
adolescencia y la presencialidad era muchísimo más
importante. Han eliminado profesores de apoyo, de educación
especial, han desmontado programas especiales para alumnos
NESE, como los de altas capacidades. La única solución que ha
encontrado este maravilloso gobierno es la de bajar el nivel
para intentar salvar la cara y en esa misma línea, como la
escuela pública cada vez tiene peor reputación, la única manera
que tienen ustedes de intentar salvar la reputación de la
educación pública es cargarse la educación concertada. Toda,
toda, toda esta conselleria y su política docente es un
despropósito.

 



1312 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 2 / 10 de desembre de 2020 

Nosotros hemos propuesto en su momento, en la enmienda
global y en la enmienda del articulado, que lo que habría que
hacer era reunificar la Conselleria de Educación, devolverle
Deportes y devolverle Cultura, reducir el número de
direcciones generales, eliminar algunas innecesarias o
superfluas y la mayor de ellas, evidentemente, la de Política
Lingüística. En estos momentos donde nuestros alumnos están
sometidos muchos de ellos a semipresencialidad donde se ha
vuelto a empezar el curso con barracones, donde el curso que
viene se volverá a empezar con barracones, dedicar más de 3
millones de euros a sus fantasías nacionalistas y lingüísticas no
tiene ningún sentido. Esta dirección general es absolutamente
innecesaria y no obedece para nada a las necesidades de los
ciudadanos. Además, cualquier tipo de política lingüística que
quieran ustedes desarrollar se puede hacer perfectamente a
través de las direcciones generales existentes de los planes de
estudios, de los planes lingüísticos del centro, etc. No hace falta
un alto comisariado vigilando qué hablan los niños en los
patios o qué hablan los profesores en las salas de profesores.
Todo eso lo han incrementado ustedes con una nueva... un
comisariado aun más potente, esa oficina de derechos
lingüísticos que más bien es una oficina de persecución de las
libertades lingüísticas. 

Nosotros, todos los recortes que hemos solicitado en las
partidas de esta conselleria son para destinarlos al fondo
COVID que queremos crear con más de 500 millones de euros
para atender a las necesidades reales de los ciudadanos de estas
islas, básicamente la ayuda a autónomos y pequeños
empresarios y a todas aquellas familias que por mucho que
ustedes digan sí han dejado atrás.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el turno ahora del
portavoz del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després del discurs de les
bubotes, jo tornaré al pressupost d’aquesta conselleria que
efectivament és una de les conselleries amb més despesa del
Govern de les Illes Balears, de tots els governs autonòmics,
però és evident que l’educació a les Illes Balears té unes
característiques que la fan peculiar i que requereixen una
comparació... difícil amb altres comunitats autònomes i amb
altres països perquè evidentment la diversitat d’alumnat que hi
ha a les Illes Balears, el nivell de renda, tot això, afecta el nivell
educatiu, però bé, no entrarem en tota aquesta qüestió perquè
ens desviaríem molt del debat pròpiament pressupostari.

El Grup Parlamentari d’El Pi presenta una sèrie
d’esmenes... -diguem-ho així- més urgents i més relacionades
estrictament amb la situació de la pandèmia, serveix d’exemple
una esmena que tenim un poc repetida en relació amb el Partit
Popular que és, per exemple, la del transport escolar. El
transport escolar tant obligatori com no obligatori,
d’ensenyament obligatori com no obligatori és evident que s’ha
d’adaptar a unes mesures de seguretat i a unes mesures

sanitàries diferents. No hi ha hagut increment de transport
escolar obligatori i, per tant, els nins continuen anant en un
transport escolar que no compleix les mesures obligatòries de
separació així com toca. Jo això ho patesc en primera persona
i sé perfectament que s’hauria de fer un increment dels
autobusos del transport escolar, perquè molts de nins no estan
en les condicions adequades de distàncies i dels seients lliures
que haurien de tenir per garantir aquestes condicions de
seguretat.

Una segona esmena en relació amb aquestes urgències fruit
de la COVID seria el tema dels recursos tecnològics. És evident
que s’ha incrementat moltíssim el tema on line i molts dels
sistemes informàtics dels centres educatius no estan en les
condicions i en l’actualització necessària per fer front a aquest
increment exponencial de la feina. Pensam que aquí s’hauria de
fer una actualització i una aposta ferma, evidentment això va
molt més enllà de la COVID, però la COVID ha accentuat les
necessitats.

I una tercera esmena és el tema d’especialistes en educació
especial. Pensam que també és un tema reiteratiu per part de
tota l’oposició. El Govern és perfectament conscient de les
retallades que ha hagut de fer en aquesta qüestió per fer front
al desdoblament d’aules, però és evident que aquí tenim una
assignatura pendent i que hem d’intentar millorar en aquesta
qüestió.

Després, el nostre grup presenta tota una bateria d’esmenes,
que són estructurals dels problemes de l’educació a les Illes
Balears. Una primera gran qüestió és el tema de les necessitats
-diguem- d’instal·lacions i centres adequats. Aquí tenim una
mancança molt gran a les Illes Balears, perquè hem tengut un
increment d’alumnes, per moltes raons, pareix que es tracta
també dels recursos pressupostaris que hem pogut dedicar a
l’educació, però és evident que les nostres instal·lacions no
estan en unes condicions òptimes. Per exemple nosaltres volem
fer molta incidència en la posada en funcionament, en l’inici de
la construcció de l’Institut de Son Ferriol, del nou Institut de
Son Ferriol, una reivindicació de fa més de vint anys, que
venim reclamant que pareix que és imminent la cessió del solar
per part de l’ajuntament i que per tant, haurien de tenir una
partida per iniciar les obres d’aquest institut, tant reclamat -ja
dic-, fa més de 20 anys que hi ha una reivindicació claríssima
social, no només a Son Ferriol, sinó a tot els seus voltants
perquè aquest institut sigui una realitat d’una vegada per totes.
Podríem parlar de l’ampliació del Llorenç Garcies a Artà, de la
reforma de l’escola de Sant Joan, etc.

Un segon paquet d’aquestes esmenes estructurals és el
relatiu a l’educació 0-3. L’educació 0-3 ens hem omplert la
boca en aquest parlament, que era imprescindible, que s’havia
d’apostar, però les mancances són totals. Nosaltres tenim
esmenes d’ajudes a les famílies vulnerables, ajudes per a
menjadors en aquestes famílies, de reconversió dels centres
perquè siguin centres que reuneixin les condicions educatives
necessàries d’aquest 0-3 i no siguin més que una simple
guarderia, d’ajudes a la creació de nous centres i també que els
alumnes amb necessitats especials tenguin una atenció
adequada.
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Després tenim tot un seguit d’esmenes particulars de temes
concrets. Una és el tema d’un suport més específic a l’escola
concertada. La portaveu del Grup Parlamentari Popular hi feia
referència, pensam que els recursos dedicats estan en una clara
desigualtat i per això tenim una esmena d’1.500.000 euros, per
pujar els recursos dedicats a l’escola concertada. 

Tenim dues esmenes en relació a la formació en comerç,
tant per a formació dual en comerç com per una escola superior
de comerç. Tenim el tema de l’inici de la nova residència de la
Universitat de les Illes Balears, ajudes a estudiants de les altres
illes que vénen a estudiar a Palma, escoles de música. Són
temes diversos, però temes que consideram també importants.

I finalment vull destacar una esmena, en línia evidentment,
absolutament discrepant amb alguns grups parlamentaris que
evidentment no van per aquest camí. Nosaltres dedicam
500.000 euros per potenciar la llengua catalana, per potenciar
la normalització i lògicament entendran que si presentam
aquestes esmenes, totes les esmenes dels grups parlamentaris
que van en contra de la nostra llengua, seran votades
negativament per part del nostre grup parlamentari.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspondria ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, però m’ha
demanat que s’havia d’absentar un moment, parlarà en el segon
torn. I Gent per Formentera també és absent. Llavors passem al
torn en contra i en primer lloc passarem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Nosotras dejaremos el debate más
profundo sobre estos presupuestos para el plenario. Pero sin
duda, bueno, consideramos que estos presupuestos se van
ajustando a nuestra idea de educación pública, universal,
gratuita y laica, con unos datos de inicio que consideramos que,
a pesar de que este año ha sido imprevisto y dañino para
tantísima gente y tantos sectores socioeconómicos, no ha sido
fácil, pero sí que estamos a la altura de las circuntancias y
necesidades educativas con estos presupuestos, es evidente, hay
un 22,5% más de presupuesto que va a educación, 49 millones
más en gasto para educación, que al fin y al cabo se traduce en
un gasto para el beneficio de la gente.

Consideramos que estos presupuestos sí que blindan el
estado del bienestar hacía el fortalecimiento de los servicios
públicos, cuyas carencias, pero también cuya importancia, se
han visto reflejadan y se han puesto de relieve ante la llegada
de una pandemia. Y, bueno, consideramos que la eficiencia del
gasto debe medirse en cuánto puede hacer el gasto por mejorar
la vida de la gente y poner el bienestar de las personas en el
centro del debate y de las políticas públicas es por lo que
entramos y por lo que esta crisis se está gestionando desde un
punto de vista más humano y más sostenible.

Votaremos que sí a la enmienda 16807 de Ciudadanos,
sobre la creación de plazas de educación infantil 0-3, porque
nuestro compromiso en esta etapa educativa es el mismo que
nos empujó a trabajar para que fuera tan reconocida y tan
cuidada como lo está siendo ahora. También a las enmiendas
que vamos a transaccionar que comentará el compañero del
Grupo Parlamentario Socialista, en el caso que nos las acepten.
Y también votaremos que sí a la enmienda 16858 de MÉS por
Menorca, sobre la redacción del proyecto del centro de
Formación Profesional de Hostelería de Ciudadela.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

 Gràcies, presidenta. Bé, deixarem -com diu la portaveu de
Podemos- el debat més dens i més polític per al plenari, però sí
que nosaltres entenem que són uns pressuposts realistes, tot i la
pandèmia, i que responen a les necessitats de la comunitat
educativa, i hi responen, primer, en temps de pandèmia i,
segon, a les necessitats tant si hi ha pandèmia com si no de la
comunitat educativa.

La complexitat és màxima, és a dir, vivim en una situació
extremadament complexa i tant a les actuacions com al
pressupost sempre trobarem alguna cosa a dir, però sí que
entenem que són uns pressuposts, quant a aquesta conselleria,
molt equilibrats, que es mantenen, fins i tot puja una mica el
pressupost, cosa molt important; és a dir, el full de ruta de
millorar en termes d’educació, baixar ràtios, incorporar bons
professionals al sector de l’educació, mantenir el full de ruta
del Pla d’infraestructures de la passada legislatura, totes
aquestes qüestions es mantenen i en alguns casos les partides
augmenten.

És ver que sempre es poden fer esmenes i sempre es poden
plantejar qüestions, però, és clar, hi ha alguns grups
legítimament que plantegen girar damunt davall i esbiaixar
ideològicament tot el pressupost -legítimament, és la feina de
l’oposició-, però també s’ha d’entendre que des del Govern hi
ha una sèrie de prioritats i hi ha una línia a seguir i no
s’acceptin les esmenes.

Quant a l’Institut de Son Ferriol, per exemple, que és una
prioritat, i jo crec que ja fa massa anys que és una prioritat i hi
han passat tots els governs, per l’Institut de Son Ferriol, perquè,
a mode d’anècdota, un amic meu que ara és padrí, era president
de l’AMIPA quan es va presentar el primer projecte; és a dir,
que parlam de molts d’anys, de molts d’anys, per tant, és
imprescindible, i tots els governs han passat per l’institut de
Son Ferriol i ningú no ha estat capaç. Sembla que hi ha el solar
i falta no només cedir-lo a l’Ajuntament de Palma, sinó dotar-lo
i cedir-lo. Per això, la imminència és relativa perquè s’ha de
dotar, els solars s’han de cedir dotats a la conselleria. Per tant,
la imminència és relativa.
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I ja per acabar, volem agrair a El Pi l’esmena que planteja
de promoció de la llengua catalana, de la llengua pròpia, la hi
volem agrair. Els pressuposts són els que són, els nombres són
els que són, s’ha augmentat la partida, s’ha creat l’Oficina de
Drets Lingüístics i creiem que volem molt més, volem anar
molt més enllà, però hem arribat fins aquí, però volem deixar
constància de l’agraïment. 

Quant als plantejaments que fa..., les bubotes aquestes que
plantejava el Sr. Melià, quant als plantejaments que fa el Grup
Parlamentari VOX a totes les conselleries s’ha acarnissat una
mica amb aquesta perquè hi ha la Direcció General de Política
Lingüística, però les fa a totes les conselleries, dir-los que els
pressuposts són una cosa molt seriosa i que la professió
d’humorista és una professió molt seriosa, i vostès, així com
estan les coses, ara ja no fan ni gràcia. Per tant, deixin
d’intentar fer humor que és una professió massa seriosa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passem ara al torn al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, ja ho hem dit aquí diverses
vegades, nosaltres venim aquí a defensar un pressupost, un
pressupost que consideram que és adient a la situació, ja ho han
dit, és adient a les circumstàncies. Ara acaba de dir el
representant de MÉS que en educació no n’hi ha mai prou, jo
ho he dit moltíssimes vegades a aquesta cambra, en educació
mai no n’hi ha prou, sempre n’hi fa falta més. 

També és cert que fa dos anys tenir un pressupost de 1.000
milions d’euros per a educació era una quimera i ara tenim un
pressupost de més de 1.000 milions d’euros en educació, 1.082
per ser exactes, i consideram que ,,, en fa falta més? Sí, però
són uns bons pressupostos que fa molt de temps que no teníem
i estan centrats en el que consideram que és necessari. Per una
banda, hi ha partides a tots els centres de cost dedicades al
programa COVID, que és el programa 413G, consideram que
s’han de fer actuacions a totes les bandes per poder donar
seguretat i presencialitat als centres educatius, i és el que es fa. 

S’augmenta el pressupost de personal per atendre l’alumnat.
Consideram que augmentar el pressupost en personal és
augmentar la qualitat de l’atenció, per tant, és facilitar la
possibilitat de reduir ràtios. Es milloren les ajudes a les famílies
pel que fa als menjadors, consideram que hi ha un augment
considerable. Fins i tot hi ha un augment al mòdul de la
concertada, el mòdul de prevenció COVID que sembla que no
està bé. També una partida d’1 milió d’euros específic per a la
Universitat, per dotar-la de possibilitats d’augmentar la
seguretat. 

Davant de tot això, arriba VOX i diu directament que no li
agrada, no li agrada perquè aquest pressupost no soluciona
problemes, etc., fa aquí una perorata que l’escola concertada
se la carrega. Això és una mentida. 

Després, això que s’ha inventat del fons COVID, el fons
COVID ja hi és al pressupost a totes les partides, s’ha inventat
un fons COVID de 500 millones porque queda muy bien, viste
mucho lo de los 500 millones, però després a l’hora de la
veritat el que fa és llevar tots els fons COVID de tota la
conselleria. És a dir, totes les partides 413G les elimina. Per
tant, és una mica absurd, és una mica absurd que elimini tots els
fons COVID de menjador, de personal extra, d’escola
concertada, etc., per crear un fondo COVID para ayudar a las
empresas, això diu vostè, para ayudar a las empresas. Per tant,
lleva a educació per ajudar les empreses. Això consideram que
no és de rebut.

També directament ja suprimeix els pressuposts de
l’IBISEC perquè les infraestructures i el pressupost ... i
presenta una supressió del pressupost de la Fundació de Música
i Arts Escèniques. És a dir, tot això per a VOX és gasto
supérfluo, el que interessa és el fons COVID de 500 milions
per a les empreses i les famílies. 

Crec que ja està bé de voler girar la política a una política
d’almoines i de repartiment. Vostè tant que diu de “xiringuitos”
i d’altres, planteja una política de repartiment d’ajudes a
empreses i ajudes a les famílies. Per tant, el que fa és repartir
almoines. I aquí el que es planteja en aquest pressupost és un
repartiment de serveis, de serveis de qualitat, una educació
inclusiva i de qualitat. Es tracta d’això.

Passam a les esmenes dels altres grups. M’agradaria dir que
el Grup Popular fa aquí tot un reguitzell d’esmenes, com cada
any, al pressupost -té tot el dret a fer-ho-, d’allò que considera
que ha de fer. A més, fa tota una sèrie d’esmenes de caràcter
molt territorial, és a dir, allà on hi ha un diputat o tenen un
interès concret fan l’esmena i no sé fins a quin punt aquesta
micropolítica” d’interessos i d’estómacs agraïts es pot fer
d’aquesta manera. De fet, agafa el pressupost de l’IBISEC i el
reparteix. És a dir, aquí parlem durant molt de temps d’un pla
d’infraestructures, establir uns criteris, establir unes condicions
i després el que fa el Partit Popular és agafar el pressupost de
l’IBISEC i en funció dels seus interessos el reparteix, en funció
dels seus interessos de caràcter més polític i més partidista que
no de les necessitats.

Ara em dirà, ja ho sé, ara em dirà que el Pla
d’infraestructures no funciona i jo també li contestaré, el Pla
d’infraestructures no funciona perquè hi ha molts
d’ajuntaments, i ho hem dit aquí, amb els quals tenim
problemes amb els terrenys. Vull dir, hi ha molts d’ajuntaments
que tenen problemes amb els terrenys, no ens posen els terrenys
a disposició, ens compliquen la vida per posar terrenys a
disposició. Per tant, les infraestructures no poden funcionar al
pas que van. 

Després, planteja tota una sèrie d’esmenes ... i, perdoni que
li digui, Sra. Riera, l’esmena més cínica de totes les que he
trobat del Partit Popular, i n’hi ha unes quantes, la més cínica
és la 17129. Que vostè vengui aquí a dir que necessita
infraestructura o estructura, com ho posa aquí, per a la
inspecció educativa, això és cinisme en estat pur. Això és
cinisme en estat pur, perquè aquesta esmena vostè sap que és va
desmuntar la inspecció educativa tot d’una la legislatura en què
vostè decidia alguna cosa al respecte. 
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Després, les esmenes al programa 413 consideram que són
esmenes que volen reforçar tot allò que ja està i hi ha tota una
sèrie d’esmenes (...), etc., que -ho torn a dir- tots els programes
tenen sou el que passa és que, i jo també ho torn a dir, n’hi ha
molts que necessiten més?, doncs segurament n’hi ha que en
necessitaran més, però els sous són els que són i hem de
dedicar prioritat. El que hem dedicat jo crec que prioritàriament
al 413.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, les esmenes al programa
421 m’agradaria dir-li que a la conselleria es compleix la
normativa sanitària, per tant, els alumnes van en transport
escolar complint les condicions sanitàries necessàries i la prova
és, que ja ho hem parlat moltes vegades aquí, que les escoles
han esdevingut entorns segurs, fins i tot entorns més segurs que
altres bandes. Per tant, s'acompleixen les condicions sanitàries
en tots els moments i, per tant, consideram que no.

Respecte dels recursos tecnològics, hi ha un programa de
digitalització de centres, s’han augmentat les aules i correspon
seguir endavant amb una digitalització que es fa a més de 300
aules digitals, etc. Per tant, seguim, i hi ha el pressupost que
està disponible.

Després hi ha unes esmenes que són d’FP dual; consideram
que l’FP dual s’ha d’impulsar, s’ha d’impulsar, però també és
veritat que davant l’FP dual sobre comerç i l’Escola de Comerç
consideram que la branca de comerç està més que coberta a les
Illes Balears amb els cicles formatius de grau mitjà, FP bàsica
i grau superior. 

I després ja finalment passaria a les esmenes de Ciutadans.
Les de Ciutadans les votarem majoritàriament en contra perquè
consideram que són suficients, però sí que votaríem a favor de
l’esmena 16807, que consideram que s’ha de dotar. De la
creació d’escoletes li he de dir que ha dit aquí que no s’ha fet
res, el dia 9 del 12 es va publicar una convocatòria d'1,5
milions de creació de places d’escoletes, i, per tant, funciona.

I també -ara ho passaré a tots els grups- m’agradaria per
acabar plantejar tota una sèrie de transaccions que voldríem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... voldríem posar aquí les transaccions.

A l’esmena 18812, de Ciudadanos, proposaríem una
afectació de 5.000 euros; per a Gent de Formentera, que no hi
és, però també plantejarem dues esmenes de transacció a les
esmenes 16882 i 16885. I a MÉS per Menorca plantegem la
transacció de les esmenes 16837, 16838 i 16839, per passar de
substitució a afectació. Moltes gràcies, després continuarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Casanova. M’ha dit
transaccionar de Ciutadans la 16812? Ha presentat una
transacció a Ciutadans de la 16812, no? És que aquesta no la

tenim, si no m’equivoc, no ens l’ha presentada, per la qual cosa
li agrairia que la passés a la Mesa.

Passem ara ja, als torns de rèplica de cinc minuts. En primer
lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair en nom
del Grup Popular als diputats que han manifestat que estan
d’acord amb algunes de les nostres esmenes, que estan
pensades en positiu per millorar aquelles partides clarament
insuficients per serveis educatius afectats per la pandèmia, o
sotmesos a retallades ja des dels pressuposts de l’any 2020 i
que per tant s’han agreujat ara més. Retallades, com han dit
alguns i com hem dit nosaltres, en personal especialista, que en
lloc de donar classe de les seves matèries han de fer de tutors;
retallades en personal de suport destinat a necessitats especials
per atendre els nins vulnerables, que ara s’ha de destinar a
coordinar els nous grups bombolla; retallades en centres
educatius que requereixen obres urgents que no arriben, a pesar
de fer molts de plans d’infraestructures; o retallades en
promeses incomplertes, com els 7 milions que havien d’arribar
a beques menjador i que ja abans de començar l’any 2021
sobren 3 milions al conseller March.

Retallades en un pressupost que no està a l’alçada de la
resta de conselleries, ja que si el pressupost de 2021 incrementa
un 7,8% de mitjana resulta que el d’educació no arriba al 4,5%
d’augment, per la qual cosa està claríssim que no és una
prioritat per al govern Armengol davant la crisi que patim els
nins i les nines que s’han d’escolaritzar a Balears.

Crida l’atenció, també ho vull dir, que el Grup Socialista,
Podemos i el Grup MÉS per Mallorca, que no volen mirar amb
bons ulls moltes de les nostres esmenes, algunes fins i tot iguals
a les d’altres grups, sí hagin tengut temps d’elaborar i de
presentar en ponència, fins i tot incorporar-les, algunes esmenes
que farien empegueir a qualcú que escoltàs el seu discurs, i em
referesc a esmenes que donen de baixa quanties de la secció 34,
aquella secció tan terrible quan el Partit Popular presenta
baixes i que sempre han criticat, i que ara ells empren per fer
altres esmenes seves per al propi govern, i no ho fan per donar
ajudes menjador, o per posar transport escolar, o per fer obres
a les escoles, o per ajudar els nins a retallar les necessitats; no,
ho fan per incrementar estructura administrativa en una nova
oficina que el que farà serà realitzar serveis que fins ara ja es
realitzaven per personal funcionari de l’administració, una
estructura per a aquest govern sobredimensionat.

Idò, senyors de l’esquerra, han perdut el discurs. Supòs que
ara ja podran aprovar totes les nostres esmenes. Avui han
passat com de perfil amb el tema de la secció 34, que si
revisam Diaris de Sessions era el gran mantra per criticar les
esmenes del Partit Popular, i ara podran donar suport a les
nostres i a més exigir al Govern que es posi les piles per pagar
els creditors per d’aquesta manera disminuir aquesta secció 34
que vostès mateixos estan tocant.

Per altra banda els he de dir que critiquen propostes
d’ajudes a escoletes, a famílies, a docents, a nins vulnerables,
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però no presenten cap altra alternativa, únicament aquesta
oficina que amb l’excusa de la llengua aprofiten per col·locar
més amiguets i allegados a aquest govern sobredimensionat.

Per altra banda, en relació amb les esmenes que feim i que
vostès diuen que fa molts d’anys que hi ha coses pendents, he
de recordar-los que han tengut doblers durant cinc anys, 4.500
milions d’euros cada pressupost, 1.500 d’euros més que altres
governs; i què han fet?, han fet amb aquests doblers l’institut de
Son Ferriol?, han fet el col·legi de Palma B?, el Campos?, el de
Felanitx? No. Han eliminat barracons?, no. Han posat
orientadors infantils?, no. Han millorat el transport escolar?,
no. No. 

I perdonin, deu pensar, Sr. Casanova, que el lladre pensa
que tots els altres deuen ser de la mateixa condició. Nosaltres
no feim micropolítica, nosaltres feim política de carrer i de
poble, i tenim el costum de demanar als nostres batles..., supòs
que li fa gràcia perquè no estan acostumats a demanar als seus
batles i números u què necessita cada poble, i per això, en
funció del que necessita cada poble, presentam esmenes,
perquè per a això són les esmenes i els pressuposts, per millorar
la vida de la gent. 

Nosaltres continuarem insistint en les nostres esmenes.
Entenem que vostès no entenguin que vulguem incrementar
inspectors, vostès el que fan és incrementar assessors. I, com he
dit, donarem suport a moltes esmenes dels altres, encara que
avui ens abstendrem i farem el debat en plenari.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. A continuació té el torn de paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Patricia
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Seré muy breve, quiero agradecer al
Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista, también
a Unidas Podemos, que lo ha manifestado expresamente, el
apoyo a nuestra enmienda 16807, de aumento de plazas de
educación de 0 a 3 años por un importe de 1 millón de euros,
una reivindicación de la Plataforma 0-3, y que estoy muy
satisfecha de conseguir hoy el apoyo de estos grupos.

Además también aceptamos la transacción que nos ofrece
el Partido Socialista a la enmienda 16812, afectando 100.000
euros para el aumento de ayudas comedor para 0-3,
específicamente ayudar a las familias que en estos momentos
están padeciendo esta crisis. También son ayudas que se
pueden entender para la conciliación. Entonces quiero
manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento por esta
transacción.

Y he de decir que reconocemos que es un buen presupuesto,
mi grupo parlamentario reconoce que es un buen presupuesto
el destinado a la educación, aunque estamos alejados del 5%
del PIB, y así seguiremos reivindicándolo.

Nada más. Dejaremos el debate también para el..., nuestro
posicionamiento en todas las enmiendas de los grupos para el
posicionamiento en el debate de presupuestos la semana que
viene.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pido 30 segundos...

Els demano si volen que aturem un moment, sense sortir
d’aquí, mentre es fa l’acte de lectura a la sala del costat. O
volen continuar? Continuem?

Llavors podríem tancar també l’altra..., les dues.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, continuem, és el torn ara del portaveu del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Prosigamos, con respecto a lo que
decía el portavoz del Partido Socialista, nosotros, es verdad,
hemos derivado todas las partidas COVID de todas las
consellerias a ese fondo COVID, porque consideramos que se
ha de gestionar con un criterio de unificación y de mejora de
gestión y que la mejor manera de hacerlo es tener todos esos
fondos destinados a la COVID unificados, que no son solo para
empresarios, no son solo para autónomos, son para familias,
son para cualquier necesidad. Por eso nosotros en nuestra
exposición de motivos en la enmienda que propusimos al
articulado decíamos que se deberá desarrollar un reglamento
para el funcionamiento de este fondo, evidentemente, y ¿para
qué? Para atender a las necesidades en orden de urgencia,
porque yo les digo y les insisto que siguen viviendo ustedes en
una realidad paralela.

No se dan cuenta de la situación catastrófica en la que se
encuentra esta comunidad: hemos retrocedido veinte años en 
el PIB, vamos a tener una miseria terrible en la calle; ya se ha
demostrado que este escudo social del que ustedes tanto
alardean no es el escudo de hierro del Cid, es un escudito de
cartón piedra de película de serie B, porque no están llegando
las ayudas; ahora la comunidad va a tener que hacer frente al
pago de algunas ayudas porque a la gente no le está llegando el
famoso Ingreso Mínimo Vital, no tienen capacidad para
gestionarlo y lo que es peor, en estos momentos realmente no
tienen ni el dinero para pagarlo.

Y esa es la realidad a la que ustedes no se quieren enfrentar,
y mientras tanto siguen haciendo unos presupuestos como el de
esta conselleria, como el de todas, como si aquí no pasara
absolutamente nada, es más, sacan ustedes pecho porque estos
son los más grandes de la comunidad y nos hemos endeudado
más todavía, y ustedes lo que hacen es tirar de tarjeta de
crédito, lo que pasa es que esa tarjeta de crédito no la van a
pagar ustedes, la vamos a pagar todos. 
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Hablan mucho de sus principios de izquierda, pero están
ustedes sumidos en una sociedad de consumo, gastar y gastar
sin límite tengamos o no tengamos dinero y lo que es peor: no
gastar en las necesidades reales, sino gastar en lo que ustedes
creen que es muy importante.

Nos decía antes la Sra. Santiago que quiere una educación
pública, no sé qué, y laica. Yo le recuerdo que España no es un
estado laico, es un estado aconfesional, algún día tal vez lo sea
cuando ustedes modifiquen la Constitución, pero de momento
no es un estado laico, simplemente es un estado aconfesional.

En definitiva, nosotros pensamos que el dinero de esta
conselleria donde lo hemos recortado estaría mucho mejor
empleado si se atendieran necesidades urgentes.

Y decirle a mi querido compañero diputado de MÉS que
nosotros, de verdad, no hemos venido aquí a hacerles gracia, ni
a hacerles reír, ni a que se lo pasen ustedes bien. Yo lo que
espero es provocarles cada vez más inquina porque cuanta más
inquina nos tengan ustedes es que mejor lo hacemos nosotros.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en
relació amb el comentari que m’ha fet el Sr. Casanova, el que
s’ha comprovat a les escoles és que els nins són manco
contagiants del que es preveia en un començament, per això
també..., això és així, es pensava que els nins eren elements que
contagiarien molt més i al final han tengut molt manco
capacitat de contagiar, per això són entorns segurs, però bé, a
nosaltres ens sembla molt bé que les escoles siguin entorns
segurs, volem que continuen essent segurs i volem més
garanties sanitàries al transport escolar, i aquestes són les
nostres esmenes.

Segona qüestió, i amb això acab, no puc compartir que
carreguin contra els ajuntaments la culpa de la situació de les
infraestructures educatives, no ho puc compartir, perquè
moltíssimes de les infraestructures educatives estan obsoletes
o estan malament o necessiten reforma perquè no s’han cuidat
adequadament per part de la conselleria. 

I ja li ho he dit, no tot és culpa de la gestió del Govern,
l’increment d’alumnes no és una qüestió de la conselleria
pròpiament i evidentment això ha generat una pressió sobre les
infraestructures educatives bestial i això és una cosa que en els
darrers vint anys a les Illes Balears hem viscut i és una realitat
que evidentment s’ha de gestionar.

L’institut de Son Ferriol veig que podrà esperar vint anys
més perquè és clar amb la seva actitud..., és clar, amb la seva
actitud, “bé, és que sempre hem de marejar la perdiu, bé, és que
tot és molt complicat, és que ha d’arribar el solar, és que hi ha

la dotació...”, però així és com hem anat passant els anys i
continuam en aquesta dinàmica. I a mi em sap greu perquè crec
que els veïnats de Son Ferriol reclamen una decisió ferma,
clara, contundent, transparent, immediata, amb ganes de fer-ho
i no continuant marejant la perdiu i aquí el que farem és
continuar marejant la perdiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, deman disculpes per no haver
pogut ser present quan m’ha tocat intervenir per primera
vegada, però tal com li he dit era a una petita emergència i al
cap i a la fi amb els cinc minuts d’aquest segon torn crec que en
tindré prou.

Nosaltres en aquesta secció hem presentat diverses esmenes
que per mor de l’acord al qual hem arribat amb el Govern -
algunes són acceptades per la majoria del Govern-, ens han
proposat unes transaccions a les esmenes 16837, 16838 i 16839
que acceptam.

D’altra banda retiram l’esmena 16855 d’acord amb aquest
acord aquest que hem assolit amb el Govern, i la 16840. Per
tant, aquestes dues esmenes queden retirades, igual que la
16868, que també quedaria retirada.

Entenc que l’esmena 16858 s’accepta, que fa referència a la
redacció del projecte del centre integrat d’FP de Ciutadella i
després una esmena que no està acceptada pel Govern, però tot
i això la mantindrem perquè intentarem assolir un acord, cosa
que també forma part de l’acord que hem assolit amb el
Govern, és la 16856. És l’esmena que fa referència a contractar
personal d’atenció a la diversitat, concretament perfils d’ATE
per al primer cicle d’educació infantil.

Com els deia, aquesta és una esmena que no està acordada
amb el Govern, però que mantindrem per intentar trobar la
manera d’atendre aquesta necessitat que em sembla que és
compartida per diversos grups, a banda de congratular-me que
s’hagin acceptat diverses esmenes relacionades amb l’educació
0-3.

Per tant, això és tot, i pel que fa al sentit del vot, doncs,
d’acord amb aquest acord que els dic que hem assolit amb el
Govern, votarem amb la majoria, tant a favor com en contra de
les esmenes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. És el torn ara de la
contrarèplica, passem el torn de paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Bueno, como en el 2020 puede pasar
de todo, ya hasta hemos escuchado al Partido Popular decir que
hace política de calle, la verdad que yo ya más sorprendida no
puedo estar, menos mal que luego han rectificado y han dicho
que lo hacen en realidad no es política de calle, es política de
pueblo refiriéndose únicamente a los alcaldes.

Eso es otra cosa, una cosa que está muy bien es escuchar las
necesidades de los apuntamientos; los ayuntamientos, bueno,
son esas administraciones con sus despachos, sus puertas en las
que al Partido Popular siempre le ha gustado mucho hacer
política, evidentemente, pero otra cosa es hacer política de calle
porque yo en ninguna manifestación -en ninguna
manifestación- he visto al Partido Popular reivindicando nada
más que si acaso apoyando las manifestaciones que se hicieron
durante el confinamiento y demás, por esa gente que salió a la
calle para reivindicar sus privilegios, en fin....

Yo creo que como réplica lo único que puedo decir es que
miren, que el Partido Popular no es un buen gestor, es que no
lo es y ellos..., bueno lo pueden decir pues con un gesto muy
serio, con una actitud pues que parece que son buenos gestores
porque bueno, pues si alguien lo dice, ¿no?, con un semblante
pues así, como que parece, ¡oh!, que son adalides de la
economía, pero en realidad el Partido Popular no es buen
gestor económico, nunca lo ha sido. En la crisis del 2008 tenían
la oportunidad de haberlo demostrado y no lo hicieron, no lo
hicieron, lo que hicieron es sumir a este partido, bueno al
partido también, que si hubieran sido buenos gestores
económicos se hubieran mantenido en los gobiernos, y la gente
los echó precisamente en manifestaciones en las que
evidentemente ellos no iban a estar porque eran en su contra. 

Creo que a nadie es perfecto y se han cometido errores y
todo el mundo va a cometer errores en política, porque al fin y
al cabo son personas tomando decisiones. Pero claro, no
pueden ustedes después del desastre que montaron en el 2008,
venir aquí como que tienen la solución económica a todos los
problemas. No es verdad, el Partido Popular no es un buen
gestor económico, no lo es, no lo es y los datos lo dicen. Y las
decisiones que se toman en política pueden estar erradas,
pueden estar más acertadas, no van a ser perfectas para nadie.
Pero hay dos maneras y dos direcciones de tomar las
decisiones, una o bien protegiendo a los bancos y protegiendo
a los poderosos, o bien para proteger a la gente humilde y
trabajadora, con servicios públicos, financiados con dinero
público. Y ustedes están en la primera opción.

Respecto a lo que dice el compañero de VOX, gracias, Sr.
Rodríguez, por explicarme que España es un estado
aconfesional. A mí como también me gusta mucho explicar las
cosas, le voy a explicar una cosa. Seguramente no la sepa,
España es un estado aconfesional porque se firmaron los
acuerdos de la Santa Sede y eso fue en 1979, con lo cual
estamos viviendo en un marco de 1979...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, atendiendo al artículo 117 del Reglamento,
le rogaría que se atendiera a los presupuestos...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Yo estoy respondiendo. Sra. Presidenta, estoy respondiendo
a todas las cuestiones que han vertido y también...

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Rodríguez ha hablado de los presupuestos...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Y ha hablado de un estado aconfesional.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...), sin nombrar el presupuesto.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. 

Pues nada, el presupuesto en el que estamos, que es del
2020, es un presupuesto que va dirigido al 2021, está
enmarcado en una situación política, en una situación religiosa
y en una situación constitucional de 1975, con lo cual,
evidentemente no va a casar, no va a funcionar, hay muchas
cosas que no van a poder funcionar. Pero si quieren, les explico
cómo el presupuesto del 2021 podría mejorar las cosas en
España y podría terminar con el estado confesional y que nos
dirijamos hacía un estado y hacía una educación
presupuestariamente laica. Y eso se lo voy a decir, pues es muy
fácil, modificando efectivamente la Constitución, como usted
ha dicho y que los presupuestos que se generen en los años
venideros, sean evidentemente en un marco del 2021, con una
sociedad que no ha votado la Constitución, que no nació..., yo
no había nacido, quedaban muchos años para que yo naciera,
usted seguramente sí, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí están
las cosas, ahí está el cambio, claro el cambio, la política de
antaño y la política nueva.

En fin, los presupuestos de 2021 están anclados en un
marco que no corresponde con la situación que tenemos, con
las necesidades de la gente y con lo que está pidiendo la gente
joven, que ya es que realmente las religiones y todo ... estén
fuera de la educación, que haya un consenso político en que la
religión y las religiones en general se practiquen y haya una
libertad de práctica, pero que se haga en espacios privados, que
la gente que quiera una educación religiosa se la pague y vaya
a escuelas privadas; pero creo que el marco en el que nos
estamos moviendo, evidentemente no es el que requiere un
siglo com este, con los acontecimientos que tenemos, y ya está.
Por eso seguimos de acuerdo y profundizaremos más en el
debate del plenario sobre los presupuestos.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Passem el torn de paraula ara al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan
Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Poc a afegir, només una cosa, quan el
PP parla que demanen als seus caps de llista i als seus batles i
regidors, com el que feim tots, no han inventat tampoc la
pólvora, és el que feim tots a l’hora de mirar i repassar els
pressuposts. I esper que ho faci millor que allò que va fer ahir
amb una esmena a la Conselleria de Presidència, que va
demanar fer un projecte que està fet i a punt de licitar. Esper
que els caps de llista del PP dels altres pobles informin millor
que el d’aquest poble.

I després, quant a l’institut de Son Ferriol, el que sabem és
que els darrers mesos la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Palma ha estat fent feina amb la Conselleria d’Educació, han
visitat el solar i han reservat una partida pressupostària per
dotar, per fer la dotació de serveis, per tant, per poder cedir
dins el 2021 el solar a la conselleria. La conselleria no ho ha fet
mai i no es posarà a fer-ho ara, projectes si no té el solar cedit,
no ho ha fet mai -com dic- i no es posarà a fer-ho ara. 

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca, que a més som
responsables de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Palma, desitjam l’institut de Son Ferriol, com a mínim tant com
El Pi, com a mínim tant com El Pi. I esperam que per a l’any
que ve sí que hi hagi partida pressupostària per fer el projecte,
quan ja tengui el solar dotat i cedit la conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Enric
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo volia molt breument
contestar un parell de coses. Al representant d’El Pi dir-li que
el tema dels ajuntaments, jo crec que no m’ha entès el que jo
volia dir, jo parlava que el Pla d’infraestructures es va fer per
posar en ordre les necessitats i que tenia una temporalització i
que aquesta temporalització moltes vegades no s’ha complert,
perquè els ajuntaments no han complert amb això, ja està, res
més.

Sí que és veritat que hi ha centres que fa molt de temps que
necessiten intervencions, també hem de dir que vam estar uns
anys en els quals als centres no s’invertia un euro. Per tant, els
centres es van endarrerir. I després hem tingut una política
migratòria important, en la qual han arribat molts nouvinguts i
també hem de dir que la COVID ha obligat a crear nous espais,
etc. Per tant, les inversions s’han de fer.

I això ho dic perquè el Pla d’infraestructures i torno al que
deia la Sra. Riera, el PP fa política de carrer. Jo crec que ho ha
qualificat malament, ho ha qualificat malament. El PP fa la
política de sempre, que és la de “¿qué hay de lo mío?”, punto
pelota i això és el que fa. És a dir, el Partit Popular fa el que jo
consider que són esmenes de circumscripció, cadascú ho veu
d’una manera, jo les veig com esmenes de circumscripció,

perquè si les analitzés amb profunditat no té molt de sentit que
es demanin inversions a llocs on hi ha 10.000 habitants, en
contra de llocs on hi ha 40.000 habitants i no se’n demanen i
(...). Ho deixarem aquí.

Després, el tema de inspecció -la Sra. Riera ara no és aquí-,
però bé, torno insistir hi va haver un moment en què la
inspecció es va deixar en 10 inspectors i ara diu que no s’han
creat i ara en tenen 37. Si triplicar el nombre d’inspectors en
una legislatura no és posar fil a l’agulla i crear una estructura
d’inspecció educativa potent, per poder ajudar a centres, que
aquesta és la funció de la inspecció educativa, no ho sé, què vol
que li digui?

Respecte de Ciudadanos, nosaltres anem fent passes en 0-3,
es van fent passes. També és veritat que tal vegada la previsió
de tirar endavant 0-3 i d’universalitzar aquesta etapa com
educativa, perquè nosaltres consideram que 0-3 és educativa i
per això l’aposta per la creació de places educatives des de la
xarxa, això és el que nosaltres considerem. Han d’estar dins la
xarxa pública i complementària per poder tenir totes les ajudes.

I finalment li volia dir al representant de VOX que, vaja,
tornam al mateix. Parla de la seva esmena, la seva esmena posa
“creación de un fondo COVID para la recuperación
económica del sector productivo”. Això és el que posa la seva
esmena, jo llegeixo textualment, “y ayudas sociales”,
d’educació res.

Per tant, estam en educació i jo vull dir que a VOX no li
interessa l’educació, no li interessa la creació
d’infraestructures, no li interessa la seguretat a les escoles, no
li interessa que els mestres tenguin el que necessiten, no li
interessa la baixada de ràtios i això ho demostra amb les
esmenes que fa, i punt. Perquè si les esmenes que fa que són
una partida extraordinària per dotar de seguretat un lloc tan
sensible com són les escoles, vostè diu que no li interessa
porque lo que quiere son ayudas a la recuperación económica,
es lo que hay. Per molt que vostè després vengui i digui, és que
està tot..., tot va malament, està tot acabat, perquè la visió
paral·lela és la que té vostè. Perquè vostè es veu que viu en un
món aquest del boxing (...) en el qual tot és arrasat i està tot
acabat. I no, no, hi ha llum.

Per això, nosaltres continuam endavant fent un pressupost
que vol avançar en una educació pública i en una educació
inclusiva i de qualitat, això feim, sense oblidar la seguretat a les
escoles. Per això hi ha el fons COVID i per això hi ha més
personal als centres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... hi ha més ajudes a menjador, hi ha més neteja i hi ha més
seguretat en definitiva.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam ara a la votació de les
esmenes. Només hi ha una proposta de votació per blocs, que
és la del grup parlamentari, la farem.

El vot, com he informat a les altres comissions, a les altres
seccions és electrònic, o sigui, com es fa al ple. Començarem
-espero no equivocar-me- crec que he pres totes les que estan
transaccionades i les que s’han de votar per altra banda. Sí que
faria una pregunta, si hi ha algú que vulgui votar alguna d’El Pi
a part, perquè com he sentit el suport a norma lingüística, no es
vol votar a part, no? D’acord.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, faig la pregunta abans que em diguin senyor... 

Llavors, comencem i, en primer lloc votarem les esmenes
del Partit Popular, un primer bloc format per les esmenes
17130, 17133, 17135, 17137, 17138, 17139, 17140, 17141,
17142, 17144, 17145, 17148, 17151, 17157, 17160, 17161,
17162, 17163, 17164, 17165, 17166, 17209, 17271, 17272,
17273, 17276, 17279, 17280 i 17331. Votem.

EL SR. SECRETARI:

4 vots sí, 7 no i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a un segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Esmenes..., no, espera, 4 i 7, no, està bé. 

Passem ara a la votació d’un segon bloc: esmenes 17129,
17131, 17132, 17134, 17136, 17143, 17146, 17147, 17149,
17150, 17152, 17153, 17154, 17155, 17156, 17158, 17159,
17208, 17210, 17251, 17252, 17253, 17254, 17274, 17275,
17277, 17278, 17281 i 17282. Votem.

EL SR. SECRETARI:

3 sí, 7 no i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos. En
primer lloc, votarem una a part, que crec que és la que ha estat
acceptada, que és la 16807. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 sí, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Quiere que lo repitamos? Tornem a...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta, perdoni, si em permet, puc dir-li una
cosa? Jo..., és que ja li volia dir ahir, les votacions en principi

no es repeteixen, és a dir, sobretot si no alteren el resultat final.
Ho dic perquè és que, si no, perdem el doble del temps. És a
dir, en aquest cas la Sra. Guasp s’ha equivocat, em sap molt de
greu, jo a vegades també m’equivoco, no altera el resultat de la
votació. Ja sé que ara estic fent perdre temps, eh?, Sra.
Presidenta, però almenys és la meva opinió. Parlin a la Mesa,
és que no s’haurien de repetir les votacions.

LA SRA. PRESIDENTA.

Crec que té raó, però en aquest cas..., ja que és una que
tothom ha volgut votar-la, tindré el detall. Després ja si voleu
a partir d’ara ja no es repetirà, i demano a la gent que estigui...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Una altra cosa és que hi hagi algun error tècnic, llavors sí
que té una justificació, però si no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demano que a partir d’ara la gent estigui atenta. Tornem a
votar la 16807. Votem.

EL SR. SECRETARI:

9 sí, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena que ha estat transaccionada i acceptada
per Ciudadanos, que és la 16812. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 sí, 1 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara un bloc d’esmenes també de Ciudadanos. Les
esmenes RGE núm. 16803, 16805, 16810 i 16811. Votem.

EL SR. SECRETARI:

3 sí, 5 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara dues esmenes també de Ciudadanos. Esmenes
16799 i 16813. Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 sí, 8 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, un últim bloc d’esmenes de Ciudadanos. Les
esmenes 16798, 16804, 16806, 16809. Passem a votar. Votem.
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EL SR. SECRETARI:

1 sí, 7 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara tres blocs d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. En primer lloc passem a
votar l’esmena 16608. Votem.

EL SR. SECRETARI:

2 sí, 7 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un segon bloc d’esmenes de VOX:
16647, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698. Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 sí, 8 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un últim bloc: esmenes 16591, 16621.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 sí, 7 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la totalitat de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Esmenes 16461,
16462, 16463, 16464, 16465, 16466, 16467, 16468, 16496,
16504, 16505, 16506, 16508, 16510, 16515, 16518, 16519,
16520, 16524, 16525, 16536 i 16540. Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 sí, 7 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca. En primer lloc votarem l’esmena 16856. Votem.

EL SR. SECRETARI:

2 sí, 7 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 16858. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 sí, 1 no, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar jo crec que les tres esmenes que han
estat transaccionades i acceptades, les podríem votar conjuntes
si els sembla bé. Així doncs passem a votar les esmenes 16837
amb la transacció, 16838 amb la transacció i 16839 amb la
transacció. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 sí, 1 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Mixt, Gent per
Formentera, aquí farem un total de cinc votacions atès que la
portaveu de Gent per Formentera no ha pogut dir si accepta no
les transaccions, llavors les votarem amb transacció i sense
transacció, si els sembla bé.

En primer lloc passem a votar les esmenes 16875 i 16882
sense la transacció. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 16881... 16881, que és la que
no té transacció ni té... Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passarem a votar les dues esmenes
transaccionades. Passem a votar-les per separat atès que no
sabem si acceptarà o no la transacció. En primer lloc votarem
l’esmena 16875. Passem a votar...

(Se sent una veu de fons que diu “amb transacció?”)

... amb transacció, la 16875 amb la transacció. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 sí, 1 no, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votarem l’esmena 16882 amb transacció. Votem.

EL SR. SECRETARI:

7 sí, 1 no, 5 abstencions.

 



1322 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 2 / 10 de desembre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb aquesta votació acabem ja les votacions de la secció
13. Fem una aturada perquè es netegi la sala i s’airegi una
miqueta. 

Demanaria a la gent que es quedi, que no hi ha problema,
però la gent que no continua en la següent secció que surti de
la sala perquè puguin netejar la zona.

Fem una aturada petita i reprenem amb la secció 14.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Presidenta, jo agrairia que comencéssim, encara que no hi
sigui tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comencem amb l’agrupació de
la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb
les seccions i entitats afins.

Debat de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat. Secció 14, Conselleria d’Hisenda
i Relacions Exteriors, esmena 17211; secció 5, Consell
Econòmic i Social, esmena 17245; secció 6, Oficina de
Prevenció i Lluita contra la corrupció, esmena 17212; secció 7,
Consell Audiovisual de les Illes Balears, esmena 17213; secció
34, deute pública, esmena 17345; secció 35, fons de
contingència, esmena 17247; secció 50, Agència Tributària de
les Illes Balears, 17214; C01, Centre Balears Europa, esmena
17215.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena 16592;
secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció,
esmena 16588; secció 50, Agència Tributària de les Illes
Balears, esmena 16639; C01, Centre Balears Europa, esmena
16630.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 141A, direcció
i serveis generals de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors, esmenes núm. 17186, 17187, 17188; al programa
141E, gestió de tresoreria i política financera, esmena 17192;
al programa 912B, suport financer a ajuntaments i altres ens
locals, 17262, 17263; C01, Centre Balears Europa, esmena
17190.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 912B, suport
financer a ajuntaments i altres ens locals, esmena 16774.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa
141B, planificació pressupostària i finançament, esmena
16648; al programa 141G, gestió dels fons procedents de la
Unió Europea, esmena 16649; al programa 231A, coordinació

de l’acció exterior del Govern, esmena 16650; al programa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19, esmenes
16699, 16700; secció 05, Consell Econòmic i Social, al
programa 111D, assessorament en matèria social, econòmica i
laboral, esmena 16640; secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita
contra la corrupció, al programa 111E, control patrimonial dels
alts càrrecs, 16641.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al
programa 141A, direcció i serveis generals Conselleria
d’Hisenda i Serveis Exteriors, esmena 16469; secció 2,
Parlament de les Illes Balears, al programa 111A, activitat
legislativa, esmena 16498. 

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa
912B, suport financer a ajuntaments i altres ens locals, esmena
16843; secció 32, ens territorials, al programa 912A, suport
financer als consells insulars, esmenes 16857, 16859, 16860 i
16861.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Secció 34,
deute públic; al programa 011A, amortització i despeses
financeres del deute públic, esmena 16883.

Abans de continuar amb la defensa m’agradaria que els
diferents portaveus em diguessin si hi ha alguna substitució, per
favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Joan Ferrer substitueix Irene Triay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors comencem ja amb la defensa
conjunta de les esmenes. En primer lloc, i per un temps de deu
minuts, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Nosaltres hem presentat unes poques esmenes, no
gaires, a aquesta secció, però que tenen concretament una clara
finalitat, molt en línia del que hem vengut mantenint al llarg
d’aquests mesos de pandèmia.

En primer lloc hem presentat dues esmenes en relació amb
el tema del reforç de l’ajuda a la lluita contra el frau fiscal i el
control pressupostari. Ho hem dit públicament, no tenim cap
tipus d’inconvenient a dir-ho, creiem que l’Oficina de control
pressupostari és un ens prescindible; hi ha altres ens que fan la
seva mateixa funció i crec que la fan d’una forma més eficaç i
eficient, i en conseqüència creim que les partides
pressupostàries de l’Oficina de control pressupostari
vendrien..., de l’Oficina anticorrupció, perdó, de l’Oficina
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anticorrupció, estarien més ben aprofitades si es destinassin a
la Sindicatura de Comptes i a l’Agència Tributària de les Illes
Balears; a la Sindicatura de Comptes, per millorar el control
extern, i l’Agència Tributària de les Illes Balears per millorar
la lluita contra el frau fiscal. Per això hem entrat una esmena
per destinar, de baixes de l’Oficina anticorrupció, 200.000
euros a la Sindicatura de Comptes; i una altra amb baixes
també a l’Oficina anticorrupció de 700.000 euros per dotar
l’Agència Tributària de les Illes Balears per fer un programa
antifrau.

Per altra banda, tenim una esmena, per a nosaltres molt
important, no és que les altres no ho sigui però aquesta és
especialment important, que és per millorar o per injectar
liquiditat a ISBA, augmentar la solvència de la Societat de
Garantia Recíproca per tal que pugui iniciar l’any 2021 un nou
programa d’avals a autònoms i PIME, un aval, un sistema
d’avals o un programa d’avals extraordinari per poder afrontar
la pandèmia. Ho hem dit des del Partit Popular per activa i per
passiva, ho venim dient des del mes d’abril; les PIME i
autònoms d’aquestes illes estan sofrint el que no està escrit,
necessiten liquiditat, i necessiten liquiditat perquè ha caigut
estrepitosament la seva demanda, i ha caigut la seva demanda
com a conseqüència de restriccions imposades, és cert que
necessàries però imposades, per part de l’administració
autonòmica i estatal. En conseqüència aquest tancament massiu
per part de l’administració a autònoms i PIME d’aquestes illes
els està provocant una autèntica desfeta, una falta de liquiditat
que durà i ja està duent a l’acomiadament de milers i milers de
persones en aquestes illes, milers de llocs de feina que s’estan
perdent. 

La liquiditat del teixit productiu és una variable clau per
poder afrontar la pandèmia. En conseqüència, juntament amb
aquesta esmena que els estic comentant d’injectar 20 milions
d’euros, 20 milions d’euros de liquiditat a ISBA, duim una
esmena, no d’aquesta secció però sí de la 12, de la secció 12,
de 100 milions d’euros d’ajudes a autònoms i PIME, ajudes
directes i a fons perdut, i en aquest cas a la secció 14, i
concretament per injectar a ISBA, 20 milions d’euros entenem
que per a una nova línia d’avals de l’ordre... que podria
aproximar-se als 200 milions d’euros, que s’afegiria a les línies
d’avals que ja s’han fet durant el 2020.

En aquest sentit també els vull fer una plantejament, o els
vull fer una pregunta, als partits d’esquerres. Ho dic perquè la
consellera d’Hisenda, a la compareixença dels pressuposts, ens
va indicar que hi havia una partida per injectar liquiditat,
entenc, perquè si no s’injecta liquiditat a ISBA entenc que no
es poden engegar, no es poden iniciar noves línies d’avals,
doncs ens agradaria molt que els partits d’esquerres ens
indicassin on és la partida pressupostària, ja sigui a la secció 14
o a qualsevol altra de les seccions de la conselleria, o a
qualsevol altra secció dels pressupostos 2021, on hi ha
pressupostats els recursos per injectar a ISBA, i almenys,
almenys, fer una línia d’avals extraordinària, una nova línia
d’avals de 100 milions d’euros.

Ja dic, el plantejament del Partit Popular és que hem d’anar
més lluny -hem d’anar més lluny- i injectant 20 milions d’euros
podríem arribar fins al voltant de 200 milions d’euros d’avals.

Per altra banda, tenim dues esmenes addicionals que fan
referència en primer lloc a ajudar a pagar la sentència contra
Palau de Congressos, SA, compartit... que ja saben vostès que
és una societat anònima de capital compartit entre l’Ajuntament
de Palma i el Govern de les Illes Balears, és cert que és una
entitat SEC de l’Ajuntament de Palma, però en la mesura que
entenem que és una entitat compartida, idò entenem que també
s’ha de fer front a les sentències que caiguin de forma
compartida i, per tant, proposam que es destinin 100 milions
d’euros a l’Ajuntament de Palma per fer front a la sentència
que va caure per un total de 13,8 milions d’euros a favor
d’Acciona i que evidentment s’haurà de fer el pagament ja, si
no s’ha fet ja, aquest pagament s’haurà de fer amb la major
brevetat possible, per tant, per ajudar l’Ajuntament de Palma en
aquest sentit.

I també creim que hi hauria d’haver una major dotació, si és
possible, per complir la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma,
i per això feim una esmena per afegir-hi 5 milions d’euros més,
5 milions d’euros més a aquesta partida de la Llei de capitalitat.

I poca més a afegir, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem ara el torn al portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom, seré breu,
nosaltres hem presentat una esmena, i abans d’entrar dins el
plantejament d’aquesta esmena ja els faig referència que per
una errada de picada, que ens hem adonat ja quan estava
registrada, s’ha fet una afectació a tot l’import. L’important
d’aquesta esmena per part nostra a una secció que gairebé no
hem presentat més esmenes... plantejaré que el nostre grup
parlamentari dins el discurs que ha dut durant tota aquesta... des
d’inici de la tramitació del pressupost i del nostre suport també
al sostre de despesa, lògicament és una conselleria, una secció
que gestiona el control pressupostari, la gestió administrativa
interna i també pressupostària de la comunitat autònoma, per
tant, dels comptes, afecta també els ens locals, no tan sols en
tema de convenis i subvencions, i també gestiona tot el que és
el tema d’inspecció tributària i gestió de deute públic i
l’assessoria del Consell Consultiu. Per tant, nosaltres no hem
practicat esmenes a una conselleria, a una secció que
consideram purament tècnica i de gestió transversal del
pressupost de la comunitat autònoma.

Nosaltres no donam suport, en principi, salvat de partides
molt concretes i molt reduïdes, al que és l’abaixada... o a
esmenes que suposin una minva d’aquell pressupost destinat a
amortitzar deute públic, a reduir el fons de contingència perquè
entenem el context que hi ha i els antecedents que hi ha hagut
que encara no s’ha donat solució a zones de les illes i a
municipis que necessiten unes infraestructures per fer front o
per evitar situacions d’emergència o de catàstrofe, com
coneixem el tema del llevant nostre d’aquí de Mallorca. També
entenem que el Centre Balears Europa no és un centre de cost
que s’hagi tocat donat que ha de gestionar uns fons europeus i
tots els que som aquí en aquesta comissió entenem de la
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necessitat de rigor i també de cura en tema de la seva gestió i
seguiment de justificacions.

L’Agència Tributària de les Illes Balears evidentment dins
aquesta línia de major inspecció tributària i de major control
que ha de fer damunt el possible frau ... no són entitats, igual
que l’Oficina Anticorrupció, i ara esmentaré això, la
Sindicatura de Comptes, que entenguem que s’hagin de fer
esmenes per minvar el seu pressupost. Insistesc, més enllà
d’alguna partida concreta que entenguem que el capítol 2 pugui
estar... es pugui tenir marge per donar resposta a altres
necessitats d’altres seccions, d’altres conselleries.

Quant a l’Oficina de prevenció del delicte de la corrupció
vostès saben perfectament que el nostre grup parlamentari
sempre ha exigit que hi hagi, que es demostri dins les seves
compareixences l’eficàcia i la gestió i darrerament, al darrer
any evidentment ha demostrat que ha duit a terme, de fet ha fet
informes que han vinculat... o informes també que han servit
per treure situacions de manca diguéssim de transparència cara
a l’opinió pública o de millor rigor que hauria de ser i de fet
això ha dut aquest parlament a aprovar, sembla, unes propostes
de criteris de justificació, per exemple, del complement
d’insularitat i ha estat un informe també de l’oficina. El que sí
saben vostès és que nosaltres ens hem oposat que la retribució
de l’alt càrrec d’aquesta oficina sigui..., perquè no trobam que
sigui corresponent amb la retribució d’altres alts càrrecs i
evidentment la gestió seva no justifica ni molt manco... de l’alt
càrrec de director de l’Oficina la retribució que té al seu capítol
1.

Sí entenem també que la Sindicatura de Comptes, i a través
d’aquesta comissió vostès ho saben, tenim un principi d’acord
de donar més instruments de control, més instruments eficaços
-diguéssim- perquè els seus informes vinculants arribin a una
línia coercitiva per als que reiteren l’incompliment de les seves
recomanacions, en la línia de la transparència i en la bona
gestió que han de tenir totes les administracions públiques de
la comunitat autònoma, objecte de la seva fiscalització. Per
tant, ja els dic que nosaltres en principi no donam suport a
l’abaixada d’aquestes partides d’aquests centres que els he
comentat.

Veurem també que la nostra línia d’actuació va
concretament de les seccions 12, 17, 18 i 19, la política més
públicosocial d’aquesta comunitat autònoma i aleshores
entenem que els criteris d’esmenes que hagin de fer per reduir
partides pressupostàries no han de sortir de la secció 14, sinó
d’altres seccions. Nosaltres, l’esmena que hem plantejat
d’aquesta secció concretament, de la secció 14, l’esmena 16774
-insistesc-, estaríem disposats a transacció. Evidentment ja els
dic que l’import és erroni, parlar de 16.473.471 i nosaltres
volíem picar 473.471 i per què? Hi ha una demanda molt clara
d’un col·lectiu, del col·lectiu de persones en situació de
discapacitat i diversitat funcional, que es troba que no pot
gaudir de l’accés a l’oci i l’accés sobretot al nostre litoral com
la resta de ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat
autònoma i evidentment no es pot deixar la responsabilitat ni
pressupostària ni d’execució a càrrec dels ens locals perquè,
primer, no tenen els suficients recursos, ja els tenen bastant
reduïts, i, a més a més, necessiten del suport tant del pressupost
de la comunitat autònoma, del Govern de les Illes Balears i és

que aquest pugui gestionar a través de fons europeus. Per tant,
hem fet una esmena d’afectació per treure endavant aquest
objectiu de mesures d’accessibilitat i eliminació de barreres,
d’impediments físics que encara lamentablement hi ha a molts
d’indrets de la nostra comunitat autònoma i com que no som
edificis públics sembla que no és una prioritat, és una demanda
del col·lectiu de les persones en situació de discapacitat,
diversitat funcional, i entenem que la nostra comunitat
autònoma en la línia d’igualtat d’oportunitats ha d’assolir.
Aquesta és l’esmena. 

Vostès veuran també que hi ha altres esmenes que afecten
altres seccions, la secció 18 concretament, la secció 17, faig
simplement aquest comentari, que surten de la secció 14, van
en la línia també, i serà objecte de comentari aquest horabaixa
en altres sessions d’aquesta comissió, nosaltres hem demanat
que la despesa supèrflua o la reducció de l’organigrama de la
comunitat autònoma i del personal eventual, que entenem que
és sobredimensionat, entenem que no s’ajusta ara mateix a les
necessitats que té la comunitat autònoma i sobretot a les
prioritats, el Govern de les Illes Balears ha de reduir el seu
organigrama i per tant aquí proposam concretament en aquesta
secció l’eliminació del cap de la Secretaria del Gabinet. 

Res més i reiterant el nostre suport a totes les línies que han
esmentat els grups i que traslladarem al plenari a partides que
van destinades al tema de PIME, autònoms, famílies, empreses,
col·lectius vulnerables i que puguin facilitar la conciliació
nosaltres hi donarem suport, així com al reforçament als
recursos sanitaris i sociosanitaris, però entenem que aquestes
seccions i centres de cost d’aquesta conselleria no és el lloc
d’on s’ha de minvar el pressupost per donar resposta a les altres
necessitats que he esmentat abans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. 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. Coincido con el diputado de
Ciudadanos en que esta conselleria se trata eminentemente de
una conselleria técnica que tiene que hacer un trabajo serio y
riguroso, otra cosa es que consideremos que haya hecho un
trabajo serio y riguroso en estos presupuestos, que
consideramos que no ha sido así. Pensamos, como ya se dijo en
su momento, que la Conselleria de Hacienda ha sobrevalorado
sus ingresos y que no se van a cumplir en ningún caso, y esto
nos va a conducir a un aumento significativo del déficit de esta
comunidad, ya de por sí elefantiásico.

Con respecto a la Oficina de Prevención de la Corrupción,
nos resulta muy curioso que estos días, de hecho, estos dos días
desde que empezó el debate de presupuestos, prácticamente
solo hemos oído hablar en la prensa de los famosos 22.000
euros del plus de insularidad, que se han convertido en una
especie de foco mediático al que se dirigen todas las miradas.
Y nos acaban de poner como ejemplo la importancia de esta
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Oficina anticorrupción, en que, gracias a los informes que ha
emitido dicha oficina, se ha podido llegar a un acuerdo para
una pequeña reducción de este importe de 22.000 euros, que
pasa a 18, de los cuales 12.000 deberían ser justificados y
6.000 de libre disposición.

Bien, pues nos encontramos ante el ejemplo de vamos a
gastarnos 1 millón de euros para ver si nos ahorramos 40.000;
desde un punto de vista de rigor presupuestario no tiene
ninguno, la Oficina anticorrupción no le está ahorrando a esta
comunidad ni casos de corrupción, ni desde luego dinero, y en
el plus este tenemos absolutamente la demostración: qué nos
cuesta esta oficina y cuánto nos vamos a ahorrar con esta
reducción de 4.000 euros por cargo.

Pero es que, además, el problema de la Oficina de
Prevención de la Corrupción, que nosotros lo venimos diciendo
por activa, pasiva y perifrástica, es duplicidad de funciones;
tenemos, afortunadamente en este país, que es un estado de
derecho, una Fiscalía encargada de los temas de corrupción, no
tenemos ninguna necesidad de una oficina que, además, no
tiene capacidad más que de pasar a Fiscalía, llegado el caso, los
presuntos delitos que hubiera detectado. Y nos encontramos
ante lo que hacen ustedes siempre, como no nos fiamos del
vigilante pondremos un vigilante que vigile al vigilante, pero
como no nos fiamos del vigilante que vigile al vigilante,
colocaremos un vigilante que vigile al vigilante que vigila al
vigilante, y así ad in aeternum, porque todo lo que ustedes
hacen es crear una administración elefantiásica que se come
prácticamente el presupuesto para sostenerse a sí misma. Esa
es la dinámica de este presupuesto, de este y del del año
anterior, solo que el de este año debería atender realmente a la
urgencia que ha creado la pandemia.

Por eso, nosotros insistimos en que lo que debemos hacer
es un esfuerzo de rigor y de austeridad, para lo cual
proponemos refundir la Conselleria de Hacienda de nuevo con
la de Administraciones Públicas, ahorrarnos varios altos cargos,
direcciones generales y demás, volver a unificar la Dirección
General de Financiación con la de Presupuestos, que es como
había estado siempre, no hay necesidad, más allá de la
necesidad que tienen ustedes de crear el mayor número posible
de sillas para poder mantener los pactos de Bellver a base de
ocupar a los diferentes partidos que los firmaron.

Nosotros proponemos reducción de varias direcciones
generales y secretarías, a fin de destinar este dinero al famoso
Fondo COVID de 500 millones, porque, aunque como bien ha
dicho el representante del Partido Popular, la labor que hace
ISBA de proporcionar liquidez a las empresas es muy
importante, insistimos en que hay ayudas que deben ser a fondo
perdido, porque si no lo único que estamos haciendo es asfixiar
financieramente a las empresas y traspasar un problema de hoy
a un problema dentro de un año o dentro de dos, sin conseguir
realmente solucionar el problema, solo lo aplazamos.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En la mateixa dels
portaveus que m’han precedit, és evident que aquesta
conselleria no té moltes esmenes dels grups parlamentaris per
les seves característiques específiques les quals no reiteraré.

El nostre grup parlamentari, concretament, ha presentat
dues esmenes: una primera esmena és una que hem repetit
exercici pressupostari rera exercici pressupostari que és el tema
de la creació a les Illes Balears del Tribunal Administratiu de
Recursos Contractuals, això és una competència que existeix
però que no exercim; les Illes Balears poden tenir un tribunal
propi administratiu i resulta que aquest govern, després de
quatre anys, no ha tengut la voluntat política de crear-lo.

Per a nosaltres la creació d’aquest tribunal té dos avantatges
o dues circumstàncies que el fan totalment pertinent: la
primera, és un tema d’autogovern, d’exercir les nostres
competències i de dir: nosaltres tenim capacitat d’exercir la
resolució dels recursos administratiu en matèria de contractes
que es produeixin a les Illes Balears, i resulta que no ho fem i
ho enviam a Madrid, això un govern, en teoria, amb un partit
sobiranista, etc., imaginem... per a mi és paradoxal
absolutament.

Però, és que, segona qüestió, agilitat, perquè si tenguéssim
un tribunal a les Illes Balears la resolució d’aquests recursos
seria molt més ràpida, seria molt més fàcil, hi hauria més
rapidesa a l’administració. I, per tant, des d’aquest punt de vista
també pensam que té tot el sentit del món la creació, d’una
vegada per totes, d’aquest Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals. Aquesta és la primera esmena d’El Pi.

La segona és la creació del defensor de la gent gran. És
evident que la pandèmia, una de les mil coses que ha posat de
manifest és que la gent gran necessita una major protecció i
que, de vegades, es troba en situacions de molta vulnerabilitat,
i aquest defensor podria ser una manera de generar més
garanties a aquestes persones d’edat avançada.

Aquest parlament va aprovar una proposició no de llei per
unanimitat en aquest sentit, per tant, es tracta de materialitzar
la proposició no de llei compartida per tots els grups polítics en
els pressuposts. Se’m pot dir que aquesta no és la secció
adequada; idò, la canviam i l’enviïn a una altra secció, jo en
això no hi entraré, però nosaltres el que consideram és que les
proposicions no de llei que s’aproven en aquest Parlament
s’han d’implementar i han de tenir el seu reflex pressupostari,
en cas, que, evidentment, suposin una despesa, com és el cas.

Explicades les dues esmenes d’El Pi, vull fer dos
comentaris sobre les esmenes de la resta de grups. Un, en
relació amb l’esmena que ha destacat més el Grup Parlamentari
Popular, que és el tema de l’ISBA i dels 20 milions; nosaltres
li donarem suport, no som uns entusiastes del tema ISBA, com
se sap, perquè això acaba generant bolla de neu, acaba generant
deute, però és evident que necessitam liquiditat i que nosaltres
hem suportat la política del Govern de donar crèdits a través de
l’ISBA i, evidentment, en aquesta línia també donarem suport
a l’esmena del Partit Popular, encara que nosaltres el que hem
fet és accentuar la via de les ajudes a fons perdut, que ens
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sembla que són més eficients i és el que més reclamen
autònoms i petits empresaris.

I la segona qüestió és la de l’Oficina anticorrupció, que
també arriba un moment que és un poc un clàssic; nosaltres
pensam que l’oficina ha d’existir, el que no pensam és que el
seu director hagi de cobrar aquest sou estratosfèric que té, ni
pensam que hagi d’estar tan sobredimensionada com hi està,
per tant, compartint la seva existència, sí que consideram que
s’hauria de canviar un poc el model d’oficina que tenen vostès
i, per tant, votarem un poc en coherència amb aquest
plantejament polític.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres tenim cinc
esmenes en aquesta secció, retirarem la 16860 i 16861, en
virtut de l’acord que hem assolit amb el Govern, i, per tant,
passaré a explicar les tres que ens quedarien vives.

La 16843 preveu una dotació a favor del Consell Insular de
Menorca per als projectes relacionats amb Menorca Reserva de
la Biosfera, per import de 300.000 euros.

I després, la 16857 i la 16859 són la proposta de crear un
fons COVID a favor dels consells insulars. Crec que el Grup
Socialista plantejarà unes transaccions, quan en el seu torn les
formuli doncs ja li comentaré en el meu segon torn si les
acceptem o no.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem ara al torn en contra, en
primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup donarem suport a
tota una sèrie d’esmenes que tenen una visió absolutament
insularista. El representant del Grup Mixt acaba d’anomenar-
les, és evident que els consells insulars necessiten més
finançament, se’ls ha de donar suport. Han tengut,
concretament parl del transport terrestre, tota una sèrie de
pèrdues generades per la davallada de viatgers enguany per mor
de les limitacions de moviments i desplaçaments per la
COVID-19 i d’altres, i pensam que, evidentment, se’ls ha de
donar suport.

Destacam molt positivament l’esmena relacionada amb la
transferència al Consell Insular de Menorca per a les activitats
de Menorca Reserva de la Biosfera, és evident que és necessari

impulsar aquesta qüestió, dotar-la de recursos, perquè és un
tresor que tenim i del qual s’ha de tenir cura.

Vull destacar també que es va aprovar en ponència ja una
altra qüestió que té a veure amb l’illa de Formentera, amb el
trasllat dels residus sòlids urbans entre Formentera i Ca Na
Putxa, que ens sembla que també era ben important en qüestió
mediambiental amb referència a aquesta illa.

Respecte d’altres qüestions presentades per altres grups
polítics, vull anomenar o destacar que el Pacte de reactivació
social ja consta de dotació per a la recuperació econòmica en
diferents partides que aquí es demanen com a esmenes, però
que nosaltres consideram que ja es troben dins aquest pacte que
hem subscrit i que no té lloc votar-les a favor en aquest
moment.

Vull remarcar que just ahir també es va aprovar una esmena
de 4 milions d’euros per a ajuda a autònoms i PIME, és evident
la preocupació d’aquest govern i de tots els grups que li donam
suport i que hi som, per la necessitat i per donar suport als
col·lectius que pitjor ho passen, i és evident que autònoms i
PIME de les nostres illes necessiten suport.

En relació, i ja per acabar, amb la qüestió que s’ha
anomenat de l’esmena sobre les platges, afavorir l’accés a les
platges per a persones amb discapacitat; és evident el
compromís d’esquerres i voldria destacar el cas de
l’Ajuntament de Palma, on Podem va governar la legislatura
passada, on vàrem aconseguir situar la ciutat de Palma com la
que té més platges adaptades de tot l’Estat espanyol; crec que
on som hi ha aquest esforç, hi ha aquesta sensibilitat.

He de dir a Ciutadans que s’ha augmentat el Fons de
Cooperació Local i a través d’aquest els ajuntaments que hi
tenguin interès podran fer aquest tipus de millores, perquè és
evident que l’accés a les platges no és només per una qüestió
d’oci, sinó que també té una repercussió sobre la salut de les
persones amb discapacitat o diversitat funcional i d’aquelles
que també les acompanyen i en tenen cura, a més que pot ser
també un atractiu turístic per fomentar un determinat tipus de
turisme que té un limitat accés a aquest recurs, que, com he dit,
és tant d’oci com de salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem ara al torn del portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas, que
suposo que substitueix, no, no suposo, substitueix la Sra.
Campomar en aquesta comissió.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Quan ho ha demanat no era a la sala,
però... em sap greu.

Bé, aquesta conselleria, ja s’ha dit, és una conselleria més
de coordinació de la part econòmica del Govern que de gestió
directa sobre els fons. Per això, precisament, voldria fer un
esment especial a la Direcció General de Cooperació Local i
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Patrimoni, que durant la pandèmia sí que ha fet una labor
important, sobretot de coordinació entre ajuntaments i Govern,
i l’ha feta posant-hi molt de la seva part i amb molta eficiència
i eficàcia. I no només ha fet això, sinó que també ha coordinat
la resta de conselleries per tal d’intentar vehicular necessitats
amb partides pressupostàries, necessitats d’ajuntaments amb
partides pressupostàries, un exemple clar és la neteja dels
centres escolars; és a dir, s’augment la partida de cooperació
local per a l’any que ve, entre d’altres coses perquè s’envien
fons d’Educació als ajuntaments per poder fer neteja de centres
escolars, això és públic i ha sortit als mitjans.

I també, com que aquests ajuntaments són autònoms i són
majors d’edat i saben gestionar els seus fons, i s’ha dit diverses
vegades en aquest parlament, poden fer servir part d’aquests
fons per millorar la mobilitat, l’accés a les platges, perquè,
entre d’altres, coincidim amb la demanda de Ciutadans per tal
de cobrir aquesta necessitat, correspon als ajuntaments, se’ls
auxilia econòmicament a través del Fons de Cooperació, que,
autònomament gestiona cada ajuntament.

A banda d’això, donarem suport a les esmenes presentades
pels companys de MÉS per Menorca, i en el segon torn, si de
cas, ja acabarem de parlar de tot plegat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem ara, per últim, al torn de la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, si li sembla bé, intervendré des de
l’escó.

Bé, el Grup Parlamentari Socialista presenta una esmena
d’afectació, una transacció que serà d’afectació, a l’esmena del
PP, del Partit Popular, 17187, per import de 250.000 euros, que
aniria al centre de cost 14101, programa 141A i subconcepte
44150.

Des del Partit Socialista, creiem en la lluita contra el frau
fiscal, jo crec que això ha quedat palès durant aquests darrers
anys en què l’Agència Tributària de les Illes Balears no només
va crear un pla de lluita contra el frau fiscal específic, sinó que
també a les comparatives que hi ha a nivell de comunitats
autònomes surt entre les tres primeres comunitats autònomes
quant a índex d’eficàcia inspectora, això és important. I pensam
que no només és important reforçar la partida, aquests 250.000
euros que aniran destinats a la lluita contra el frau fiscal, sinó
també tenir com a objectiu el seguiment d’un pla de lluita
contra el frau fiscal.

A part, també presentam una transacció a l’esmena 16843,
del Grup Mixt, MÉS per Menorca, per crear una nova partida
a la secció 32, concretament en el centre de cost, com deia
32101, programa 912A01 i subconcepte 46100.

Així mateix, també pel que fa al Grup Mixt, presentam una
transacció a la 16857, per tal d’afectar 2.080.000 euros a la
secció 32, concretament al centre de cost 32101, programa
912A01 i subconcepte 46100.

I el mateix pel que fa a l’esmena 16859, es tractaria
d’afectar 2.250.000 euros a la secció 32, concretament a la
32101, al programa 912A01 i al subconcepte 46100.

I pel que fa a la resta d’esmenes, evidentment hem de tenir
en compte una sèrie de qüestions, no estam d’acord amb la
desaparició de l’Oficina Anticorrupció i també moltes de les
esmenes que s’han presentades ja apareixen als pressuposts de
l’any 2021, perquè s’inclou crèdit necessari per cobrir ja sigui
línies d’ajudes, ja sigui per fer front a la COVID-19 i, de fet, al
Pla de reactivació que alguns partits i han donat suport i
d’altres no, doncs evidentment ja queden reflectides moltes
d’aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Passem ara als torns de
rèplica, en primer lloc, -Sr. Costa, Sr. Costa, per favor, si pot
tornar a l’escó-, passem als torns de rèplica, en primer lloc, té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, en relació
amb la transacció que planteja el Partit Socialista a l’esmena
17187, l’acceptam, encara que no suposi recursos addicionals,
cal reconèixer-ho, però a fi que..., en fi, que no diguem que no
a una transacció que se’ns planteja, de les poques que se’ns
plantegen, doncs, acceptarem aquesta transacció encara que -
repetesc- no suposa recursos addicionals per al programa
perquè és una simple afectació a la transferència a l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

En segon lloc, en relació amb les esmenes jo, sincerament,
avui acab de dur-me’n una profunda decepció, els ho vull dir
amb claredat. Ahir el Partit Popular va donar suport a una
esmena que dotava de majors recursos un fons COVID als
consells insulars i avui sabem que vostès pretenen afectar
partides del sistema de finançament dels consells insulars, que
ja tenien els consells insulars, pel que vàrem aprovar ahir?, no.
El que vàrem aprovar ahir eren nous recursos d’un fons COVID
per als consells insulars i per això el Partit Popular li va donar
suport a aquella esmena que presentava transaccionada amb
MÉS per Menorca. Si vostès ens plantegen això i no hi ha
recursos addicionals votarem en contra d’aquestes esmenes i
també votarem en contra en el ple de l’article que vostès varen
crear, perquè ens pareix una vergonya que vostès facin una
afectació de partides del sistema de finançament dels consells.
Cerquin les partides de baixa per dotar econòmicament aquest
finançament addicional dels consells insulars i si no, no facin
-perdonin que els digui l’expressió-, però no facin el paperot
fent-nos aprovar, perquè ens semblava interessant, una partida
addicional de fons COVID per als consells insulars. 
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Dit això, cenyint-nos ja a la resta d’esmenes que no han
estat transaccionades, a nosaltres ens pareix molt important la
línia d’avals, la línia d’avals d’ISBA. Compartim el que havia
dit el Sr. Melià en relació amb les ajudes directes i a fons
perdut. El més important, efectivament, és ajudes directes i a
fons perdut perquè endeutament les PIME i els autònoms ja en
tenen molt d’endeutament, cal reconèixer-ho, en tenen molt.
Per això, el Partit Popular creu necessari, absolutament
necessari, dotar un fons contundent de 100 milions d’euros amb
fons europeus de REACT-EU, però jo crec que és un fons que
es pot fer servir per donar capital circulant a les empreses, a les
petites i a les mitjanes empreses i, per tant, creim que estaria
molt bé aprofitat si aquest fons europeu es fes servir amb
aquesta finalitat. Ja dic, no correspon avui perquè és de la
secció 12, però al mateix temps també s’ha d’injectar més
liquiditat encara per a una línia d’avals que entenem que
injectant transferències a ISBA es podria fer aquesta nova línia
d’avals d’aproximadament 200 milions d’euros, que bona falta
faria. 

Per altra banda, no he pogut aclarir, si ens ho poguessin
aclarir jo els ho agrairia molt perquè si no ens ho aclareixen, si
no aclareixen la pregunta que jo els feia abans, haurem
d’entendre molt al nostre pesar que la Conselleria d’Hisenda va
mentir quan va fer la presentació dels pressupostos. Haurem
d’entendre que va mentir, perquè la Sra. Consellera ens va dir
que hi havia una nova línia d’avals d’ISBA de 100 milions
d’euros, ho va dir a la compareixença, i jo li vaig preguntar a
la Sra. Consellera, “escolti!, on és la partida de transferència a
ISBA per donar-li la solvència suficient a ISBA per poder fer
aquesta nova línia d’avals?” No deu ser la que ja ha fet? Perquè
només ens faltaria que també ens diguessin que aquests 100
milions d’euros no, aquests són els que ja ha fet. Home!, això
seria un altre engany, no podríem acceptar aquesta
circumstància. Necessitam una nova línia d’avals d’ISBA. En
conseqüència, jo els torn a preguntar als partits que donen
suport al Govern i que per tant tenen més informació del
pressupost que no té aquest modest diputat que els parla.
Diguin-nos on és la partida per poder injectar liquiditat a ISBA
perquè a la vegada ISBA pugui fer aquesta nova línia d’avals
que necessiten com el menjar, d’acord?, com el menjar els
autònoms i les PIME d’aquestes illes. I si no hi ha partida, si no
hi ha partida facin el favor de mirar-se amb bons ulls, si no és
per avui a comissió, sí al ple, aquesta esmena que presenta el
Partit Popular perquè cal injectar a ISBA per poder donar
avals, si no ...

LA SRA. PRESIDENTA.

Ha d’acabar, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... no donaran res. Ja acab, Sra. Presidenta. Mirin també amb
bons ulls les que feim en relació amb l’Ajuntament de Palma.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem ara el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Especificaré
concretament el perquè de la nostra esmena. He tengut ocasió
de parlar amb diferents diputats que han donat una altra
possibilitat que es pugui finançar o donar suport a aquest
ajuntament. 

Jo volia fer una referència concreta a la Sra. Martí respecte
de l’Ajuntament de Palma. Ni molt manco qüestion ni cream
aquesta línia precisament perquè consideram que és
l’ajuntament que més recursos té i que té finançament tema de
capitalitat i fons europeus que pot gestionar i una -perdonau un
segon, disculpau-me, però...-, i que té capacitat fins i tot
d’endeutar-se, no hagi millorat el seu litoral en el sentit... -
perdonau-, l’accés al seu litoral precisament per facilitar la
igualtat d’oportunitats dels ciutadans i de les ciutadanes de
Ciutat, de Palma de Mallorca. 

Precisament aquesta línia, i els he proposat a vostès que
posassin una quantia d’aquesta afectació que fos mínimament
digna i realista perquè els ajuntaments petits que no tenen
aquesta capacitat, que se’ls dóna a través del fons de
cooperació local una quantia per disposar d’aquest import pel
que ells trobin, les prioritats, se’ls incentivi que puguin establir
aquest objectiu. Aquest objectiu per als ciutadans i ciutadanes
del seu municipi per tenir la mateixa igualtat d’oportunitats que
la resta i per als visitants d’aquest municipi. A més, vostès
saben que quan es té aquesta accessibilitat garantida no només
és complir amb un dret sinó que millora molt més el
reconeixement a nivell de moltes institucions supranacionals a
donar altres suports, com la bandera blava, etc. 

Evidentment, si hem de ser coherents amb què demana la
Comissió de Serveis Socials i de Drets Humans, les propostes
que hem dut aquí en tema d’igualtat d’oportunitats i
accessibilitats, la nostra esmena tot i que va errada en la quantia
és un moment de poder transaccionar i que vostès fixin una
quantia, almanco els partits que donen suport al Govern.

Entenc que la dotació pressupostària que es dóna als ens
locals és reduïda sempre, per tant no hem de deixar damunt la
taula als ens locals que prioritzin aquesta línia per sobre d’unes
altres, almanco en el context de necessitats COVID que
assoleixen o de plantilles de personal, etc. Però consideram que
aquesta és una línia que s’ha d’incentivar i entenc jo que és
bastant raonable. De fet, ja els ho he dit, no és per una qüestió
que ens votin l’única que hi ha sinó que és una línia molt
concreta i molt estudiada per a aquest recurs en els municipis
amb manco recursos i els més petits, que a vegades són els que
han hagut de deixar precisament aquestes infraestructures i
aquestes modificacions al darrer lloc de la cua de les seves
prioritats. I és en aquesta línia, ni molt manco parlava de
l’Ajuntament de Palma o d’altres ajuntaments com el de Calvià
o d’Eivissa que té un litoral i que sí ho ha pogut dur a terme, i
ho ha pogut dur a terme a través d’ajudes, que no és a través
d’aquesta línia que proposaven sinó d’unes altres. Per tant, apel
de bell nou a la vostra consideració per si encara es pot
transaccionar aquesta esmena. 

I reiter el que he dit abans, el nostre grup ja ho va dir l’any
passat al pressupost i ho seguirà dient, no és el lloc la partida
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per amortitzar deute públic d’on s’han de treure doblers per dur
a terme altres necessitats perquè aquí hem dut molt de discurs
dient que no creen deute. Si no, han de crear deute i a més
reduïm la partida d’on ha destinat el Govern amortitzar el
deute, estam ben arreglats, a part que em sembla una
contradicció. Ni tampoc ha de ser la de contingència per la
qüestió que he dit.

Per això, nosaltres ja manifestam que no donarem suport a
línies que puguin treure partides a aquests centres de cost, tot
i que donam suport a les mesures que s’han plantejat aquí per
molts de grups de l’oposició en temes de reforç a situació
COVID a l’àmbit sanitari i sociosanitari i a altres actuacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Me conmueve la candidez del Sr.
Costa, que se asombra de lo que hace esta gente. Yo creo que
a estas alturas de la película ya debería usted estar curado de
espantos. No sé de qué se asombra. 

En definitiva, se ha hablado mucho de este tema del ISBA,
de la necesidad de liquidez, y nosotros no nos cansaremos de
insistir: autónomos, pequeñas empresas, la solución no es
endeudarse porque tendrán el problema dentro de un año que
se les dé una moratoria porque no podrán pagar. En muchos
países europeos lo que se ha hecho cuando sobre todo se ha
obligado a empresas a cerrar, que aquí hay empresas que están
cerradas por imposición del Gobierno -el ocio nocturno, el ocio
infantil, etc., se les ha compensado económicamente ese lucro
cesante, por lo menos una parte. Aquí no se ha tenido en
cuenta, aquí hemos enviado familias enteras a la ruina
amparándonos en las necesidades de la pandemia, y luego uno
se va a las estadísticas de su ministerio de Sanidad y de sus
expertos y resulta que la hostelería no está en ningún momento
entre los primeros focos de contagio, ni de lejos, pero les
hemos obligado a cerrar. Y ahora lo que pretendemos es
“vamos a darles una línea de crédito para que se endeuden, y
para que dentro de un año tengan la ruina total y absoluta,
incluso tengan que empeñar su patrimonio para poder seguir
adelante con su negocio”. Esa no es la solución.

Y la única manera de ayudar es crear el fondo COVID que
nosotros hemos propuesto, un fondo ambicioso de verdad, no
con 3 millones, 2 millones, 4 millones, que no van a ninguna
parte, porque para hacer frente a la que se nos viene encima y
a la crisis en la que nosotros hemos sumido como políticos a
todo este sector, les tenemos que ayudar, porque además este
sector es fundamental en nuestra economía, es fundamental.
Autónomos y pequeñas empresas son los mayores creadores de
empleo, y vamos a dejarlos abandonados, y si no les vamos a
decir “endeúdese usted, que a lo mejor su empresa va a la
quiebra y encima se quedará usted con las deudas una vez que
la empresa haya quebrado”. 

Por eso nosotros lo tenemos muy claro en este sentido: hay
que eliminar gasto superfluo, hay que gestionar con mayor
rigor, hay que reducir la administración pública, que reducir la
administración es eliminar altos cargos, no es eliminar
funcionarios. Los que hacen el trabajo son los funcionarios, y
la dirección política no necesita cuarenta mil asesores y
directores generales para funcionar, porque hay muchas cosas
que ustedes quieren gestionar con una secretaría y una
dirección general y se pueden gestionar con un jefe de
negociado, y esa es la realidad, porque al final es el jefe de
negociado y son los funcionarios los que de verdad hacen el
trabajo. Pero claro, yo lo entiendo, ustedes necesitaban muchas
sillas para sus pactos de Bellver, y eso es lo que ustedes jamás
van a querer reconocer.

Y sobre lo de la Oficina anticorrupción, ya el tema es muy
de aurora boreal; la defienden ustedes con uñas y dientes.
Empiezo a pensar que más que anticorrupción es para
protegerles a ustedes de que no se les destape ningún caso de
corrupción, porque es que la adoran de una manera que es que
no tiene ningún sentido.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vist que no se m’ha contestat per
què es rebutgen les nostres esmenes ens reiteram en els nostres
arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Se m’han fet tres
transaccions; una, a l’esmena 16843, en què se’m proposa una
nova partida i una nova motivació. He de dir que accepto la
partida, la transacció pel que fa a la partida, però no pel que fa
a la motivació, perquè la motivació era una transferència i no
ha de ser una subvenció nominativa, com se’m proposava.

I respecte de les esmenes 16857 i 16859, no accepto la
transacció -ja ho hem parlat amb el Grup Socialista i sembla ser
que l’acceptaran igualment- perquè no estic d’acord amb
l’afectació que es feia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Li deman si les que havia anul·lat
continuen retirades, les dues que havia retirat, la 16860 i la
16861?
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem ara als torns de contrarèplica.
En primer lloc passem la paraula al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bocabadada he quedat amb
l’argumentació de VOX, que diu que s’ha sorprès del que fa
aquesta gent; aquesta gent som representants legítims, som
diputats i diputades que hem exposat una sèrie d’arguments i
que procedirem a votar totes aquelles esmenes que hi ha avui
damunt la taula, perquè tenim aquesta responsabilitat i perquè
per això ens ha triat la gent.

El negacionisme que mostren a diari és realment increïble.
A espais tancats i sense mascareta són llocs de contagi, i si no
digui’m què feim aquí, a tants de metres, tots amb mascaretes
i amb les portes obertes; digui’m per favor si aquesta COVID
realment no es contagia. Idò no sé què feim aquí, que estam
d’una punta a l’altra del saló de plens, vostès i jo, i no és
perquè ens tenguem animadversió; ideològica, tota; personal,
cap ni una. Miri, el negacionisme quedi-se’l vostè a ca seva, no
el dugui en aquest parlament, per favor, que ja fins aquí podien
arribar.

Al portaveu de Ciutadans, bé, vostè no parlava de Palma. Jo
ho he posat com a exemple paradigmàtic del que hem
aconseguit en els llocs on Podem ha governat. És evident que
cada ajuntament té les seves necessitats i els seus recursos
disponibles. Crec que en aquests moments existeix suficient
sensibilitat per posar en marxa aquest tipus d’iniciatives, que
són beneficioses, que són mesures d’igualtat i que tenen els
diferents col·lectius, com he comentat abans. És evident que
aquest fons de cooperació local s’ha d’utilitzar per a moltes de
qüestions, però és evident que crec que l’accessibilitat és una
de les qüestions que es tenen damunt la taula a l’hora d’atendre
la població, que al final és el que crec que tots els municipis i
tots els representants públics cerquen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passem, llavors, el torn a la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, donam per no
presentada la transacció a les esmenes 16857 i 16869. I en
relació amb la transacció que havíem presentat a l’esmena
16843 sí que evidentment es crea aquesta partida a la secció 32,
però la motivació la donam també per no presentada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Queda clar, la motivación no
presentada. Perfecte. 

Llavors passarem ja a les votacions de les esmenes. Només
tenim una proposta de votació per separat, que és la del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, que és que intentarem
seguir, i espero que les coses més o menys hagin quedat clares
i intentarem fer-ho el més clar que es pugui.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Presidenta, m’agradaria fer una consulta perquè no sé
exactament què estic votant, o què he estat votant. En relació
amb l’esmena 16843 vostès creen una nova partida, però amb
quina dotació?

La de l’esmena?

LA SRA. PRESIDENTA:

Facem un recés..., facem un recés de dos minuts, si voleu,
i ens posem d’acord amb les tres esmenes que aparentment
tenen...

EL SR. COSTA I COSTA:

No, no. La 16843 entenc que no s’ha de retirar la
transacció, perquè es crea la nova partida...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, es crea la nova partida, ha dit que es crea la nova
partida però que elimina la motivació, retira la motivació.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. COSTA I COSTA:

300.000 euros? D’acord. I en relació... Es votaran les
esmenes 16857 tal com està i l’esmena 16859 tal com està...
Correcte. I els 300.000 euros, o 350.000 euros del Consell
Insular de Formentera que es varen pactar ahir?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hi ha una esmena de Gent per Formentera per aquest
import. Per això nosaltres hem retirat la nostra. Són a la secció
25.
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EL SR. COSTA I COSTA:

D’acord, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està mig aclarit? Intentarem fer-ho el més clar que puguem.

En primer lloc, passem a votar les esmenes... Ah, el vot és
electrònic, per a qui no hagi estat en cap comissió, fem les
votacions electrònicament.

Passem a votar en primer lloc les esmenes..., un primer grup
de les esmenes del Grup Parlamentari Popular. En primer lloc
votarem, si voleu, l’esmena núm. 17187, que ha estat
transaccionada pel Partit Socialista i que ha estat acceptada.

Passem a votar doncs l’esmena 17187 amb la transacció.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passam a votar ara un grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Primer grup: esmenes RGE núm. 17190,
17192, 17212, 17263.Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar un segon bloc: esmenes RGE núm. 17245
i 17214. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un últim grup d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular: esmenes RGE núm. 17211, 17213, 17215, 17245,
17247, 17262, 17186 i 17188. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’única esmena presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, suposem que ha corregit ja l’error de
l’import que ens ha comentat. És l’esmena RGE núm. 16774.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX
en tres blocs. En primer lloc votem l’esmena RGE núm. 16588.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara un segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX: esmenes RGE núm. 16639, 16640, 16641,
16648, 16649, 16650, 16699, 16700. Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara les dues últimes esmenes del Grup
Parlamentari VOX: esmenes RGE núm. 16592 i 16630. Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar dues esmenes del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes: esmenes RGE núm. 16469 i 16498.
Votem.

EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú no ha votat ..., bé, no afecta.

Passem a votar ara les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. En primer lloc votarem l’esmena
transaccionada a la qual s’ha retirat la motivació, que és
l’esmena 16843, que s’ha creat la nova partida i ha estat
acceptada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les dues esmenes que en principi no
estan transaccionades del Grup MÉS per Menorca: esmenes
RGE núm. 16857 i 16059. Votem.
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EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passarem a votar l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera: esmena RGE núm. 16883.Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acabem aquesta secció número 14, amb aquesta
votació. L’altra secció està convocada a les 13.00 hores, que
serà la secció 15 de Medi Ambient. Ens retrobem a les 13.00
hores aquí.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començam. Hi ha l’agrupació de
la secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les
seccions i entitats afins.

Debat 6, de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, esmena 17216;
E03, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
esmena 17217; E04, Institut Balear de la Natura, esmena
17218; E19, Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears, esmena 17219; C09, Consorci de Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears, esmena 17220; C13, Consorci
d’Infraestructures ELM Palmanyola, esmena 17221.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, esmena 16593; E03,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena
16603; E04, Institut Balear de la Natura, esmena 16604; E19,
Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, esmena
16613; C09, Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears, esmena 16634; C13, Consorci d’Infraestructures ELM
Palmanyola, esmena 16637.

B) Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 531A,
ordenació del territori i urbanisme, esmena 16993; al programa
561A, domini públic hidràulic, protecció i control, directiva
marc de l’aigua, esmenes 16994, 16988, 16989, 16995 i 17102;
al programa 562A, abastament d’aigües, esmenes 16975,
16977, 16981, 16983, 16987, 16990, 16996, 17105, 17256,
17294, 17295, 17296, 17297 i 17298; al programa 562B,
sanejament i depuració d’aigües, esmenes 16974, 16976,
16979, 16982, 16986, 17101, 17103, 17104, 17255, 17283,
17284, 17285, 17286, 17287, 17288, 17289, 17290, 17291,
17292 i 17293; al programa 571A, gestió de residus, esmenes

16985 i 16978; al programa 571C, gestió d'espais naturals,
esmenes 16992, 16980 i 16991; al programa 571J,  Direcció i
serveis generals Conselleria Medi Ambient i Territori, esmena
16984; E03, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmena 17106; E04, Institut Balear de la Natura,
esmenes 17299, 17300 i 17302.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori, al programa 561A, domini públic
hidràulic, protecció i control, directiva marc de l’aigua, esmena
16787; al programa 562B, sanejament i depuració d’aigües,
esmenes 16782, 16783, 16784; al programa 571C, gestió
d'espais naturals, esmena 16779; al programa 571E,
planificació forestal, esmena 16780 i 16781; al programa
571K, fons de prevenció i gestió de residus, esmena 16785;
E03, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental,
esmena 16789.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 571J, 
Direcció i serveis generals Conselleria Medi Ambient i
Territori, esmena 16651.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 531A,
ordenació del territori i urbanisme, esmena 16511; al programa
561A, domini públic hidràulic, protecció i control, directiva
marc de l’aigua, esmenes 16470 i 16471; al programa 562A,
abastament d’aigües, esmenes 16514 i 16516; al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, esmenes 16472, 16473,
16499, 16530 i 16522; al programa 571C, gestió d'espais
naturals, esmenes 16507 i 16521; al programa 571D,
conservació i millora del medi natural, esmenes 16474, 16475
i 16513; al programa 571E, planificació forestal, esmena
16476; al programa 571F, espècies silvestres, esmenes 16477
i 16478.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 562B,
sanejament i depuració d’aigües, esmenes 16849, 16850 i
16851; al programa 571B, educació ambiental, esmena 16842;
al programa 571C, gestió d'espais naturals, esmena 16863.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 571C,
gestió d'espais naturals, esmenes 16870, 16871 i 16884.

Abans de passar a la defensa conjunta de les esmenes,
demanaria als portaveus si hi ha substitucions.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, al Partit Popular, Juan Manuel Lafuente substituirà
Sebastià Sagreras i Mariano Juan substituirà Antoni Costa.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substituirà Josep Castells.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández substitueix Irene Triay.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Pablo Jiménez sustituye a María Antònia Perdiz.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passem doncs ja a la defensa conjunta de les
diferents esmenes, en primer lloc, i per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula, per un temps de
deu minuts, el portaveu en aquest moment el Sr. Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots. Som davant d’un
nou projecte de llei de pressuposts per a l’any 2021, un any,
com es preveu, complicat, per una crisi econòmica,
principalment a causa d’aquesta pandèmia que travessam, per
tant és un pressupost que ha de tenir una previsió quant a rescat
de les persones i empreses per no deixar ningú enrera, com
escoltam cada dia, però ha de ser una realitat, no només pot ser
un eslògan, i tenir una previsió clara d’on s’han d’invertir els
sous disponibles, una previsió clara també d’on s’ha de
recaptar, quina serà la recaptació previsible, sabent que
l’endeutament d’aqueixa comunitat ja es troba per sobre del
10% del producte interior brut.

Però no deixar ningú enrera significa també fer les
inversions necessàries i el manteniment que permeti a aquesta
comunitat poder recuperar-se econòmicament quan remeti
aquesta mateixa pandèmia.

Per a aquesta conselleria a l’any 2021 té un pressupost
lleugerament més elevat que l’any passat, de totes formes
creiem que amb els fons de recuperació europea que espera
rebre aqueixa comunitat es poden incrementar imports per a
inversions i millores necessàries de vital importància per al
medi ambient i la recuperació que té el medi ambient per a la
nostra indústria, que és el turisme.

Doncs, el Partit Popular ha presentat un total de 49 esmenes
i sé que la resta de grups també n’han presentades altres tantes,
és a dir que inclòs el Grup Popular i la resta, doncs hi ha devers
100 esmenes, això ja pràcticament justificaria una esmena a la
totalitat. Nosaltres, de fet, presentàrem una esmena a la totalitat
que en aquest cas ja la debatrem en el pròxim ple.

Quant a les esmenes que avui debatem aquí i que hem
presentat, les hem presentades en tots els sentits i afecten totes
les illes; esmenes d’afectació n’hem presentades 9, la 17300, la
16994, la 16991, la 17102, la 16985, la 16984, la 17106, la
17299 i la 17302, són rehabilitació de cases de (...), creació
d’una zona humida ornitològica a Mallorca.

Al programa 561A, canalització d’inundables a la
desembocadura del torrent d’en Barres de Portopetro, per
300.000 euros. Al programa 571C, neteja i millora de diversos
trams dels torrents de Menorca i al programa 561A, neteja de
torrents d’Eivissa, i al programa 571A, tornar la depuradora de

Santa Gertrudis a l’estat original, desmuntar el formigó i retirar
tots els fangs que s’hi trobin acumulats. Al programa 571J,
millorar les rampes d’accés a la mar de petites embarcacions
per a Eivissa, per un import de 100.000.

Sol·licitam també a l’Agència Balear d’Aigua que aboni a
l’Ajuntament de Santa Eulària un import que se li deu des de fa
un parell d’anys, de tractaments de llots que no li correspon.

I sol·licitam a l’IBANAT sots-parcs a Eivissa, per un
import de 225.000 euros. També a l’IBANAT un pla de
reforestació de la zona cremada de Cala Saona de Formentera.

Les esmenes de substitució n’hem presentades 35, aquí sí
que hi ha una diversitat, no sé si llegiré tots els números perquè
ens passaria el temps, les teniu tots al document; aquí el que
proposam és senzillament aprofitar els fons de reactivació
europea per dur a terme diferents obres molt necessàries i a
diferents departaments; traiem, és cert que traiem d’aquest fons
de recuperació europea una quantitat de 38.091.000 euros, que
traiem d’aquesta secció 31. Amb aquest pressupost el Govern
balear té prevista una recaptació aquí o uns ingressos, més ben
dit, de 100 milions d’euros, per tant, aquí en traiem 38 per fer
front a totes aquestes coses que venen amb aquestes 35
esmenes les quals no reproduiré una per una, perquè és una
obvietat i no donaria temps.

En gestió de residus, transferències, programa 571C, per
import d’1 milió d’euros per transferir al Consell d’Eivissa a
compte de la participació del Govern en el finançament de la
planta de triatge d’Eivissa, d’acord amb el pla director sectorial
per a la gestió dels residus; és un tema que ja n’hem parlat
altres vegades i que jo pens que aquí s’hauria d’aprovar per
tots, jo ahir vaig esmentar aquesta esmena, i fins i tot el mateix
conseller doncs sembla que està d’acord que s’hauria d’arribar
a un acord amb el Consell d’Eivissa i finançar aquesta planta.

El programa 562A, Direcció General de Recursos Hídrics,
per transferir-los a l’Agència Balear d’Aigua, l’import de
12.355.000 euros per a diversos projectes, tals com..., tot això
ve del fons de la secció 31, tals com projectes plurianuals, tant
en sanejament com en conducció d’aigua potable i pluvials; una
nova planta potabilitzadora per a Santanyí, també pluvials; una
planta desnitrificadora a Ciutadella; infraestructures del cicle de
l’aigua a Menorca; un projecte per a la quarta línia dessaladora
de Santa Eulària i una xarxa d’alta de sanejament a Formentera.

En el programa 562B, de sanejament i depuració d’aigües,
incrementam aquest import, que ja és alt, ja són 47.192.120 el
que té previst en el pressupost, l’incrementam ni més ni menys
que en 20.876.000. Aquí tots sabem que hi ha moltes
deficiències i a les obres que proposem, entre d’altres, hi ha la
millora de la depuració d’aigües de Sóller; impulsió des de
Calonge fins a Cala d’Or; ampliació terciària de Santanyí i Cala
d’Or; impulsió de Cala Llombards i Llombards; diferents
sanejaments; substitució de l’emissari de l’EDAR de Maó-Es
Castell; ampliació de L’EDAR de Sa Pobla; moltes d’aquestes
són plurianuals, evidentment l’import seria molt superior, el
que passa és que aquí a l’esmena proposam el primer any i
llavors constituir un plurianual per acabar-ho en diferents anys;
millorar l’EDAR de Sant Lluís i substituir el reactor biològic
actual; manteniment de l’EDAR d’Alaior; fer un pla
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d’inversions per a la xarxa de sanejament de Menorca, en
general; i construir un emissari de salmorra en el penya-segat
de Vila, és a dir, connectar la dessaladora d’Eivissa perquè no
dugui l’aigua a l’emissari actualment, que té un deteriorament
molt important de la posidònia; millorar les canalitzacions de
sanejament a les zones de Cala de Bou i a Sant Jordi; millorar
i ampliar la depuradora de Platja d'En Bossa i Cala Vadella a
Sant Jordi i la de Formentera, substituint l’emissari actual de
Formentera.

En gestió d’espais naturals, programa 571, incrementam en
3.500.000: neteja de residus sòlids urbans a les zones
turístiques de Menorca i una quantitat per a la Reserva de la
Biosfera.

En ordenació del territori i urbanisme, el programa 531A,
l’import de 360.000 euros per repavimentar, tancar i cobrir per
a la instal·lació de plaques solars l’antiga pista de bàsquet de la
zona esportiva d’Es Migjorn de Menorca.

Esmenes d’addició, en tenim 5: la 16988, la 16989,la
16995, la 16990 i la 16976; el que proposam aquí, per un
costat, és al programa 561A disposar de 734.000 euros de la
partida per a inversions de caràcter immaterial per finançar
petites obres de drenatge i seguretat al torrent de “Marratxa”,
el pas pel centre urbà d’Alaró i petits drenatges de la Colònia
de Sant Jordi i Ses Salines. I, per un altre costat, amb càrrec al
fons de reactivació econòmica, a la secció 31, destinar al
programa 562B l’import d’1.900.000 per dotar de tractament
terciari l’EDAR de Maó-Es Castell, amb un import d’1.900.000
euros. I amb 500.000 euros per al programa 562A per a un
plurianual per als pluvials de Ses Salines.

I això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. A continuació, en aquest moment
té el torn el portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Maxo Benalal, qui substituirà el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Pido perdón, Sra. Presidenta, no me habían avisado del
cambio de horario.

Bueno, evidentemente, el problema de medio ambiente es
un tema que no se tiene que ver afectado por los problemas que
hemos vivido de COVID, porque el problema del medio
ambiente son problemas que van a ser recurrentes, haya
COVID, no haya COVID, que vamos a tener ahora llegando a
la temporada, que la población tiene necesidades, por ejemplo
en aguas potables, en aguas residuales, en limpieza de
torrentes. Entonces, nosotros, pues hemos hecho unas
enmiendas, hemos hecho las justas enmiendas que creemos que
se adaptan a la necesidad y, en principio, hemos hecho
afectaciones especiales de presupuesto para uso en ciertos
espacios naturales que tienen necesidades de protección
urgente, como el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y
Formentera, un tema que también al Grupo Mixto le preocupa.

Hemos revisado también la renovación de servicios de
planificación forestal, vehículos, por ejemplo, y IBANAT.

Hemos decidido hacer un par de estudios para llevar a cabo
estudios de mejora de calidad de agua, por ejemplo en
municipios de Ibiza. Controles en el Parque Natural de Ses
Salines de Ibiza y Formentera y un control de calidad de masas
de aguas subterráneas en las islas de Ibiza, Menorca y
Formentera, me parece que es un tema que es de preocupación
y que importa que sepamos exactamente dónde estamos.

También estamos destinando fondos a hacer estudios en
conjunto con las autoridades locales para la gestión de recursos
de residuos en Ibiza, puesto que sabemos que la planta de
tratamiento de Ca Na Putxa tiene una vida que ya está llegando
a su fin y sería necesario que hiciésemos un estudio para saber
exactamente qué hay que hacer, qué se puede hacer y dónde
vamos antes de esperar a que llegue el último momento.

Hemos quitado también un exceso de gasto que,
consideramos nosotros, inmaterial, para tratar de ver si se
puede proceder a la recarga de acuíferos en la isla de Menorca,
que sería también extremadamente útil.

Hemos hecho una revisión de la situación de las
depuradoras de la isla de Ibiza, principalmente en Cala Sant
Vicent, Sant Joan de Labritja i Sant Josep, para ver cuál era la
situación y qué mejoras se podían traer a esas depuradoras.
Hemos llegado a un punto que lo hemos (...) en unos 330.000
euros y entonces hemos pedido también que se afecten fondos
precisos para esas tres depuradoras.

Bueno y básicamente es lo único que hemos pensado que
dada la situación y dados los fondos que había disponibles y
dada la urgencia, pues había que llevar a cabo.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Es el turno ahora del portavoz
del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Por mi parte seré muy breve.
Nosotros consideramos que, como ya hemos indicado
anteriormente, se ha de producir una racionalización y
austeridad dentro de la administración y proponemos eliminar
esta conselleria y refundirla con la de Agricultura, Pesca y
Alimentación. A través de este proceso eliminaríamos una
secretaría general y de esa eliminación enviaríamos los fondos
resultantes al fondo COVID de 500 millones, del que ya les he
estado hablando a lo largo del día de ayer y durante toda la
mañana del día de hoy.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
intentarà també agrupar un poc les esmenes presentades en
aquesta secció. Primer de tot tenim una esmena relativa a la
Direcció General de Recursos Hídrics, almanco el nostre grup
parlamentari creu que hi ha molts d’ajuntaments que tenen una
clara insatisfacció amb el funcionament d’aquesta direcció
general. Hi una col·lapse administratiu a l’hora d’emetre
autoritzacions i informes, ja l’any passat vàrem presentar una
esmena que se’ns va transaccionar per a la contractació de dos
tècnics i per intentar a través d’aquesta mesura, alleugerar i
guanyar un poc de més rapidesa dins aquest col·lapse que
pateix la Direcció General de Recursos Hídrics, però això no
ha avançat, continuam absolutament endarrerits, continuen sent
lentíssimes les tramitacions, els recursos hídrics duren anys i
això s’ha de modificar, és inacceptable i per això nosaltres
presentam una esmena per contractar dos tècnics, un altre pic,
a veure si serien capaços de millorar el funcionament d’aquesta
direcció general.

Un segon bloc d’esmenes, per dir-ho de qualque manera, és
el tema de l’adquisició de propietats. Aquí vull ressaltar que la
conselleria no és només de Medi Ambient, és també de
Territori, és també de Territori, i això té a veure amb les
nostres esmenes perquè evidentment proposam l’adquisició o
l’inici de la compra de dues finques naturals, una és Cala
Varques a Manacor, una finca emblemàtica a la costa de la
ciutat de Llevant; i l’altra és la finca de Son Quint, la finca de
Son Quint entén El Pi que podria ser el gran pulmó verd de
Palma, que això llevaria pressió a la Serra de Tramuntana i
crearíem un espai natural on els ciutadans de Palma, que al
final són gairebé la meitat de la població de Mallorca, podrien
diguem fer les activitats de lleure, de senderisme, d’esbarjo en
aquesta finca de Son Quint.

Però també, en relació a l’adquisició, més relacionat amb
territori que amb medi ambient, fem dues propostes
d’adquisició de Sa Fàbrica Nova de Sóller, que és un edifici
industrial a conservar, declarat Bé d’Interès Cultural i que
pensam que s’hauria d’intentar adquirir i ajudar l’Ajuntament
de Sóller perquè obtengui la propietat plena d’aquest bé i
rehabiliti aquest edifici; i després una partida genèrica per
ajudar als ajuntaments a l’adquisició d’espais lliures públics,
que és una de les problemàtiques que tenen molts
d’ajuntaments, sobretot els petits que no tenen recursos
econòmics suficients.

Un tercer bloc d’esmenes del Grup Parlamentari d’El Pi és
el relatiu a torrents. Sempre consideram que l'invertit per la
Conselleria de Medi Ambient per a la neteja i el manteniment
dels torrents és insuficient i per això incorporaríem 2 milions
d’euros suplementaris i intentaríem també..., tenim dues
esmenes concretes en relació amb el Torrent de Porreres i en
relació amb el cobriment del Torrent de Manacor quan passa
per dins la ciutat.

Un altre grup d’esmenes és el relatiu a la millora de la xarxa
d’aigua a Sa Pobla i també del Parc de S’Albufera, la
desnitrificació, necessària per al bon manteniment d’aquest
espai natural.

Un cinquè grup d’esmenes és el relatiu a les depuradores.
També sempre anam endarrerits en el manteniment, en
l’ampliació, en les infraestructures que dedicam a la depuració
de l’aigua, un tema vital per a les Illes Balears i per això posam
una partida genèrica, una partida específica per a Maó. I tenim
també una esmena relativa a la reutilització de les aigües en el
cas de les depuradores d’Eivissa. 

Després, també en relació amb Eivissa, tenim tres esmenes,
una per a les boies ecològiques de Cala Salada, una del Centre
de Recuperació d’Espècies Marines i una per al programa
d’eliminació de les serps, que -com saben- en aquesta illa
pitiüsa és allà on hi ha més alarma social en relació a aquesta
qüestió.

I acab amb una esmena sobre l’IBANAT perquè el personal
de l’IBANAT es pugui considerar..., hi hagi un canvi de la seva
categoria professional i passin a ser considerats bombers
forestals.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres en aquesta secció tenim
cinc esmenes, tres relacionades amb el cicle de l’aigua que són
la 16849, d’un import de 3 milions d’euros per a l’EDAR d’Es
Mercadal; una altra la 16850, amb un import de 20.000 euros
per a l’estudi de pluvials d’Alaior; i la darrera, la 16851 de
121.000 euros, per a la redacció i tramitació del projecte de
connexió de l’EDAR de Ciutadella amb el dipòsit d’Es
Caragolí. 

A banda també tenim l’esmena 16842 de 20.500 euros, al
programa d’educació ambiental del Consell Insular de
Menorca. I la darrera és la 16863 de 48.000 euros, per a la
xarxa de custòdia del territori ICTIB. Aquesta esmena ja la
vam presentar també l’any passat i per ics motius diferents,
aquests doblers no van arribar a aquesta organització. És per
açò que a la nostra motivació especificam que és una subvenció
nominativa per a les activitats dutes a terme durant l’any 2020
i les que s’han de fer el 2021 i consideram que és fonamental
que quedi clar en aquesta esmena, bàsicament per evitar els
problemes i garantir que aquesta aportació pugui arribar, ja que
és més que necessària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara al torn en contra. En
primer lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados, bon dia.
Nuestro grupo parlamentario estos presupuestos generales los
ha considerado positivos y adecuados, sobre todo teniendo en
cuenta el particular momento en el que vivimos, un presupuesto
que ha puesto el acento en materia social fundamentalmente,
pero sin por ello rehuir las inversiones en otros campos, como
el que ahora tratamos o el mantenimiento y mejora de algunas
partidas contempladas en los distintos programas de la
conselleria. Vamos a darles desde nuestro grupo parlamentario
una visión general sobre las enmiendas presentadas y
plantearemos respuestas unificadas, teniendo en cuenta los
planteamientos comunes.

Bueno, en primer lugar rechazamos este planteamiento
genérico que hay al principio de las enmiendas a la totalidad,
presentadas por el Partido Popular y por VOX también, por
motivos casi obvios. Nosotros defendemos unos presupuestos
generales, otros grupos entienden lo contrario, pero no nos
parece lo más oportuno en este momento.

En cuanto a las enmiendas parciales, empezando por el
Partido Popular, hay algunas enmiendas que no corresponden
exactamente a esta sección, sino que corresponderían a otra,
como una del PP que habla de placas solares, en el programa
531A; en el 561A, en ese programa también el PP tiene 5
enmiendas al menos, que son de competencia municipal.

En el programa de abastecimiento de aguas 562 también
hay unas cuantas de competencia municipal y en el resto de este
programa del Partido Popular vemos que hay otras propuestas
que o bien ya está prevista la ejecución o directamente están en
ejecución o al menos parcialmente.

En cuanto a la depuración de aguas, el programa 562B, hay
una enmienda del Partido Popular 16974 que ya está prevista,
un estudio de (...) al respecto; también hay otras que están
también en estudio como la 17285.  En la que se refiere al
terciario de Maó-Es Castell este agua actualmente se está
aprovechando para la central térmica de Maó. En cuanto al
emisario de Es Castell, es otra de las propuestas, otra
enmienda, también es algo que está en este momento en
estudio, en concreto un estudio de trazado. En parte hay
algunas de las enmiendas, tres o cuatro, si no veo mal que están
contempladas ya en proyectos directos de ABAQUA o de
mantenimiento de ABAQUA. También encontramos en el caso
de depuración de aguas algunas enmiendas, tres en concreto,
cuyas competencias son municipales.

En cuanto a gestión de residuos hay una en concreto donde
el plan vigente... o sea, el plan director sectorial no está
vigente, me refiero a la 16978 y en la 16985 se han devuelto,
se van a devolver al ayuntamiento los terrenos en su estado
actual, según el convenio existente.

En el programa de gestión de espacios naturales ya existe o
ya están previstas unas inversiones para la Reserva de la
Biosfera de Menorca. 

Finalmente en cuanto al Partido Popular, no hay convenio...
en cuanto a la Agencia Balear del Agua no hay convenio con el

Ayuntamiento de Santa Eulària para llevar a cabo la propuesta
de la enmienda 17106.

En cuanto..., perdón, un momento... Creo que he contestado
un poco a todas ellas, del Partido Popular. 

Pasaría ahora al Grupo Ciudadanos..., diría que, en cuanto
a sus enmiendas, la 16787 que ya existe un plan piloto en fase
de licitación. Hay varias enmiendas también o alguna al menos
que también es de competencia municipal, dos en concreto en
este plan de saneamiento y depuración de aguas que ya se están
ejecutando en este momento. En la gestión de espacios
naturales, 16779 en concreto, ya hay presupuesto para su
conservación. 
En la planificación forestal, en la 16781 se le propone una
transacción a este respecto, y en cuanto a la Agencia Balear del
Agua y de la Calidad Ambiental la 16789 esa sí que la
aceptaremos tal cual.

Luego en cuanto a VOX-Actua Baleares, bueno, esto que ha
comentado el Sr. Rodríguez de sustituir o unir dos consellerias
mejor dicho, ese planteamiento que se realiza, pues bueno, pues
no estamos de acuerdo. Entendemos que tal como está
planteado puede y funciona correctamente entendemos,
independientemente de lo que comenta el Sr. Rodriguez del
ahorro de dinero, siempre necesario en cualquier
planteamiento.

En cuanto al Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes Balears, también nos pasa algo parecido que hemos
comentado anteriormente. Hay algunas competencias que no
son propias de esta conselleria, como la que se comenta en la
16511 por ejemplo. En cuanto a las necesidades de personal,
que se habla en la 16470, pues ya se está pendiente de cubrir
una plaza a este respecto o la 16471 que ya existe un aumento
de estas partidas presupuestarias.

Las competencias municipales se dan tanto en abastecimiento
de aguas como en saneamiento y depuración de aguas. Se habla
también de la depuradora de Es Castell, de Maó, de Es Castell,
es una depuradora que funciona tal cual, lo que... tiene otro
problema más bien que es con los emisarios y un problema de
desbordamiento de los canales de acceso de agua, pero no en
la depuradora tal cual.

Hay una propuesta que si no me equivoco, que es la 16530,
que es la de cubrir un torrente en concreto, es que -bueno-
estamos en contra de cubrir torrentes, es decir, eso es una
cuestión que... que, bueno, es un tema a debatir evidentemente,
no para resolver en un minutito aquí o en diez segundos, sino
que sería una cuestión... del momento de intentar regenerar
zonas, cursos de aguas mejor dicho, lo de cubrir los torrentes
tal vez no sea la mejor solución.

En cuanto a la gestión de espacios naturales que se plantea
en un caso concreto de compensar económicamente porque...
por medidas de protección, la 16507, entendemos que las
medidas de protección nunca pueden ser un perjuicio, en todo
caso son un valor añadido, una medida de protección no puede
ser ... no sé, una cosa negativa.
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Vamos a ver..., bueno, luego hay determinadas... sí, perdón,
hay determinadas enmiendas relacionadas o enfocadas a la
compra de fincas o de determinados espacios, en este sentido
tampoco no es competente la conselleria en este ámbito.

En cuanto a especies silvestres hay un par de propuestas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tendría que ir acabando, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, acabo ya..., bueno, ya acabo con El Pi, ya habría
presupuestos o proyectos como tal. 

En cuanto a Mixt..., MÉS per Menorca, perdón, Grupo
Mixto, hay una serie de transacciones que se han presentado y
estamos a la espera de ver qué responden y en cuanto a Gent
per Formentera hay una propuesta, la 16870, que está para
transaccionar y se aprueba la última, la 16884.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez.  Passem ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Josep
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des de MÉS per Mallorca, en
primer lloc vull dir que el nostre grup està d’acord amb la
generalitat dels pressuposts presentats pel Govern de les Illes
Balears en aquesta cambra. 

Des de MÉS per Mallorca només volem reflectir que
evidentment, ja ho han fet en anteriors ocasions, que creim que
és un moment, és una... ha estat un any difícil, el 2021 serà un
exercici difícil i creim que l’esforç que fa la comunitat
autònoma mitjançant l’endeutament és correcte, però també
vull reflectir que això mostra que a les Illes Balears tenim un
mal finançament per part de l’Estat i això provoca també que
aquest esforç per a l’any 2021 hagi de ser major, un esforç que
creim que està totalment justificat per fer front a mesures
econòmiques, socials i sanitàries per protegir la població de les
Illes Balears.

Des de MÉS per Mallorca, bé, tota l’argumentació que ha
exposat el company d’Unides Podem, Pablo Jiménez, la
compartim. Per tant, aniré directament a les propostes de
transacció que presentam des del nostre grup parlamentari. 

En primer lloc, presentaríem una proposta de transacció a
l’esmena 16781, del Grup Parlamentari Ciutadans, que seria un
canvi de secció d’afectació. Després totes aquestes propostes
de transacció les passaré als grups per escrit i a la Mesa. Seria
un canvi a la partida d’afectació amb una baixa i alta a la secció
E04, que és IBANAT.

Després presentaríem vuit transaccions al Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca i Gent per Formentera.
En primer lloc una transacció a l’esmena 16849, que fa
referència a la remodelació de l’EDAR d’Es Mercadal, on
proposaríem un canvi de la secció d’afectació. 

Una segona transacció a l’esmena 16850, també presentada
pel Grup Mixt, MÉS per Menorca que fa referència a la
realització de l’estudi de pluvials d’Alaior on també
demanaríem un canvi de secció d’afectació amb baixa i alta
també a la secció E03, que és ABAQUA.

Una tercera transacció també a MÉS per Menorca que fa
referència a l’esmena 16851, de redacció i tramitació del
projecte de connexió de l’IDAM de Ciutadella amb el dipòsit
d’Es Caragolí, on també demanaríem un canvi de secció
d’afectació.

A l’esmena 16842 presentaríem una quarta transacció, és
una esmena que fa referència a l’increment de la transferència
al Consell Insular de Menorca per al programa d’educació
ambiental. Aquí proposam un canvi d’import, passant a un
import de 9.500 euros, i també un canvi a la partida d’afectació. 

Una cinquena esmena, també del Grup Mixt, MÉS per
Menorca, a l’esmena 16863, que és una subvenció nominativa
a favor de la xarxa ICTIB, de custòdia del territori, per a
activitats dutes a terme durant els anys 2020 i 2021.
Proposaríem aquí un canvi d’import, que serien incorporar
5.000 euros sobre els 30.000 euros ja incorporats a ponència i
també canviar la partida d’afectació amb una alta al
subconcepte 48000.

Una sisena transacció, en aquest cas ja a Gent per
Formentera, Grup Mixt, Gent per Formentera, la 16870, que fa
referència al Parc Natural de Ses Salines, programes de
conservació de biodiversitat i Xarxa Natura 2000, amb un canvi
d’import i partida d’afectació, un import de 30.000 euros i la
partida d’afectació amb alta i baixa al programa 571F
subconcepte 64000. 

Una setena transacció al Grup Mixt, també en aquest cas a
Gent per Formentera, l’esmena 16871, que fa referència també
al Parc Natural de Ses Salines, en aquest cas a un projecte de
tancat nou, senyalització i informadors i agents de medi
ambient, on proposam un canvi de partida d’afectació del
subconcepte.

I per últim, una transacció a l’esmena 16884, també del
Grup Mixt, Gent per Formentera, que fa referència a un
projecte de fondeig del litoral de Formentera. Aquí demanaríem
un canvi primer de tot al concepte de l’esmena del títol i un
canvi a la partida d’afectació.

Ara passaré si de cas aquestes nou transaccions, una
transacció proposada al Grup Parlamentari Ciutadans i vuit
transaccions al Grup Parlamentari Mixt. 

També vull anunciar que votarem a favor de l’esmena
16789, una esmena presentada pel Grup Parlamentari
Ciutadans, que demana 330.000 euros per a actuacions a les
depuradores a l’illa d’Eivissa, queda clar que se n’exceptua en
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aquest cas la ciutat d’Eivissa on l’execució d’aquestes obres
correspon a l’Estat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passem ara el torn a la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Garrido. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc,
manifestar el suport del nostre grup a les transaccions
proposades per part del Sr. Ferrà i del Sr. Jiménez, per tant,
crec que no fa falta tornar-les a repetir sinó que els donarem
suport.

Pel que fa al pressupost de Medi Ambient entenem que
malgrat el moment de crisi econòmica que vivim l’esforç que
ha fet la comunitat autònoma per mantenir fins i tot incrementar
el pressupost de Medi Ambient el que demostra és quin és el
tarannà i quina és la línia que se li vol donar a les polítiques
que es fan des d’aquí, per contra de propostes que fa un grup
polític concret quant a la modificació i les esmenes al
pressupost que pràcticament tot el que té a veure en lluita
contra el canvi climàtic, etc., s’ho ventila directament i ho
passa a aquest súper fons de lluita contra la COVID o súper
fons COVID, no sé exactament com li diuen.

Per això, nosaltres entenem que lluitar contra la COVID no
és incompatible amb lluitar contra el canvi climàtic i s’han de
mantenir les dues opcions, i això és el que fa el pressupost. A
més que aquesta conselleria en el moment que puguin arribar
els fons europeus i de resiliència de l’Estat espanyol serà una
de les que, sobretot en cicle d’aigua, més projectes executarà. 

Quant a les esmenes que es presenten per part dels grups, un
parell de mencions a nivell genèric -intentaré ser molt breu. De
les esmenes que es presenten per part del Partit Popular, és a
dir, el Sr. Juan les ha especificades molt bé, moltes o la gran
majoria fan referència a cicle de l’aigua i sanejament, nosaltres
entenem i compartim la preocupació de tots els grups polítics,
que també n’hi ha que presenten esmenes en el mateix sentit,
quant a la necessitat de millorar cada vegada més el sanejament
i el cicle de l’aigua a les nostres illes. És un dels principals
problemes que tenim, però també creim que, per una banda,
moltes de les esmenes que es presenten, ja li ha comentat el Sr.
Jiménez, fan referència  a competències municipals, per tant, la
Conselleria de Medi Ambient ha de fer front a les seves
competències i els ajuntaments han de fer front a les seves
també. També entenem i compartim la preocupació quant al
mal finançament dels ajuntaments, però això no vol dir que
aquelles competències municipals s’hagin de suplir amb
finançament autonòmic. Cadascú ha d’intentar dur endavant les
seves competències. Per una banda.  

Després també hi ha esmenes que fan referència a la
planificació que té la Conselleria de Medi Ambient quant a
moltes de les inversions que es fan en aquest sentit. Clar, si la
conselleria té una planificació crec que des del Parlament, per
molt que s’aprovi la Llei de pressuposts aquí al Parlament, no

és l’òrgan competent per variar aquesta programació quant a
inici de les obres. Després també hi ha algunes inversions que
es plantegen que ja són inversions que estan en tramitació en
aquest moment.

Després, pel que fa a les esmenes que presenta El Pi, n’hi ha
dues de recurrents, que ja en vàrem parlar en el passat
pressupost. Una és la d’increment de pressupost per contractar
personal perquè aquests suposats 6.000 expedients, que supòs
que des de l’any passat en deu haver davallat algun o per
ventura encara n’hi ha 6.000, no ho sé, jo com que no en tenc
coneixement no seria capaç de dir que són 6.000 els expedients
que hi ha pendents. Que n’hi ha molts de pendents? Molts, per
suposat que n’hi ha molts de pendents, però en aquest moment
s’està pendent de contractar tres persones i a més fa una
reorganització el departament de Recursos Hídrics. A més que
no únicament, no únicament, els problemes de recursos hídrics
se salvaran o s’acabaran posant personal, perquè si posant
personal s’acabassin tots els problemes de recursos hídrics crec
que hauríem trobat la clau de volta en aquest sentit.

Pel que fa a l’adquisició de finques públiques, tant a Son
Quint com a Cala Varques, en vàrem parlar també l’any passat.
Si Son Quint ha de ser el pulmó verd de Palma o no, crec que
no és al Parlament que li correspon decidir que Son Quint és el
pulmó verd de Palma. Que Son Quint és finca que hauria o
podria ser una finca pública, ho podem debatre. Jo li vaig dir
l’any passat i li torn a repetir, jo hi estic d’acord. Ara, que
haguem de decidir des d’aquí quin serà el pulmó verd de
Palma, crec que ho ha de decidir Palma, i a més en aquest
moment està en plena revisió del seu planejament.

I el mateix amb Cala Varques; per què el plantejament que
Cala Varques s’hagi de comprar i no una altra finca que tengui
valors similars o millors dels que té Cala Varques?, perquè és
una platja on hi ha saturació, hi ha problemes de gestió? No
crec que si la finca és pública s’arreglin els problemes de gestió
que té Cala Varques. També, tant de bo s’arreglassin d’aquesta
manera; no per ser pública s’arreglaran els problemes. I també
crec que és l’Ajuntament de Manacor el que ha de plantejar
quines són les seves necessitats quant a titularitat de finques, o
si s’ha d’adquirir una finca pública ha de ser la Conselleria de
Medi Ambient que digui quines són aquestes.

I ja per últim, i pel que fa al Sr. Rodríguez quant a les
manifestacions de si ha de desaparèixer o no la conselleria, i el
pla que presenten amb les seves esmenes, que fan un
organigrama complet del Govern de les Illes Balears, està bé
com a mostra del que vostès farien si governassin, que crec que
no governaran mai i per tant no ho arribarem a veure, però està
bé com a mostra, però fins ara les competències d’organització
del Govern, de nomenament de conselleries, les té la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Passem ja als torns de rèplica.
En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular Sr. Mariano Juan, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tots reconeixem que són temps
difícils i que ens hem d’adaptar a aquests temps, però pens que
la ciutadania no pot entendre que no ens puguem posar d’acord
en res, és a dir, és tal difícil que nosaltres ens equivoquem amb
les 49 propostes que feim aquí, com que el Govern ho hagi
encertat tot. Vull dir que ni jo pens que el Govern ho pot
encertar tot, sempre s’equivocarà o es deixarà alguna cosa, i és
lògic que fent 49 propostes és difícil que tenguin totes un rigor,
perquè evidentment nosaltres aquest pressupost, o aqueixes
esmenes, les feim en una setmana o en deu dies, i lògicament
no ho podem estudiar tot. Hi ha temes que efectivament poden
estar començats, o poden estar projectats, o poden estar en idea
de dur endavant pel Govern. Per tant seria fàcil acceptar alguna
esmena o transaccionar-la, perquè òbviament donaria la imatge
que hi havia voluntat per part d’aquest govern de col·laborar
acceptant o transaccionant alguna. No donaria la imatge que ho
hagin fet malament. 

Evidentment no ho poden acceptar tot, això és una
evidència que reconeixem, que no acceptaran les 49, és evident,
això, però d’aqueixes 49 és cert que no n’hi ha cap que s’ajusti
a les necessitats de la gent o a les necessitats...?, que, per cert,
algunes, com ha dit la Sra. Garrido, són recurrents, perquè els
demanam cada any, els ajuntaments i els ciutadans que ens
demanen aquestes obres o aqueixes inversions. És increïble,
vull dir que és evident que és una falta de voluntat política. Si
hi ha una voluntat política es pot dur endavant, es poden
canviar moltes coses.

Nosaltres aquí moltes d’aquestes obres les hem plantejat a
la secció 31. Aqueixa secció sabem que són uns fons de
reactivació europea que esperam que arribin, i per tant en
aquests moments no estan destinats a res, i nosaltres creim que
podrien anar destinats a moltes d’aquestes obres. Potser alguna
d’elles efectivament està projectada o ja no cal fer aqueixa
esmena; estam d’acord que això pot ser una obvietat, però que
no se n’accepti cap i que no se’n transaccioni cap, també és
incomprensible, això és així.

És cert que cada administració, en teoria i per llei, hauria
d’assumir les seves competències, però també és cert que,
donats els moments que estan passant, moltes d’aqueixes
administracions tenen bastants dificultats, i per tant el Govern
podria firmar convenis amb aquestes administracions i dur
endavant aquestes ajudes. També s’ha de dir que els consells
sobretot en molts de casos, i són casos concrets que podem
mencionar, estan finançant competències del Govern, i en
aquest cas se’ls demana alguna esmena i tampoc no se’ls fa cas.
És a dir, ja no és un tema competencial, en aquest cas ja és de
pura voluntat política, i hi ha diversos casos d’aquests, que hi
ha esmenes que són competències del Govern que les està
finançant el consell insular, o els consells insulars, més d’un
d’ells, no?

Aquí hi ha esmenes que coincidim amb altres esmenes que
s’han presentat, aquí el Grup El Pi, sobretot; en tenim diverses:
manteniment de torrents, construcció de depuradora d’Es
Castell, reutilització d’aigües depurades... En tot això estam
d’acord perquè nosaltres anam en la mateixa línia. Avui aquí
ens abstendrem de totes les esmenes que presenten els altres

grups, però lògicament ens pronunciarem en ple, i en moltes
d’aquestes en què estam d’acord. Fins i tot les que presenta el
Partit Socialista; en presenta alguna aquí en què estam d’acord.
Si hi estam d’acord hi estam d’acord, no hi ha cap problema a
acceptar-ho, cosa que sembla ser que és impossible que accepti
el Partit Socialista. Pareix que és impossible que acceptin una
esmena perquè quedarien malament, pensarien que havien fet
malament el seu pressupost, i no és això, no és això;
senzillament és que supòs que tots som humans i que ens
podem deixar algun tema, ens podem oblidar d’alguna inversió
o d’algun tema que ens demanen els ciutadans, i que nosaltres
la proposam. És impossible, com he dit, que amb 49 esmenes
no n’hi hagi cap d’acceptada, és a dir, que haguem fallat en
totes, en definitiva, i que l’equip de govern ho hagi encertat tot.
Això per descomptat no s’ho creu ningú.

Bé, jo no sé si em deix alguna cosa, però en qualsevol cas
ja ho tornarem explicar en el Ple, i esper que si avui aquí no se
n’aprova cap ni se’n transacciona cap almenys en el Ple ho
recapacitin i tenguin en compte el que els he dit, que hi ha
moltes coses que són recurrents, que les demanam cada any,
que les demanen els ciutadans, no ens ho inventam nosaltres, i
que són necessitats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Juan. Ara toca el torn al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo quiero agradecer al
Partido Socialista, MÉS y Podemos el apoyo que han dado a
alguna de nuestras enmiendas. 

Bueno, pienso que se podría haber hecho a lo mejor un
esfuerzo un poco mayor, porque nosotros en realidad vamos a
votar enmiendas no en función del color de quien las presente
sino en función de su contenido, y bueno, pues hay por ejemplo
el tema de calidad de masas de aguas subterráneas en Ibiza,
Menorca y Formentera, un tema que hemos presentado
nosotros, que ha presentado MÉS, que ha presentado Podemos,
entonces a lo mejor hubiese sido un buen trabajo poder votarlas
juntas o (...) llegar a un acuerdo, y así demostrar que tenemos
un poco de... un poco de parlamentarismo real. Pero bueno,
nosotros votaremos en función de las enmiendas una a una.

Las que en realidad votaremos en gran parte porque nos
parecen ajustarse realmente a las necesidades son algunas de El
Pi, pero bueno, iremos votando una por una según lo que nos
parezca adecuado.

Gracias, Sra. Presidenta. Y simplemente, bueno, las dos
transacciones que se nos han propuesto las aceptamos,
evidentemente.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Quiere decir que la transacción
a la 16781 queda aceptada, y a la 16789 se votará por separado,
que es la que... que no...

Seguimos, pues. És el torn ara del portavoz del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo primero es indicarle al Sr.
Diputado de Izquierda Unida que nosotros no estamos en
contra de lo público. Es una especie de mantra que por mucho
que aquí se repita no es cierto, no estamos en contra de lo
público, lo que pensamos que lo público tiene que atender a
criterios de eficacia, racionalidad y contención del gasto,
precisamente porque estamos gastando y jugando un dinero que
no es nuestro, que nos lo han dado los ciudadanos a través de
sus impuestos, y cuando no llega nos tenemos que endeudar, y
por eso queremos aplicar esos criterios.

Y consideramos que hay consellerias que se pueden
reagrupar, que simplemente se desdoblaron en su momento
para atender a lo que decía mi tía abuela, que en gloria esté,
tants de caps, tants de barrets. Aquí era lo que había que hacer,
y yo lo entiendo y entiendo que ustedes lo defiendan porque esa
ha de ser su postura, pero que este desdoblamiento de
conselleries i creación de multitud de direcciones generales
obedece más a unos criterios de sostenimiento de un pacto de
gobierno que a criterios de eficacia, de gestión, de ahorro en el
gasto. Eso por una parte.

Por otra parte la Sra. Garrido me dice que las competencias
en materia de nombramientos pertenecen a la presidenta del
Gobierno de las Islas Baleares. Por supuesto que pertenecen a
ella, pero nosotros estábamos también en nuestro perfecto
derecho de intentar modificar ese gobierno mediante las
enmiendas que presentamos a estos presupuestos de la
comunidad autónoma. No queremos suplantar ni muchísimo
menos en sus atribuciones a la Sra. Presidenta de esta
comunidad autónoma, pero no estoy tan seguro, como dice la
Sra. Garrido, de que nunca lleguemos a gobernar esta
comunidad. Cuanto más tiempo estén ustedes más cerca
estaremos nosotros de gobernar esta comunidad.

Gracias, Sra. Presidenta.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara és el torn del Grup
Parlamentari El Pi, té la paraula el Sr. Josep Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig amb sorpresa que
l’amistat del Partit Socialista amb Ciutadans s’ha encomanat
també a MÉS per Mallorca a l’hora d’afectar les esmenes, estic

content d’aquesta notícia. No m’ho pensava, però... la vida et
dóna sorpreses.

Crec que necessiten millorar la seva argumentació per estar
en contra de les nostres esmenes perquè a mi em pareix molt bé
que vostès em diguin que no hi ha doblers per a tot o que tenen
altres prioritats. Entendria aquest argument, però el que no
entenc són els arguments que ens donen. 

Per què aquesta finca i no una altra finca? I per què Els
Canons sí i altres finques no? Per què vostès varen comprar Els
Canons a Artà i no varen comprar Son Quint? Per què no varen
dir: “no, no, és competència de l’ajuntament, l’ajuntament que
faci una modificació de (...)”, tot aquest rollo que m’amollen,
per què no el s’apliquen vostès a Els Canons? Per què no se l’
apliquen? No. No se l’apliquen perquè no se’l volen aplicar. 

El mateix li dic de Valldemossa, Hort de Cartoixa,
indemnització?, municipal, 2 milions i mig d’euros de
col·laboració del Govern, per què?, perquè hi va haver voluntat
política, i no ho critic, però vostès quan tenen voluntat política
tot això de les competències ..., ja troben les fórmules
adequades per ajudar els ajuntaments i per col·laborar, però a
nosaltres ens vénen amb uns arguments totalment peregrins,
sincerament.

Recursos hídrics, hi ha un col·lapse majúscul, estic d’acord
amb la Sra. Garrido que no és només una qüestió de personal,
evidentment que no és una qüestió de personal, però és que
nosaltres en la tramitació del Decret Llei 8/2020 com a projecte
de llei li vàrem presentar una esmena per canviar també la
normativa i agilitar-la i simplificar-la des d’un punt de vista
normatiu i vostès, què varen fer?, votar en contra. És clar,
vostès voten en contra dels canvis normatius per fer més fàcil
la tramitació dels recursos hídrics, voten en contra de donar
més personal, i diuen: “no, és que el problema és molt
complex”, sí, però vostès no donen cap solució. A l’únic que
ens condemnen és a la saturació permanent d’aquesta direcció
general, que és inacceptable, és un escàndol el que està passant
en recursos hídrics, estan aturant activitat econòmica, tant que
parlen del pacte de reactivació econòmica, etc., aquesta seria
una bona manera de reactivar l’economia, agilitar la tramitació
dels recursos hídrics.

Torrent de Manacor, ja està cobert parcialment. No estam
parlant de fer un cobriment que no existeix, no, ja està cobert
parcialment, es tracta d’acabar una obra planificada i
concretada que, evidentment, en aquest moment el que té tot el
sentit del món és la seva finalització i no un replantejament que
no tendria cap sentit una vegada que s’ha cobert parcialment el
torrent.

I, Sra. Garrido, jo puc compartir..., i per això a moltes
esmenes de VOX no els donaré suport perquè, efectivament, és
competència de la presidenta fer la divisió departamental que
consideri pertinent, ara bé, el que no puc acceptar és que vostè
em digui que el Parlament no pot canviar la planificació de les
conselleries amb inversió, i per què servim nosaltres? Per què
el Parlament ha d’aprovar uns pressupostos? El Parlament és
absolutament lliure de canviar les seves previsions
pressupostàries a qualsevol conselleria perquè per això
aprovam els pressupostos, això... és que m’ha paregut ja el
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súmmum dels arguments, només faltaria que el Parlament si
així ho decideix no pogués canviar la planificació inversora
d’una conselleria! On s’ha vist mai aquest argument? Canviïn
d’argument, millorin l’argumentació perquè segur que troben
millors excuses per votar en contra de les nostres esmenes.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans m’he oblidat de dir que les
esmenes de Gent per Formentera queden defensades en els seus
propis termes.

A més a més, pel que fa a les transaccions proposades, les
acceptam gairebé totes amb l’excepció de la proposta sobre
l’esmena 16863, que volem mantenir viva per al debat al Ple i
sens dubte volem arribar a un acord i estic convençudíssima
que arribarem a un acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara al torn de
contrarèplica, en primer lloc té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien..., Sr. Juan, ese planteamiento general que usted
realiza en pro del entendimiento y del buen acuerdo entre las
distintas fuerzas políticas por un proyecto o por una finalidad
común es encomiable porque indudablemente yo con esto que
usted comenta puedo estar de acuerdo, ¿no? Quiero decir se
busca un objetivo común en determinadas cuestiones, lo lógico
es llegar a ese entendimiento de alguna manera. Otra cosa que
hay plantearse és el cómo y el cuándo también, en estas
cuestiones.

Y luego en cuestión presupuestaria, que es de lo que
estamos aquí hablando, evidentemente de las muchas
propuestas que han planteado ustedes también hemos
comentado que muchas no se han recogido bien porque su
ámbito competencial no era el adecuado, bien porque estaban
en fase... a punto de ser ejecutadas o en el inicio de la ejecución
o bien otras estaban en plan... o sea, en fase de tramitación. Son
cosas que se han comentado, quedarían por lo tanto de estas
muchas que han presentado, no quedarían tantas como pudiera
parecer en algún momento.

El planteamiento -insisto-, el planteamiento genérico que
usted hace en este sentido, pues, lo podemos entender, pero
la..., también..., es decir, en el momento en el que vivimos
también hace falta reducir o, más que reducir, estructurar
correctamente los presupuestos independientemente de que lo
hagamos mejor o peor. Está usted en la razón cuando dice que

nadie tiene el beneficio de ser los que acierten y otros los que
no acierten, es decir, el margen de error es igual para todos y
eso hay que aceptarlo.

En cuanto a Ciudadanos, hemos trabajado..., bueno, hay
unas propuestas que se le han aceptado o transaccionado. Por
lo tanto, se ha hecho un trabajo de intentar el acercamiento.

En cuanto a VOX, en lo que comenta, podríamos incluso
estar de acuerdo en lo que comenta de la eficiencia, la
eficiencia ya sea en el sector privado o en el público debe ser
uno de los puntos fundamentales, eso está claro, y uno de los
elementos de la eficiencia es no dilapidar recursos, en eso, pues
podríamos estar de acuerdo. Otra cosa es que no estamos de
acuerdo en su manera de encontrar esa eficiencia. La eficiencia
que usted hace en ese momento que es reduciendo la
posibilidad de trabajo de unas consellerias unificándolas, es
decir, cuando hay..., unas consellerias que se han planificado
con unos cometidos concretos tienen un objetivo más allá de lo
que usted indica de reparto de prebendas entre unos y otros.
Entendemos que cuando se han dividido estas consellerias se ha
hecho también (...) dotar al sector primario que fue siempre un
sector importante en las islas hasta hace ya unas décadas, pero
fue importante, pues intentar relanzar esta actividad dándole un
mayor protagonismo, y este básicamente era un poco uno de los
objetivos en esta cuestión.

En cuanto a El Pi entendemos su preocupación por el
aumento de personal en el desatasque -por decirlo de alguna
manera- de los expedientes de los recursos hídricos, es decir,
hay esa intencionalidad de aumentar personas trabajando en
este sentido, así como la reorganización también para mejorar
esa eficacia o eficiencia de la que estábamos hablando.

El tema de los torrentes, como ya le decía, es un tema que
podemos debatir independientemente de lo que usted comenta
con respecto a (...).

En cuanto al Grupo Mixto, MÉS per Menorca, como se
traslada..., parte de las transacciones propuestas se trasladan al
Pleno, pues allí lo debatiremos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bueno, una, una; una, sólo una, tiene razón, perdón, perdón,
una. Esa la debatiremos allí y el resto, como están afectadas
pues... pues nada más.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passem doncs el torn a la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Juan, no es tracta que no
acceptam esmenes perquè pensam que el nostre pressupost és
meravellós, és totalment maco i no l’hem de tocar. De fet
mostra és que es van acceptant distintes esmenes. No és aquest
el motiu, no és aquest el motiu; si pensa això llevi-s’ho del cap,
perquè res més lluny de la realitat.

Ara, li torn dir el mateix que li he dit abans. Entenc que el
regidor del poble concret o el batle del poble concret ve al grup
i li diu “escolta, hauríem de presentar una esmena en aquest
sentit perquè m’interessaria que em facin les pluvials”, i
presentam una esmena de pluvials que és competència
municipal. O “m’interessaria, m’han dit que em faran la
depuradora d’aquí a tres anys i m’agradaria que me la fessin
ara”, i presentam l’esmena perquè facin la depurada ara. És una
tècnica de fer esmenes que hem emprat tots, el meu grup també
quan ha estat a l’oposició, i tampoc no ens n’acceptaven cap ni
una vostès, i era també perquè el seu pressupost era
maquíssim? No crec que la cosa fos aquesta, sinó que torna a
ser el mateix que li he dit abans. 

És a dir, hi ha coses allà on la planificació té uns criteris
molt concrets i té criteris tècnics, i no podem venir nosaltres a
variar-la de qualsevol manera, i li pos un exemple, un exemple
concret: l’esmena 17296, que diu que s’ha de fer la canalització
d’aigua cap a Maria, Sineu i Lloret; en aquest moment està en
execució Maria-Petra; ho canviam? És això al que em referesc
quan li ho dic. I després si no són competència no són
competència, i crec que això ho compartim tots.

I li faig una reflexió, Sr. Juan. A la Llei de transports que va
fer el Sr. Company, que vostè el coneix, el meu grup va
presentar més de 400 esmenes; sap quantes en varen acceptar?,
zero, zero. Devia ser preciosa!, devia ser preciosa aquella llei,
devia ser preciosa aquella llei.

(Remor de veus)

Estàvem coordinats.

Quant a Els Canons, es va pagar amb ITS, i a més forma
part del Parc de Llevant. Crec que hi ha molta diferència amb
Cala Varques, per molt que Cala Varques tengui tots els
requisits ambientals que vostè vulgui, però no la pot comparar
amb Els Canons. Els Canons està dins el Parc de Llevant i a
més es va comprar amb ITS. Vostè... vostè aquí...

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... està plantejat que es compri amb pressupost públic.

I ja per acabar, quant a recursos hídrics, tant el Decret llei
3 com després la Llei 2 hi han fet esment amb distintes
modificacions per agilitar els tràmits administratius. Que no són
els que vostè plantejava?, cert, no són els que vostè demanava,
però s’han fet modificacions per alleugerar el tràmit
administratiu de recursos hídrics, i hem de començar a donar
temps que tot això també sigui efectiu.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido Passarem ara a la votació de
les esmenes. Serà votació electrònica per si algú no hi ha estat. 

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos s’ha demanat la
votació per separat de totes les esmenes; llavors es votaran
d’una en una.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Presidenta, bueno, nosotros tenemos la lista de enmiendas,
qué vamos a votar, si, no o abstención. Si prefiere agruparlas
según el grupo que hizo..., El Pi...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ahora, Sr. Maxo, en este momento no hay tiempo de
organizarlo, con lo cual será más rápido ir de una en una.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Presidenta, disculpi. He entès que les de Ciutadans es
voten totes per separat?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, totes. Passem a votar totes les esmenes per separat.

Ho ha demanat el grup i no tenim una agrupació feta amb
temps i no...

Llavors...

(Se senten unes veus de fons inintel·ligibles)

No, ara ja no hi ha temps.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Disculpi, presidenta. Seguirem l’ordre marcat en el full de
seguiment?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, seguirem l’ordre marcat des d’un origen, d’acord?

Llavors demano a la gent que estigui pendent, i és votació
electrònica, o sigui que estem tots pendents de les votacions.

Començarem la votació, i en primer lloc començarem per
les esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular. En
primer lloc, esmena 17216. Passem a votar. Espera, que no em
funciona. Ara. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara l’esmena 17217. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra i... se n’ha anat la pantalla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, clar, l’he esborrada jo, però bé, 4, 7 i... 2 abstencions.

Esmena 17218. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 17219. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 17220. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena... Passem a les del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares a la totalitat.

Esmena 16593. Votem.

(Se sent de fons la Sra. Secretària que diu: “(...) vots a
favor, 7 en contra i 5 abstencions”)

(Conversa inintel·ligible de la Sra. Presidenta)

Tornem a votar la 17221 del Grup Parlamentari Popular.

Passem a votar. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la 16603, del Grup VOX-Actua
Baleares. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara votar la 16604. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16613. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la 16634. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara la 16637. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar les esmenes parcials. En primer lloc les
esmenes del Grup Parlamentari Popular. Comencem per la
16993. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16994. Votem.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara la 16988. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16989. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16995. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17102. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la 16975. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16977. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16981. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16982. Votem

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per al Ple. Continuem. 

(Remor de veus)

Tornem votar la 16983 o 16987? 16987, votem. 87. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16990. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Bé, ara no he pogut llegir aquesta darrera que havíem votat,
perquè com que ja ha passat el temps.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara, després de la 16983, a la 16987. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16990. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16996. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem la 17105. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17256. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17294. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17295. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17296. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17297. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17298. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16974. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votem ara la 16976. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16979. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16982. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16986. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17101. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 17103. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17104. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17255. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17283. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17284. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar la 17285. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17286. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17287. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17288. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la 17289. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17290. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17291. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara la 17292. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17293. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16985. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 16978. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16992. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16980. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem a votar la 16991. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16984. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17106. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 17299. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 17300. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem per últim la 17302. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. En primer lloc votarem l’esmena
16787. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16782. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16783. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16784. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16779. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16780. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16781, amb la transacció acceptada per
part del Grup Parlamentari Ciudadanos. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16785. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16789. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar una proposta del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, l’esmena 16651. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari Pi Proposta
per les Illes Balears. En primer lloc votem la 16511. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16470. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 16471. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16514. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 16516. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la 16472. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la 16473. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16499. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16530. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16522. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar la 16507. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16521. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16474. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16475. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem a votar la 16513. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16476. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem la 16477. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16478. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. En primer lloc la 16849 amb la transacció
acceptada. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la 16850 amb la transacció també acceptada.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la 16851 amb transacció acceptada
també. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 16842 amb la transacció acceptada. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16863 sense transacció, només l’esmena.
Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar les del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera. Atès que les tres han estat transaccionades,
però no és aquí la portaveu, farem dues votacions, una primera
votació sense les esmenes i una segona votació amb les
esmenes. Votarem primer les diferents esmenes sense
transacció. Votem primer l’esmena 16870, sense, sense
transacció, 16870. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 16871 sense transacció. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 16884 sense transacció. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar-les amb les transaccions. Votem en
primer lloc la 16870 amb transacció. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara la 16871 amb transacció. Votem.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem la 16884 amb transacció. Votem.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem acabat les votacions de les esmenes de la
secció 15.

 Atès que la següent sessió estava prevista a les 16.00 hores,
veient l’hora que és, demanaria si els diferents grups poden
avisar els seus diputats i començarem la pròxima secció, si els
sembla bé, a les 15.15 hores. Els aniria bé per tal de..., a les
15.15 hores aquí per tal d’avançar tot, els va bé? Poden avisar
vostès els seus? Cadascú els seus?

Doncs, fem un descans fins a les 15.15 hores. 

Gràcies.
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