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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors, començam. Saben que és un
dia cansat avui, però bé. En primer lloc, els demanaria, per
favor, si hi ha substitucions. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Pilar Costa. 

LA SRA. SANS I REGIS.

Maria Esperança Sans substitueix Antònia Martín. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La resta estan tots...

EL SR. LAFUENTE I MIR.

Sí, Juan Manuel Lafuente a Sebastián Sagreras. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. 

Passam, doncs, al debat de l'únic punt de l'ordre del dia
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022. Aquesta presidència informa els grups
parlamentaris que l'ordenació del debat es farà en dotze
apartats, d'acord amb l'ordenació de les esmenes derivades de
l'informe de la ponència. Així mateix, es recorda que les
possibles noves esmenes que es presentin tendents a aconseguir
un acord per aproximació amb les esmenes ja formulades
s'hauran de presentar per escrit. També es comunica als grups
parlamentaris que les votacions es realitzaran al final de cada
debat. 

Començam amb el debat número 1, l'articulat del dictamen
del Projecte de llei. Aquesta presidència informa que es
realitzarà un únic debat de defensa conjunta de totes les
esmenes que es mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, de la RGE núm. 12951/21 a la
RGE núm. 12965/21, i  posicionar-se respecte de les esmenes
dels 'altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià, per
un temps de quinze minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputades. El nostre grup parlamentari, com és lògic, en aquest
debat número 1, del text articulat, té un grup d'esmenes
important relatives a la matèria fiscal. 

Concretament tenim unes esmenes relatives a l'impost
d'estades turístiques a la denominada o mal denominada
ecotaxa, tenim concretament dues esmenes en relació amb
aquest tema de l’ITS, una és l'eliminació del canvi de finalitat
dels fons obtinguts a través de l'impost de turisme sostenible
que, d'acord amb el projecte de llei de pressuposts, passen a
anar a despeses per la pandèmia; nosaltres consideram que s'ha
de mantenir la finalitat de la Llei de l'impost de turisme
sostenible, per tant, sobretot que ha d'anar adreçat aquest fons
a medi ambient i a les externalitats negatives del turisme i, per
tant, la proposta que feim d’esmena aquí és l'eliminació. 

Després tenim una altra esmena relativa a la quota, que el
nostre plantejament és recuperar la quota inicial de l'impost
quan va ser creat, és a dir, reduir-lo a la meitat del que
actualment és aplicable, a fi i efecte d'intentar donar un alè
d'oxigen, d'ajuda al sector turístic, a la principal indústria del
país, en relació amb la temporada 2022 que està plena
d'incerteses i que és evident que hi haurà una competència
ferotge en matèria de preus. En aquest sentit, l'impost de
turisme sostenible impacta també a les ofertes que facin els
empresaris de les Illes Balears.

En relació amb l'impost de donacions i successions podríem
dir que tenim dues esmenes. Una esmena és estendre el benefici
existent a les herències entre pares i fills a tots els nuclis
familiars, és a dir, sobretot, perquè ens entenguem, a oncles i
nebots. Per tant, que també aquests tenguessin la bonificació
fiscal que està prevista per a les successions entre pares i fills.
I una altra esmena relativa al tema dels pactes successoris,
perquè també aquí hem presentat una esmena per intentar
aconseguir que la continuïtat de l'empresa familiar es produeixi
i, per tant, que s'apliqui aquesta bonificació del 95% que està
prevista a l'impost de successions i donacions, a la Llei l'impost
de successions i donacions de l'Estat, i que s'aplica a Catalunya
i a Canàries perquè tenen una disposició com la que nosaltres
plantejam, però que no s’aplica a les Illes Balears, que
s'aplicava fins a un cert moment, com vostès saben, i no
reiteraré el debat en aquesta qüestió. 

I una tercera pota de les esmenes fiscals que presentam és
la relativa a la reducció dràstica del tipus impositiu de l'impost
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per
a l'adquisició d'un primer habitatge, amb un límit de 300.000
euros de preu d'habitatge a fi i efecte de fomentar i ajudar a fer
efectiu el dret a un habitatge digne. 

Aquestes serien les esmenes bàsiques que tenim en matèria
de tributs. 

Després tenim un grup d'esmenes relatives al tema de
l'escola concertada. Plantejam que existeixi d'una vegada per
totes i es doni la paga extraordinària dels 25 anys d'antiguitat,
que en teoria és un pacte firmat, però que cada any a la Llei de
pressuposts es difumina aquest pacte i no s'acompleix amb
l'escola, amb els mestres i els professors de l'escola concertada,
i, per tant, intentam que això sigui així. 

Tenim una esmena relativa a l'eliminació de l'Oficina
anticorrupció. Com és públic i notori El Pi defensa que aquesta
oficina desapareixi com a entitat autònoma i que passi a
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dependre, a estar inserida dins la Sindicatura de Comptes. I
tenim una esmena amb aquesta finalitat.

Perdó, de l'escola concertada m’he oblidat que també tenim
una esmena sobre els mòduls econòmics i sobre la pujada de les
despeses de funcionament dels centres.

I després tenim una -finalment i acab-, una esmena amb
relació a una acció per fomentar les plantilles de policia local.
Com saben, els ajuntaments hi ha un problema molt greu
d'efectius de policia local i el que plantejam és que el Govern
de les Illes Balears faci un borsí i uns convenis amb els
ajuntaments a fi i efecte de cobrir aquest servei públic
necessari.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm.
13287/21 a la RGE núm. 13312/21, i posicionar-se al respecte,
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de quinze minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidenta. Desde Ciudadanos hemos
presentado 25 enmiendas al articulado, hay una que se repite,
por tanto pediré su eliminación. 

Las enmiendas que presentamos van a tres ejes
fundamentales. Una es el alivio fiscal, sobre todo para la clase
media trabajadora de nuestras islas y hacia conseguir un alivio
fiscal también para nuestros jóvenes. Pedimos eliminar el
impuesto de sociedades, es decir, bonificarlo al 100%. 

También otra de nuestras enmiendas va encaminada a
disminuir el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso
de jóvenes menores de 35 años, un impuesto que grava a los
jóvenes que quieren adquirir su primera vivienda. 

Y una enmienda para nosotros fundamental y clave, y
esperamos conseguir el acuerdo ya que se votó una resolución
en esta cámara, es la que va encaminada a bonificar o a
subvencionar la cuota de los autónomos jóvenes menores de 35
años durante los dos primeros años de actividad. Esta enmienda
sí que pedimos que haya el consenso, ya que se votó en una
resolución, y esta sería la enmienda ... -ahora se lo digo- 13310
de Ciudadanos. 

Además de las enmiendas encaminadas al alivio fiscal, que
ya les digo que votaremos a favor también de todas aquellas del
Partido Popular y de El Pi que van encaminadas también a
disminuir el tramo del IRPF autonómico y encaminadas a las
rebajas de impuestos. 

Otro de los ejes fundamentales de nuestras enmiendas es el
impuesto de turismo sostenible. Como saben, desde
Ciudadanos pedimos la eliminación de este impuesto que no
deja de ser, de gravar y de restarnos competitividad con otros
destinos turísticos y, como ya sabemos que no lo van a
eliminar, hemos hecho dos enmiendas, una encaminada a

suspenderlo, es decir, incluir en la ley, en una disposición
adicional, en la Ley de 2016, del impuesto de turismo
sostenible, introducir dos exenciones que serían en casos
excepcionales como en el que estamos ahora y, por tanto, lo
que estamos pidiendo con estas exenciones es que se suspenda
para el ejercicio 2022. 

También otra enmienda va encaminada a eliminar varios de
los apartados a los que se dedican esta... este... la recaudación
de este impuesto de turismo sostenible que no están
encaminados ni a la desestacionalización ni tampoco a la
diversificación y menos a la conservación del patrimonio y del
medio ambiente. Por tanto, también pedimos el apoyo de los
diferentes grupos que tanto se han manifestado delante de los
micros en ese sentido.

Otra enmienda también sobre el impuesto de turismo
sostenible, donde solicitamos la eliminación de la disposición...
-no la tengo aquí, veo a Toni que me mira-..., de una... de la
disposición donde se suprime la Comisión de Turismo
Sostenible, pedimos que se elimine por completo. Sabemos que
se ha llegado a un acuerdo..., los partidos que conforman el
Gobierno han llegado a un acuerdo en ponencia con una
enmienda pactada por los tres grupos en la que lo único que
hacen es que esta comisión de turismo sostenible que
anteriormente, antes de la pandemia, era la destinada a elegir
los proyectos que iban a ser financiados por la recaudación del
ITS, la suspenden por los presupuestos del año pasado y ahora,
pues..., derivado del escándalo de la subvención al Grupo
PRISA para los los premios de Los 40 Principales, pues tanto
Unidas Podemos como MÉS per Mallorca pusieron el grito en
el cielo y gracias a esto lo que se ha conseguido es una
enmienda de transacción en la que simplemente se va a
mantener esta comisión a modo informativo. Desde Ciudadanos
no podemos estar más en contra y, por tanto, esta maniobra no
la aceptamos. Pedimos que se vote nuestra enmienda en la que
eliminamos esa redacción para que esa comisión al menos se
siga manteniendo y sea necesario que la CAEB, la FEMP y
todos los actores sean partícipes y al menos lo que se recaude
del ITS vaya encaminado al objetivo que era primordial. 

Tenemos también enmiendas encaminadas a la escuela
concertada. Lo ha dicho el Sr. Melià, este gobierno lleva
reiteradamente año tras año incumpliendo con los acuerdos y
los compromisos alcanzados con la escuela concertada y ya es
hora de cumplir con ellos y hemos presentado cuatro
enmiendas en ese sentido. 

También en cuanto a los interinos, una enmienda importante
para nosotros, la 13301, una enmienda de adición a una nueva
disposición adicional en la que pedimos que el Gobierno
garantice, de conformidad con la normativa europea, que los
procesos selectivos que se convoquen no saldrán públicos..., no
saldrán a concurso las plazas ocupadas por personal interino de
larga duración que están en fraude de ley, y eso sería en el
marco de los procesos de estabilización.

También enmiendas a los artículos 26, 27 y 28 para que los
derechos de los empleados públicos se extiendan a los interinos
de larga duración y a todos los empleados públicos. 
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Votaremos a favor prácticamente de todas las enmiendas
del Partido Popular, excepto a dos que votaremos en contra,
una es la eliminación de la Oficina anticorrupción, ya lo hemos
dejado muchas veces claro desde Ciudadanos, para nosotros es
una exigencia primordial que haya una oficina independiente
que... en absoluto tiene competencias, duplicidades ni con la
Sindicatura de Cuentas ni con lo de las auditorías que se hacen
internas por parte del Govern y de la Administración, y
consideramos desde mi grupo parlamentario que esta oficina
anticorrupción no debe eliminarse. Votaremos en contra de la
enmienda de El Pi y del Partido Popular en este sentido.

Votaremos abstención a la enmienda del Partido Popular de
eliminar la Agencia de Salud siempre y cuando esta agencia no
suponga duplicidades con la dirección general ni aumento de
los cargos. 

También votaremos a favor, y quiero reseñarlo, de las
enmiendas del Partido Popular en cuanto a la subida o
actualización de los sueldos de los cargos públicos ya que
creemos, igual que el Partido Popular, que no es el momento de
subidas de impuestos cuando se están congelando también para
empleados públicos, en un momento como el actual.

Votaremos a favor de todas las enmiendas del Grupo Mixto,
Més per Menorca. Nos abstendremos en la presentada por el
Grupo Mixto, Gent per Formentera, y creo que más o menos he
comentado todas las enmiendas. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. A continuación para defender
las esmenes del Grup Parlamentari Popular de la RGE núm.
13395/21 a la RGE núm. 13417/21 i de la RGE núm. 13419/21
a la RGE núm. 13451/21 i posicionar-se al respecte té la
paraula el Sr. Costa per un temps de quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc comentar que des del
Partit Popular votarem a favor, evidentment, de les nostres
esmenes i a les esmenes de la resta de grups ens abstindrem,
sense perjudici que, evidentment, en el ple expressem el sentit
del vot definitiu, que ja puc anticipar que a les referides
baixades d'imposts que ha plantejat tant El Pi com    Ciutadans
tenen tots els punts que tenguin el vot favorable del Partit
Popular, però en qualsevol cas -com dic-, aquí a comissió ens
abstendrem a la votació de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris. 

Per altra banda, en relació amb les esmenes el que intentam
fer o el que hem intentat fer des del Partit Popular és, donat que
no va prosperar l'esmena a la totalitat que vàrem plantejar en
els pressuposts, hem intentat en la mesura de les possibilitats...,
intentar dur a terme una alternativa que consideram millor que
és la del Partit Popular. 

Nosaltres, a l'esmena a la totalitat ja vàrem dir que nosaltres
no hauríem incrementat la despesa de forma tan brutal com ho
ha fet els partits que donen suport al Govern, en aquest cas, el

Govern de les Illes Balears en el seu plantejament de
pressuposts. Nosaltres consideram que 450 milions d'euros més
de despesa no financera és un increment de despesa massa
accentuat. Per això la vàrem qualificar d’imprudent i
irresponsable, electoralista, i consideram, i així ho seguim
considerant, que hi havia una alternativa millor, l'alternativa
que consideram millor era incrementar la despesa, sí,
incrementar la despesa, però al voltant de 100 milions d'euros;
en segon lloc, baixar els imposts als ciutadans de les Illes
Balears, per compte d'incrementar la despesa, baixar els
imposts als ciutadans de les Illes Balears al voltant de 200
milions d'euros i reservar-se un marge de prudència de 150
milions d'euros, aproximadament.

Per tant, quan els grups parlamentaris que donen suport al
Govern ens diguin ara que “quan fem una baixada d'imposts,
què retallarem?”, la resposta és molt senzilla: no hauríem
incrementat, no hauríem incrementat tant, per tant,... a més,
vostès saben que una vegada aprovats els límits màxims de
despesa no financera, que és el que varen fer en el sostre de
despesa i els imports de les xifres globals del pressupost, que
també els varen aprovar amb el vot en contra del Partit Popular,
evidentment, el Partit Popular ja no té capacitat per modificar
aquestes quanties. En conseqüència, quan vostès ens diguin “la
reforma fiscal del Partit Popular implicaria retallades”, no, no
implicaria retallades perquè no hauríem incrementat en 450
milions d'euros la despesa en aquesta comunitat autònoma.
L’hauríem incrementat? Sí, però al voltant de 100. 

Per altra banda, el Partit Popular considera la reforma fiscal
que plantejam en aquests pressuposts, i no és la definitiva,
presentarem una proposició de llei al Parlament de reforma
fiscal on quedarà ben clar quina és la posició del Partit Popular
en aquest sentit i el que farà el Partit Popular si té el suport dels
ciutadans el 2023, consisteix -com dic- a abaixar al voltant de
200 milions d'euros els imposts als ciutadans d'aquestes illes.
En què es tradueixen aquestes esmenes? -i aquí en comissió,
només em referiré a aquestes esmenes, esmenes d'abaixades
d'imposts, amb la intenció de, si és possible, arribar a algun
tipus de pacte, algun tipus de transacció, si no els agrada a
vostès la redacció que plantejam, per tal que es pugui dur a
terme alguna..., alguna almenys, alguna de les mesures fiscals
que plantejam.

En primer lloc, ampliam la deducció autonòmica per
arrendament d'habitatge habitual en el territori de les Illes
Balears, per al conjunt d’arrendadors que hi pugui haver a les
Illes Balears plantejam un 15%, màxim 600 euros, però a
determinats col·lectius, concretament joves menors de 30 anys,
persones amb discapacitat, famílies nombroses i
monoparentals, aquest percentatge del 15% arribaria fins al
20% i fins a 800 euros. 

Per altra banda, plantejam també que no apugin els imposts.
Vostès plantegen a la disposició final segona, apartat tercer,
incrementar de l’11 fins a l’11,5 l'impost de transmissions
patrimonials per  immobles que tenguin un valor per damunt
d’1 milió d'euros, que nosaltres consideram que ha de quedar
com està, l'impost ja és progressiu, és suficientment progressiu
a l'entendre del Partit Popular i per tant, plantejam que no
s'incrementi aquest... aquesta és l'esmena RGE núm. 13439. 
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A la vegada dins la mateixa esmena, plantejam que la
compra d'habitatge habitual a les Illes Balears, que ens pareix
bé que l'hagin ampliat a habitatge habitual i no a primer
habitatge habitual, sinó que sigui habitatge habitual, però convé
plantejar al Partit Popular des de l'any 2019, no ha de ser un
5%, ha de ser un 4%. Nosaltres consideram que ha de ser un
4%, sempre ho hem dit i ho seguim mantenint. I a més,
plantejam la possibilitat, que jo crec que té bastant de sentit,
que hi hagi, mitjançant una ordre de la consellera d'Hisenda,
existeixi la possibilitat d'incrementar els 200.000 euros que es
preveuen per a compra... d'aplicar el tipus reduït, en aquest cas,
ja dic, 4% fins a 200.000 euros, ampliar o tenir la possibilitat
que la consellera mitjançant ordre pugui ampliar fins un 50%
aquest import a zones que es puguin considerar tensionades des
d'un punt de vista de preus d'habitatge. M'estic referint,
concretament per allò que és l'evidència empírica a Eivissa i a
Palma, on els preus estan disparats i 200.000 euros és una
quantia que pràcticament cap habitatge no assoleix.

Al mateix temps plantejam també una reducció de l'IRPF,
de la tarifa de l’IRPF. El plantejament que feim de tarifa per
part del Partit Popular és 30.000 euros a menys de base
liquidable, abaixar mig punt, el 0,5%, abaixar mig punt i per
damunt de 30.000 euros abaixar un 0,25. La tarifa evidentment,
seria més progressiva com a conseqüència d’aquesta reducció,
perquè reduïm més, per davall de 30.000 euros.

Plantejam també recuperar la pressió fiscal a l'impost sobre
patrimoni, que ja teníem l'any 2015 i que el govern del pacte va
incrementar substancialment el 2016. Nosaltres plantejam
recuperar en una primera fase el plantejament que hi havia el
2015, que era la tarifa de 2015, és el que plantejam via esmena,
recuperar la tarifa de 2015 i un mínim exempt de 800.000
euros. 

Per altra banda, ampliar un poquet la reducció de l'article
23, la reducció per adquisició d'habitatge habitual, en el cas de
l'impost sobre successions i donacions, fins a 200.000 euros,
ara és de 180.000.

Al mateix temps, una qüestió que també plantejava el Sr.
Melià i que ja he dit avui matí, bé era més prop del migdia, que
vàrem plantejar nosaltres en el pressupost de l'any passat i ho
tornam a plantejar ara. Nosaltres consideram que s'ha de
modificar l'article 25 de del decret legislatiu, per tal que es
pugui aplicar la reducció per adquisició de béns i drets afectes
a activitats econòmiques, tal com han fet ja Catalunya i tal com
ha fet Galícia, substituir la paraula “persona fallecida” per
“causant”. I això ens permetria aplicar a les Illes Balears
aquesta reducció del 95%. 

Ampliam també les possibilitats d'aplicar aquest increment
d'un 10% del mínim personal i familiar a l'IRPF, concretament
a un primer punt plantejam que el mínim dels contribuents
referit a majors de 75 anys també es pugui incrementar un 10%
i també es pugui incrementar un 10% el mínim per a
ascendents. 

La deducció autonòmica per a despeses d'adquisició de
llibres de text, també fem una ampliació de quanties i també
una ampliació de bases imposables. Els ampliam perquè pugui
arribar a més gent. 

Cream una nova deducció autonòmica per a arrendadors. Ja
des de 2019 fèiem aquest plantejament de la deducció
autonòmica per a arrendadors i el seguim plantejant, perquè
crèiem que seria una bona idea perquè els arrendadors que
siguin propietaris, sobretot els petits propietaris d'IRPF, posin
els seus habitatges en el mercat de lloguer. 

Plantejam un tipus reduït, reduït no, substancialment més
reduït a l'impost de transmissions patrimonials per la compra
del primer habitatge habitual, concretament per a joves menors
de 30 anys plantejam un tipus del 0%, un tipus 0. Si no els anés
bé un tipus 0, podem plantejar la possibilitat d'una deducció del
100% o del 99%, si consideren que jurídicament pogués tenir
algun problema. Estam oberts a qualsevol d'aquestes
possibilitats. Som conscients que un tipus 0 pot resultar xocant,
si no els va bé a un tipus 0, podem pactar una deducció del
100% o del 99%, si hem de ser encara més escrupolosos. Això
implicaria que, ja ho hem dit moltes vegades, els joves menors
de 30 anys que comprin el seu primer habitatge a les Illes
Balears, no paguin l'impost de transmissions patrimonials.
Aquesta és la idea que planteja i que posa damunt la taula el
Partit Popular. La raó és evident, els joves menors de 30 anys
tenen unes serioses dificultats per accedir a un habitatge, els
que hi puguin accedir, almenys que no paguin l'impost de
transmissions patrimonials. 

Al mateix temps, els joves menors de 35 anys, per tant,
entre 30 i 35 anys, les persones amb discapacitat i les famílies
nombroses o monoparentals, podrien aprofitar-se d'un tipus
d'un 2%, pel compte d'un 4%, tal com deia abans, almenys és
el que plantejam nosaltres, que sigui d’un 2%. 

Plantejam també la bonificació del 100%, que això és una
recaptació quasi irrisòria, però també seria interessant, perquè
quedi ben clar, una bonificació del 100% de la quota tributària
de rendiments d'habitatge a l'impost de transmissions
patrimonials. 

Plantejam també per compra d'habitatge nou que estigui
subjecte a IVA, que es pugui pagar un 0,6% a actes jurídics
documentats.

Plantejam també constitució d'hipoteques, préstecs
hipotecaris, per tant, escriptures de préstecs hipotecaris, que
també joves menors de 30 anys, persones amb discapacitat,
famílies nombroses, monoparentals, puguin pagar un 0,6%. I
ara quan vostès ens diguin, però això ho paguen els bancs, tal
i qual, sí, sí i les despeses de la hipoteca les paga el contribuent.
I evidentment si el banc ha de pagar menys imposts per actes
jurídics documentats, evidentment abaixarà la quota que
cobrarà via comissions als contribuents. 

En el cas de donacions d'habitatge habitual, la reducció a
l'impost sobre successions i donacions, concretament a
donacions, reducció d'un 60%. Donacions dineràries per
comprar un primer habitatge habitual, 60% de reducció de
l'impost sobre donacions. Addicionalment, nosaltres creiem que
la bonificació que ja s'aplica al grup 1, fills menors de 21 anys,
la bonificació del 99% que ja s'aplica al grup 1, s'ha de fer
extensiu al grup 2, per tant, fills majors de majors de 21 anys i
cònjuge i ascendents, si no record malament els ascendents
també estan dins el grup 2. Bé idò, hem d'eliminar

 



2140 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 /fascicle 1 / 14 de desembre de 2021 

pràcticament, perquè això és eliminar l'impost sobre
successions i donacions als grups 1 i 2 a la comunitat
autònoma, tal com hem anunciat alguna vegada. Aquesta és la
proposta que fa el Partit Popular. 

El grup 3 de l'impost sobre successions i donacions, que són
els col·laterals de segon grau, germans i nebots, o del tercer
grau col·lateral del segon i tercer grau, que es pugui aplicar una
bonificació d'un 50%. Per tant, es redueixi la tributació un
50%. 

Deduccions addicionals, dins el temps que tengui. Aquesta
seria el plantejament de la part tributària de les esmenes que
presenta el Partit Popular, repetesc o reiter, si hi ha alguna
esmena que els sembli a vostès viable, en podem parlar, si no
els va bé aquesta redacció la podem transaccionar, estam oberts
a negociar qualsevol qüestió, ja sigui ara en comissió o ja sigui
en el ple.

Si vostès no volen negociar res conclourem automàticament
idò això, que vostès no volen negociar res i que són
plantejaments que fa el Partit Popular i punt.

Qüestions addicionals. Com els deia, nosaltres consideram
que l'ecotaxa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sí, ja acab. Sí. Nosaltres consideram que l'ecotaxa ha de
recuperar el caràcter finalista, però no només el caràcter
finalista que tenia abans que arribàs la pandèmia, no, no, el
caràcter finalista que tenia l'impost a l'origen, en la Llei 2/2016.
Per què?, perquè va arribar un punt que vostès, grups que
donen suport al Govern, varen modificar la llei perquè hi cabés
pràcticament tot: el SOIB també se'n beneficiava, habitatge, no
sé què... No, no: turisme i medi ambient, és el que pensa el
Partit Popular, i ho continua pensant. I, per tant, hem entrat una
esmena per aconseguir -o esmenes, perquè són més d'una- per
aconseguir recuperar aquest caràcter finalista de l'impost sobre
estades turístiques; mentre existeixi l'impost, que sigui finalista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Acab, només per dir que també en tenim, i també ens
agradaria molt poder arribar a un acord, en matèria de cambres
de comerç; cambres de comerç, també entram una esmena per
al finançament.

I per acabar, i ara sí, Sra. Presidenta, també tenim una
esmena -em sembla molt important- per intentar prorrogar
l'article 5 i l'article 7 de la Llei 2/2020, de la declaració
responsable i les obres a establiments turístics, perquè es
puguin ampliar almenys dos anys. No ens agrada la redacció,

però almenys que ho puguem ampliar dos anys, perquè sinó
venç dia 31 de desembre d’enguany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. És el torn ara, per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt, de la RGE núm. 13859/21 a la
RGE núm. 13866/21 i la RGE núm. 13867/21. Té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hem tengut una actitud de suport al Govern en matèria de
pressuposts, vam votar a favor del sostre de despesa, vam
rebutjar les esmenes a la totalitat perquè, a grans trets, estem
d'acord amb les orientacions d'aquest pressupost. Lògicament,
hem presentat les nostres esmenes, les que ara ha citat la
presidenta, però aquesta actitud i aquesta coincidència ha
propiciat que haguem assolit un acord aquest matí amb el
Govern, d'acord amb el qual, doncs, algunes de les nostres
esmenes seran acceptades i votades a favor per part del grup
del Govern, i MÉS per Menorca retirarà totes aquelles esmenes
que no haguem consensuat o transaccionat, o les retirarà
gairebé totes, perquè deixem la porta oberta que, en algunes, es
pugui arribar a un acord. 

En el cas de les esmenes a l'articulat, això afectaria totes les
esmenes de MÉS per Menorca, és a dir, per tant, retiraríem ara
totes les esmenes de MÉS per Menorca i per tant no se'n votaria
cap perquè l’acord a què hem arribat amb el Govern no afecta
cap d'aquestes esmenes, sí, en canvi, a l'esmena que ha
presentat el Sr. Antonio Sanz i, per tant, si fos possible, en el
torn de rèplica, ell em substituiria per poder defensar aquesta
esmena. 

Com els deia, amb l'acord al qual hem arribat amb el
Govern, votarem en contra les esmenes de l'oposició, la qual
cosa, en alguns casos és dolorós igual que és dolorós retirar les
esmenes perquè, evidentment, hi ha algunes de les esmenes que
ens semblaven bé dels partits de l'oposició, les esmenes que
nosaltres mateixos havíem presentat, lògicament, les trobàvem
importants però, evidentment, quan s'arriba a un pacte doncs,
tothom ha de cedir. Nosaltres hem hagut de cedir en aquests
aspectes i, per tant, votarem en el mateix sentit que els grups
del Govern. Per tant, rebutjarem totes aquelles esmenes de
l'oposició, les que no hi hagi un acord, una transacció. I, en
definitiva, votarem en el mateix sentit que els grups del
Govern.

Deman disculpes perquè, per exemple, la Sra. Guasp havia
manifestat que donaria suport a les nostres esmenes. És un
acord d'aquest matí, per tant, tampoc no els he pogut avisar
amb temps per tal que s'estalviassin el fet d'estudiar-les. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113859
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113866
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I res més, és a dir, tornar a expressar que si no hi ha cap
inconvenient a la rèplica em substituiria el Sr. Sanz per
defensar la seva esmena.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Començam els torns en contra.
En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. L'articulat del pressupost per a l'any
2022 veim, en certa manera, que és una continuació dels
pressuposts que es varen plasmar per a aquest curs, per a l'any
2021. Les mesures que s’hi contenen hem vist que, durant
aquest transcurs d'aquest any, han estat efectives per a la nostra
comunitat autònoma que, juntament amb totes aquelles
polítiques públiques desenvolupades per les diferents
conselleries, ... hem vist una millora de la situació econòmica
respecte del curs anterior. 

I bé, algunes d'aquestes millores econòmiques que ara estam
veient, és cert que encara no hem sortit d'aquesta crisi
ocasionada per la pandèmia, i això fa que alguns recursos de
forma extraordinària s'hagin de destinar a pal·liar tots aquests
efectes econòmics i socials de la nostra economia, i en aquest
sentit abans també s'estava referint, crec que ha estat la Sra.
Guasp, que deia que nosaltres havíem criticat la destinació
d'una part d'uns fons a un fet que consideram -a dia d'avui,
encara consideram- que no s'havia d'haver destinat i que, per
tant, sí, és cert, hem arribat a un consens en el si dels socis que
donam suport al pacte per tal que es dugui un control i una
fiscalització i es retin comptes sobre a què es destina l'impost
de turisme sostenible al principi de cada any, per tal que no
tornem a veure aquesta situació que es va produir fa unes
setmanes o uns mesos enrere, en aquest sentit.

Després, com deia, aquesta millora que s'havia produït, que
anam veient, que es van fent passes per sortir de la crisi, ens ha
donat la possibilitat de donar compliment a aquest increment
del 2% a tots els funcionaris de la comunitat autònoma que -
com sabeu- s'havia aprovat i que per tant s'havia d'aplicar i, per
tant, és una bona notícia que es millorin les condicions laborals
en aquest aspecte.

Llavors, també hem vist que en aquest articulat s'hi han
afegit articles importants per millorar la situació o per donar un
suport a les polítiques socials, com és el manteniment de la
renda social garantida per a l'any 2022, més mesures de
protecció per a les famílies monoparentals i les famílies
vulnerables i els seus membres, millores en les beques, entre
d'altres qüestions, crec que són bones notícies en aquest sentit.

Clar, el Partit Popular parlava de la seva proposta d'imposts,
diguem; nosaltres no podem compartir el seu posicionament en
aquest sentit perquè diuen, bé, és que no es fan retallades... Els
pilars de l'estat del benestar no és només no fer retallades, es
tracta de reforçar-los i, per tant, nosaltres el dia que vegem una
proposta de fiscalitat on els que més tenen, més paguen i, per

tant, sigui una fiscalitat equitativa, estarem disposats a
asseure'ns per parlar i arribar a acords. Però mentrestant, amb
aquestes polítiques que desenvolupa el Partit Popular en les
seves esmenes, nosaltres no hi podem estar d'acord.

D'altra banda, també algunes de les seves esmenes parlen,
com la 13416 o la 13417, nosaltres no entenem gaire bé aquest
redactat que s'ha produït dintre de l'articulat, ja que semblen
punts més propis per a una proposició no de llei que per a una
llei de pressuposts. Però és que, a més, aquestes esmenes fan
referència que es donin les garanties per a una bona educació
que nosaltres consideram que aquestes garanties ja s'estan
produint en el moment que els pressuposts per a educació
passen els 1.000 milions d'euros que, si ho comparam amb anys
anteriors i pressuposts anteriors, veim com va en augment. I,
per tant, com dic, són garanties que s'estan aplicant polítiques
educatives per millorar l'educació a la nostra comunitat
autònoma.

Després, també, els diferents grups fan molta política de
defensa de l'escola concertada i privada. Jo puc entendre que
això és el posicionament polític..., bé, crec que a part d'El Pi
han parlat altres grups parlamentaris també, ... llavors -com
deia- hi ha els articles 30, 31 i 32 que ja donen cobertura a tot
allò que els diferents grups parlamentaris que s'han pronunciat
abans ja es dóna cobertura i que des d'Unidas Podemos
continuarem defensant sempre per aconseguir més millores per
a l'escola pública, perquè opinam que l’escola pública és l'única
que pot garantir la igualtat d'oportunitats per als nostres infants,
independentment de quin sigui el seu origen o la capacitat
econòmica que tenguin les seves famílies. 

Després, El Pi també comentava que eliminava d'aquí a sis
mesos, una vegada aprovats els pressuposts en sis mesos,
l'eliminació de l'Oficina anticorrupció. Nosaltres no hi podem
estar d'acord, sempre ho hem dit en cada debat que s'ha produït,
pensam que l'Oficina anticorrupció fa una bona tasca, fins i tot
només l’existència de l’Oficina anticorrupció fa una tasca de
prevenció, que és molt important, sobretot a la comunitat on
estem, que ja sabem tots els casos de corrupció que hi ha hagut
en el passat i que, per tant, nosaltres continuarem defensant; a
més, convid a llegir les memòries de l'Oficina anticorrupció
perquè es vegi la quantitat de treball ingent que han fet. De
passada, vull posar en valor aquest augment de personal que
s'ha fet per part de..., bé, en els pressuposts s'ha vist plasmada
la possibilitat que hi hagi quatre persones més per tal de
desenvolupar totes les tasques d'investigació de totes les
denúncies i procediments que s'han de desenvolupar en el si de
l'Oficina anticorrupció. Per tant, com dic, no hi estam d'acord.

Després també pel que fa a Ciutadans hi ha algunes esmenes
que no acabam d'entendre ni de compartir, com als articles 6 i
7, perquè són esmenes..., o sigui, són articles que realment no
és d'una legislatura o dues, ja fa molt de temps que sempre han
tengut aquest redactat i no entenc massa bé el motiu d'aquestes
esmenes. 

També fan referència al personal interí o temporal. Crec
que en el Congrés ara hem vist com s'ha aprovat una norma per
regular la situació de tots aquests treballadors i treballadores i,
per tant, entenem que no té sentit l'aplicació de les esmenes que
proposen quan, per un altre costat, es donarà una resposta a tot
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aquest personal interí regularitzant la seva situació, ja que
molts d'ells passaran a ser fixos. Per tant, en principi, veim
innecessari haver d'aplicar una mesura que al final no hi tendrà
personal per tal d'aplicar-se. 

Bé, en principi, això és tot. Esper el següent torn per si he
d'afegir qualque cosa. Bé, se m'ha oblidat comentar que
l’esmena que queda viva del Grup Mixt comptarà amb el nostre
vot favorable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Sans. Li toca ara en el torn en contra a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres per les esmenes que
hem vist i un poc pel que ens han exposat aquí els diferents
grups que tenen esmenes vives, diguem, a aquesta comissió
veim que molts d'aquests debats són els mateixos que han duit
aquests darrers anys.

És evident que amb la COVID també s'ha canviat un poc el
relat, però bàsicament es manté un poc quin és. La baixada
d'imposts que sempre es proposa com a solució màgica a tots
els problemes que té l’economia o que tenen les nostres
famílies a nivell balear sense tenir en compte que els recursos
o que el servei públic en aquests s'ha fet un esforç durant
aquests darrers sis anys precisament per millorar uns serveis
públics que estaven totalment devastats per la darrera
legislatura del Partit Popular. 

Nosaltres, en aquest sentit, hem de dir que pel que fa
referència a l'impost de turisme sostenible hi ha diferents
iniciatives. Evidentment nosaltres estam d'acord i votam a favor
de la proposta que es du en aquest projecte de llei de
pressuposts en el sentit que enguany és un any extraordinari i
que aquesta recaptació, que fins i tot és menor que altres anys,
perquè és  evident que aquests darrers dos anys l'ocupació no
ha estat la mateixa que hi havia fins el 2019, però que es destini
precisament a fer front a qüestions, a impactes derivades de la
COVID. 

Nosaltres també és veritat que el fet de..., podem discutir i
tal vegada fins i tot dins els mateixos grups parlamentaris hi ha
diferents opinions d'on han d'anar les finalitats de l'impost de
turisme sostenible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, per favor, ens trobam en comissió, m’agradaria
que respectessin els torns de la gent que parla. Gràcies. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Aquesta manera de veure que l'impost de turisme sostenible
ha d'anar al sector turístic, nosaltres no hi estam d'acord.
Nosaltres no hi estam d’acord perquè precisament nosaltres

entenem que l'impost de turisme sostenible ha d'anar a pal·liar
els efectes negatius que té el turisme, i els efectes negatius del
turisme són molt transversals. Parlam des d'habitatge a moltes
altres qüestions; evidentment, el primer és el medi ambient, és
el territori, l'impacte sobre el territori, l'impacte sobre els
nostres recursos, l'impacte sobre aquesta petjada ecològica,
però evidentment té moltes altres qüestions. És un model
econòmic de monocultiu turístic que ens ha dut molta fragilitat
i molta vulnerabilitat amb molts de sous baixos i una baixada
de la renda, perquè hem de tenir en compte que mentre aquests
darrers anys abans de la pandèmia vàrem pujar
exponencialment, avui ja ho he dit que en aquest segle XXI
hem passat de 8 a 16 milions de visitants turístics, és molt bo de
dir, però amb dues dècades hem pujat 8 milions de visitants.
Això és molt bo de dir. Com podem entendre que el nostre PIB
precisament hagi fet tot a la inversa? Ha baixat del segon lloc
fins al setè o vuitè lloc. Realment això vol dir que els beneficis
d'aquesta gran ocupació i d'aquesta gran explotació turística no
es reverteixen en la gent i en les persones que resideixen al
nostre arxipèlag. Per tant, és un procediment procés extractiu
on els beneficis se'n van fora de les nostres illes. Per tant, ens
hem de repensar aquest model perquè realment no és beneficiós
per a nosaltres. 

És evident que l'enfocament de l'impost de turisme
sostenible a nosaltres ens pareix bé que en aquest exercici 2022
es dediqui a pal·liar els problemes que ens ha donat la COVID-
19 i evidentment sí em pareix, no record quin grup ho ha
comentat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, respectin el torn de paraula de
la persona que intervé. Gràcies.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí que és veritat que hem pactat que aquesta comissió no
quedi suspesa totalment sinó que hagi de retre comptes d'on
s'ha destinat aquests imports de turisme sostenible. 

Dit això, també ens fa gràcia quan el Sr. Costa diu: “bé,
abaixar l'impost de transmissions patrimonials els que puguin
pagar més de 400.000 euros per un habitatge”, és que qui pugui
pagar més de 400.000 euros..., no, no, vostè ha dit que ara eren
200.000, però vostè demanava una pujada d'un 50%. 300
milions, fins a 300.000, d’acord. Bé, 300.000 també, a Eivissa
he entès, no?, a zones tensionades, bé, no ho sé, això és el que
he entès un poc ... perquè no m'havia llegit l'esmena
específicament. Clar, és que nosaltres entenem que no és per
aquí l'ajuda que hem de donar ni als nostres joves ni a la nostra
gent, perquè una persona que pot pagar 300.000 euros realment
no està per pagar..., no és una qüestió de pagar o no l'impost de
transmissions patrimonials. 

Dit això, creim que precisament és una incoherència que
diguin “estam en desacord que es pugi un 0,5% d'impost de
transmissions patrimonials a la gent que compra habitatges per
més d’1 milió d'euros”. Mare de Déu, una persona que es
compra un habitatge de més d’1 milió d'euros no crec que un
0,5% sigui el seu problema perquè ja m’agradaria a mi tenir
aquest problema. M’entén, Sr. Costa? Ja m’agradaria a mi tenir
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el problema que em pujassin un 0,5% l’impost de transmissions
patrimonials. 

De fet, nosaltres sempre, i vostès crec que amb això
manifesten que no voldríem posar cap trava precisament a tots
aquests estrangers que com que tenen un poder adquisitiu més
gran són els que poden comprar els habitatges i els que
indirectament fan pujar el preu dels habitatges, perquè tots
sabem que els promotors, ells mateixos ho han dit, que diuen
que no els surt a compte i que només els surt a compte fer
habitatges per més de 300, per més de 400.000 euros i que van
-diguem- enfocats a un sector de compra, a un sector que és
molt elevat. 

Per tant, creiem que són incongruències, no hi podem donar
suport i en totes aquestes qüestions de què ens parlen alguns
grups, de bonificacions per compra d'habitatge per a joves,
etcètera o per desgravacions per lloguer, nosaltres creim que
aquesta feina... veim que l’enfoquen només de cara als
propietaris, al que puguin comprar, però quan els parlam de
regular els lloguers no hi estan d'acord, sí, que hi hagi una
normativa que eviti que els lloguers pugin desmesuradament a
una zona tensionada, vostès no hi estan d'acord. 

Ara ha entrat una llei de joventut on hi haurà un tant per
cent dedicat a les promocions per a joves. Ara veurem què fan,
perquè és aquí es demostrarà si vostès realment pensen en els
joves o no pensen en els joves, perquè, és clar, quan ens parlen
de totes aquestes bonificacions per comprar habitatges de més
de 300.000 euros jo li diré que jo tenc dues filles adultes i en
aquest moment no es poden ni plantejar i no és que visquin a
Eivissa, viuen a Mallorca, però plantejar-se comprar un
habitatge de 300.000 euros ni somiar-ho en aquest moment. 

Per tant, altres qüestions que també... hi ha un parell de
grups que han sortit..., l'escola concertada. Jo crec que també
s'ha fet un esforç i s'ha augmentat un 3% el finançament del
manteniment de l'escola concertada. Per tant, es van fer -
diguem- avanços en aquest sentit i sempre des del primer
moment jo crec que, precisament des de 2015 s'ha fet una feina
d'igualar i d'equilibrar qüestions a l'escola concertada que abans
no s'havia vist. I això li ho puc dir perquè conec molta gent que
és mestre i que fa feina a la concertada i precisament ha estat
un canvi i molts de beneficis que fins ara no havien... no
s'havien vist beneficiats. 

I en el tema..., no sé quin grup... no sé si són un parell de
grups que duen el tema de la temporalitat, estic d'acord que
l’abús de temporalitat dins les administracions crec que ara és
un tema que afecta bàsicament la normativa bàsica estatal i que,
per tant, no queda més remei que esperar, esperar a veure quina
és la normativa estatal perquè és un tema molt complex, és un
tema que durà molta..., perquè no deixarà content a tothom. És
impossible deixar content a tothom perquè és un problema que
hem generat... la gestió, però l'hem generat tots, tots els que
hem anat passant per les administracions perquè és un
problema que s'està generant des de fa massa temps. 

Per tant, aquest problema jo crec que ningú no pot dir és
culpa d'un o és culpa d'un altre, crec que és un problema que
s'ha generat en general per totes les administracions i per totes
els partits polítics en general i que Europa és clar que ens ha dit

que això s'ha d'haver acabat i que s'hi ha de fer front. Ara bé, és
una qüestió complexa, i, per tant, no crec que haguem de ser
ara nosaltres... anar a complicar encara més la qüestió, sinó
esperar a veure quina és la proposta que surt i que es pugui
aplicar a nivell de tot l'Estat espanyol. Això almanco des de...
creim que seria el més sensat perquè també seria la forma que
no hi hagués... que no hi hagi diferències entre diferents
administracions i diferents interins o diferents persones
afectades amb les mateixes condicions.

I dit això, nosaltres a la majoria d'esmenes... també, tret que
hi ha unes... en aquest sentit aquesta esmena que ja s'ha dit del
Grup Mixt, MÉS per Menorca que hi votarem a favor, a la resta
d'esmenes mantendrem el nostre vot en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyora... Perdó, senyors diputats, per
favor... Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passam al torn de
paraula per últim a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot en relació
amb el que han comentat els diferents grups parlamentaris, jo
volia fer un incís, crec que el Grup Parlamentari Socialista
sempre ha defensat l'existència de serveis públics robusts i per
això és necessari tenir també uns ingressos tributaris robusts,
aquesta és una regla que tenim molt clara, i sobretot, també,
complint amb el que marca la Constitució Espanyola a l’article
31,  s'han de complir el principi de justícia tributària i el
principi de progressivitat. 

I jo crec que el Grup Parlamentari Socialista quan va entrar
a crear govern, des de l'any 2015 ha fet aquesta aposta forta per
tenir aquests serveis públics potents i per tenir uns ingressos
tributaris potents, i sobretot tenint en compte que jo crec que
des de tots els grups parlamentaris tenim clar que s'ha de
garantir la suficiència financera dels pressuposts i a la vegada,
idò tenir aquest sistema tributari just i progressiu. Repetesc,
totes les incorporacions que s'han fet a la Llei de pressuposts
2015 fins ara mateix van en aquesta línia i crec que no ho hem
d’oblidar.

En relació amb..., començaré amb el tema de política fiscal,
repassant un poc les esmenes presentades pels grups
parlamentaris, començaré per les d'El Pi.

En relació amb l'impost turístic m'ha sobtat, bé, no és que
m'hagi sobtat, El Pi reclama via esmena aplicar la mateixa tarifa
que hi havia inicialment quan es va crear l'impost, Sr. Melià o
Grup Parlamentari El Pi, li diria que o no ho han sabut copiar
bé o expressament han volgut que els hostals, els albergs i els
refugis paguin menys que la tarifa que teníem quan es va posar
en marxa l'impost. Si vostè va a l'esmena que han presentat
veuran que precisament per a aquestes categories d'establiments
turístics la tarifa que hi havia proposada dia..., quan va entrar
en vigor l’impost dia 1 de juliol de l'any 2016 era per a hostals,
albergs i refugis, un euro per dia, i vostès proposen 0,5. No sé
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si és una errada o és que han volgut vostès expressament fer un
(...) addicional cap a aquestes categories d'hotels,
d'establiments turístics. 

En relació amb Ciutadans, també la Sra. Guasp ha parlat de
suprimir l'impost de societats, supòs que també és un lapsus,
vull entendre que el que volen suprimir és l'impost de
successions i donacions, aliviar l'IRPF en l’àmbit autonòmic i
eliminar l'impost sobre estades turístiques, l'impost del turisme
sostenible. És un impost potent. Hem de recordar que en el seu
millor moment va recaptar 120 milions d'euros anuals i que
això implica tenir uns... tenir una recaptació de 120 milions
d'euros per finançar projectes sostenibles. 

Recordaré que hi ha una pàgina, i crec que ningú no la
visita, que és Illes sostenibles on es poden veure els projectes
que s'han finançat amb la recaptació de l'impost turístic, perquè
hi ha tendència a recordar el que un vol i no el que
efectivament és la realitat.

En relació amb la proposta també de... via esmena del grup
Ciutadans per subvencionar quotes d’autònoms a joves, dir-li,
recordar-li, Sra. Guasp, que la setmana passada, si no ho record
malament, concretament divendres, vàrem tenir una mesa sobre
l'autoocupació i que precisament va en la línia de donar ajudes
als autònoms i sobretot a joves, amb aquest pla de segona
oportunitat, el Pla Inicia, també el pla de continuïtat per part de
persones emprenedores. Per tant, és una altra via de posar o
aliviar el que serien les quotes d’autònoms per a persones
joves.

En relació amb la concertada, que també és una esmena
comuna a alguns grups parlamentaris, crec que també hem de
recordar que es destinen 200,5 3 milions d'euros a la
concertada, amb 163 professors més i l’increment és de 5
milions d'euros anuals. Per tant, és veritat que hi va haver un
acord en el segon pacte de progrés per començar amb un full de
ruta, full de ruta, per cert, que va suprimir el Govern del Partit
Popular, del Sr. Bauzá i full de ruta que hem recuperat i anam
fent passes, evidentment de forma progressiva, en relació amb
el que és la concertada. Per tant, apostam per la concertada i
anam fent inversions -repetesc- de forma progressiva.

Quant a la política fiscal del PP que... que si comparam
Ciutadans, El Pi i el PP és que és... el grup parlamentari que
comentaré a continuació que tal vegada és la proposta fiscal
més agosarada, és veritat que vostès han dit que el que volien
era disminuir la despesa per import de 100 milions d'euros i
abaixar els imposts per import de 200 milions d'euros, si no ho
he entès malament ..., perdoni, perdoni, incrementar la despesa
en 100 milions d’euros i abaixar els imposts en 200 milions
d'euros. Li he de dir, Sr. Costa, que pens que aquesta
quantificació, sobretot pel que fa a la baixada impositiva, ha
estat molt, molt, molt prudent, perquè si consideram que el que
volen és suprimir l'impost de transmissions patrimonials, que ja
eren 120 milions d'euros, volen abaixar l'IRPF fins a 30.000
euros, una baixada de 0,5 punts percentuals i 0,25 a partir de
30.000 euros, si a més volen incorporar deduccions per a
arrendadors d'un 15%, amb un màxim de 600 euros, si a més
volen abaixar l’impost de transmissions patrimonials en un 4%
per als primers 200.000 euros, si a més volen recuperar la tarifa
i abaixar-la de l’impost de patrimoni, quan em referesc a

recuperar, és recuperar la tarifa que hi havia abans de l’apujada
de l'any 2016; si volen apujar el mínim exempt de 700.000 a
800.000 euros, si volen incorporar també beneficis fiscals per
a habitatge habitual fins a 200.000 euros a l'impost de
successions i donacions; si volen incorporar, igual que El Pi, la
reducció del 95% dins l'impost de successions i donacions per
als pactes successoris; si a més volen incrementar en un 10% el
mínim familiar per ascendents; si a més volen incrementar els
límits de base per a l'adquisició de llibres de text; si a més
volen un tipus 0 per al grup 1 i 2 a l'impost de successions i
donacions; si a més volen abaixar l'impost de transmissions
patrimonials per als joves menors de 35 anys; ... i encara podria
seguir, a mi això no em dona 200 milions d'euros, li ho puc
assegurar, perquè just de l'impost de turisme sostenible són 120
milions d'euros. 

Per tant, li puc assegurar que faré els càlculs corresponents
i li puc assegurar que això no són 200 milions d'euros, sinó que
són molt més. Per tant, volen incrementar la despesa en 100
milions d'euros i volen abaixar els imposts, diria jo, vostè ha dit
200 milions d'euros, jo hi afegiria bastant més quantitat. Em
diguin com ho faran, perquè això és fer un forat, fer un forat
com una casa. I a més, aquestes mesures tributàries que vostès
proposen, algunes d'elles són regressives. És veritat que
l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, fins a 30.000
euros la baixada és de 0,5 punts lineals, independentment
d'estàndards escala i el mateix quan és superior a 30.000 euros.
Pareix ser que aquesta progressivitat se'ls oblida i el tema de
tenir un sistema tributari i redistributiu, també se'ls oblida.  

A més, també ens ha xocat molt l'esmena, l'esmena -un
momentet- 13438, on el Partit Popular planteja suprimir
l'article tres bis, apartat 2, del Decret 1/2014, del Text refós de
les Illes ..., bé, són beneficis, és tota la fiscalitat, eh?, el decret
1/2014; ens ha sobtat molt, perquè incorporen una esmena de
supressió, i no s'entén, perquè si el que volen és complir amb
la Llei de família i tractar igual les famílies monoparentals que
les famílies nombroses fan tot el contrari o sigui suprimeixen,
i, per tant, no donen els mateixos beneficis fiscals a les famílies
monoparentals, quan entenem que una família monoparental ha
de tenir els mateixos beneficis fiscals que una família
nombrosa. Això quant a política fiscal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, respectin la persona que està
parlant. Gràcies.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

I després també ens ha sobtat molt l'esmena del Partit
Popular quant a l'eliminació de l'Agència de Salut, quan ens ha
arribat un titular que el PP a nivell estatal reclama més ambició
en el centre estatal de salut pública i, de fet, crear una agència
de salut a nivell estatal, o sigui fan a l'Estat el contrari del que
demanen aquí, i sobretot tenint en compte aquests darrers anys
que hem passat i aquests darrers mesos que el que pretén
l'Agència de Salut precisament és tenir una gestió molt més
eficaç de la COVID-19. 

També ens ha sobtat proposta d'eliminació de l'Institut
Balear de l'Energia, quan som la primera comunitat autònoma
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on s'han esgotat les ajudes per a autoconsum. Per tant, hi ha
hagut, en aquest cas, un èxit absolut que vostès pareix que no
tenen en compte i que nosaltres creiem que hem de posar en
valor.

Com deia, però, bàsicament el gruix de les esmenes fan
referència a la política fiscal. Crec que des del Grup
Parlamentari Socialista sempre hem defensat i no només
defensat, sinó aplicat i regulat en aquest sentit i hem apostat pel
principi de justícia tributària i el principi de progressivitat. I
sobten també totes aquestes mesures tributàries d'un altre partit
que ha governat la legislatura 2011-2015 quan precisament el
que varen fer és tot el contrari del que ara demanen. Demanen
abaixar actes jurídics documentats quan el varen pujar a
l’1,2%, demanen abaixar l'impost de transmissions patrimonials
quan el varen pujar en una escala progressiva, que era del 8, 9,
10%, demanen abaixar l'IRPF quan a nivell estatal el Sr. Rajoy
va fer l’apujada més grossa de la història d'IRPF per a tot tipus
de renda, tant per a rendes baixes, va pujar 0,75 punts
percentuals de tarifa com per a rendes elevades. Per tant, no
entenem aquesta política tributària d'ara cap aquí o ara cap allà,
de beneficis fiscals quan no els toca governar i apujades
impositives potents quan els toca governar. 

I bé, bàsicament això era el que volíem comentar quant a les
esmenes, per tant, no podem donar suport a aquestes esmenes,
i l’única esmena que acceptarem és l'esmena en relació amb el
tema de residus de Gent per Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Començam el torn de rèplica
de cinc minuts. En primer lloc, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè no entrarem
a rebatre l'argumentació dels grups que donen suport al Govern,
ja ho farem en el plenari, només dir-li a la Sra. Truyols que ja
que ens hem equivocat d’un 0,5, li propòs una transacció,
posam 1 euro i ja està; no passa res. Trobarem una solució
fàcil, si tenen voluntat política amb l’error comès pel nostre
grup parlamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià, A continuació del torn de paraula
la portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp,
que substitueix -abans no ho he dit- el Sr. Marc Pérez-Ribas en
aquesta comissió, i li demanaria, ja que m'ha dit que en retirava
una perquè estava repetida i no m'ha dit exactament quina era.
Moltes gràcies.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Ho tenia aquí apuntat, retiram
la 13291perquè està repetida a la 13290. 

Sí que volia afegir que és el que nosaltres demanam per als
joves és la bonificació, és a dir, una subvenció de la quota
d'autònoms que es paga que tal vegada és de 30 euros mensuals

als joves de menys de 35 anys durant els dos primers anys
d'activitat. No ho sé, dir, deia la Sra. Campomar i també
respecte de les nostres esmenes, que compartim també amb el
Grup Parlamentari Popular, i crec que amb El Pi també, que
hem proposat abaixar aquest impost de transmissions per la
compra de l'adquisició de l’habitatge als joves de menys de 35
anys per part de Ciutadans, ella deia que li sembla que no hem
d'ajudar als joves que poden comprar-se una casa, només en els
joves de lloguer, que crec que el Partit Popular sí que ha posat
esmenes que nosaltres donam suport per deduccions també al
lloguer, i donar aquestes ajudes als joves, que, evidentment, sí
que creiem que ha de ser una prioritat per a l'administració.
Esperam trobar aquesta transacció, si no, veig que no aquí a
l'article articulat, però ho podem intentar a la secció de
Turisme, Economia, ocupació i i model econòmic.

Després, perquè ja ho he dit abans, era un compromís que
s'ha votat a una resolució, i aquest parlament, per unanimitat,
va donar suport a aquesta iniciativa de Ciutadans.

Respecte d'El Pi, sí que volia dir que Ciutadans s'abstendrà
a l'esmena que rebaixa la tarifa de l'IPC, que, evidentment, com
a pla B o pla C fi estaríem d'acord, evidentment, però des de
Ciutadans mantenim que el que volem és eliminar, si no
suspendre durant l'exercici 2022, per això les nostres esmenes
i si el mantenim que sigui un impost finalista en tot moment.

Després sí que volia, se m'ha oblidat fer esment a una
esmena important per a les cambres de Comerç d'Eivissa,
Formentera i Menorca, també per a la Cambra de Mallorca,
però sí que necessari i urgent, ens estan demanant auxili per al
seu manteniment. Hem posat l'esmena 13293, en el sentit de
modificar la Llei 1/2017, de cambres oficials de Comerç per
garantir una assignació no inferior a 250 euros a les cambres de
Comerç, que tenen un objectiu, unes competències importants
com ens públics i que s'ha de mantenir per part de
l'administració, i esper obtenir el suport dels grups
parlamentaris durant el debat de la tramitació d'aquests
pressuposts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. El torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc està bé que hagi estat
sincer a la rèplica anterior, en el sentit que els grups que donen
suport al Govern, especialment la Sra. Campomar ho han dit
clarament, ells no són, no són vostès partidaris d’abaixar els
imposts. Vostès són més partidaris d'incrementar-los, i és
normal que sigui així, perquè vostès no pensen com el Partit
Popular i és normal que sigui així. Nosaltres pensam que s'han
d'abaixar els imposts per això presentam tot un conjunt
d'esmenes per abaixar els imposts. 

Ens sorprèn, això sí, ho he de reconèixer, que la Sra.
Truyols encara ens vengui amb la legislatura 11-15, per una raó
molt senzilla, perquè la Sra. Truyols sap perfectament que no
té res a veure la legislatura 11-15 amb l'actual. I li posaré un
exemple, molt senzill, ho entendrà perfectament. Miri, la
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setmana passada la presidenta Isabel Díaz-Ayuso abaixava la
tarifa de l'IRPF a Madrid. Juanma Moreno i el seu conseller
d'Hisenda, Juan Bravo, abaixaven els imposts massivament als
ciutadans d'Andalusia, però s'ha fet el mateix a Galícia, també
fa molt poc temps feia el mateix López Miras a Múrcia, a
Castella i Lleó. Per tant, a les comunitats autònomes allà on
governa el Partit Popular, en coalició en alguns casos amb
Ciutadans, abaixen els imposts. Per què abaixen els imposts?,
perquè és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de
voluntat política. Vostès no tenen voluntat política per abaixar
els imposts, perfecte. Ja ho entenem, ho entenem, si governàs
el Partit Popular a l'any..., ja, dia 1 de gener de 2022, l'impost
de transmissions patrimonials per als joves menors de 30 anys
deixaria de pagar-se per comprar el seu primer habitatge
habitual. No passa res, no governa el Partit Popular. Si
governàs el Partit Popular, passaria això, si governàs el Partit
Popular dia 1 de gener del 2022 baixaria la tarifa de l'IRPF,
d'acord amb el plantejament que duim. No passa res.

Vostè ens diu, no em dona 200 milions d'euros, no
proposam, per exemple, abaixar l'impost sobre estades
turístiques, Sra. Truyols, no ho proposam..., aquesta vegada no
ho proposam. Si vostè em diu 200 milions d'euros és tal, jo fa
dos mesos que li vaig demanar a la Conselleria d'Hisenda totes
les dades per fer els càlculs més acurats, jo crec que 200
milions d'euros és un càlcul raonable. Vostè diu que no, quan
em passin les dades, que fa dos mesos que les tenc demanades
a l'Agència Tributària de les Illes Balears, farem, des del Partit
Popular -li puc ben assegurar- els càlculs exactes, exactes no,
perquè mai no són exactes, però una estimació més acurada de
la que hem pogut fer fins ara, perquè no tenim les dades
suficients per fer-la. Sí que la vàrem fer el 2019, eh?, això sí,
la vàrem fer el 2019 i algunes de les mesures que ja
proposàvem el 2019 les continuam proposant; però repetesc,
Sra. Truyols, no té res a veure la situació actual amb la que hi
havia a la legislatura 11-15, i vostè ho sap perfectament, perquè
el 2011 vostè era directora de l'Agència Tributària, i ho sap
perfectament, estava a la Conselleria d'Hisenda i sap
perfectament les restriccions quant a liquiditat que hi havia, ho
havíem dit moltes vegades, es devien 1.600 milions d'euros en
aquesta comunitat autònoma.

En conseqüència, la situació no té res a veure i l'evidència
empírica que no té res a veure, és que les comunitats autònomes
allà on governa el Partit Popular, abaixen els imposts, i això és
el que faria el Partit Popular. Per exemple, una altra cosa que
li puc ben assegurar que passaria si governàs el Partit Popular
dia 1 de gener de 2022, s'eliminaria per al grup 2, l'impost
sobre successions i donacions, de forma que les herències de
pares a fills, és igual l’import, no pagarien ni un euro a les Illes
Balears, també li puc garantir que seria així, seria així, no en
tengui cap dubte ni un, que seria així, costi el que costi, i les
herències del grup 3 baixarien a la meitat. Li puc garantir que
seria així.

Ara bé, vostès fan una altra política, diu “progressivitat” i
ho plantegen com si ... com si el sistema tributari ... ja ho hem
debatut alguna vegada, Sra. Truyols, com si el sistema tributari
abans que arribassin vostès no fos progressiu, no..., ja ho sé, ja
ho sé, que no ho ha dit, però vostès ho plantegen com
“nosaltres hem inventat la progressivitat”. Home, no, li puc ben
assegurar que un director general de Pressuposts a la legislatura

11-15 va plantejar que l'impost de transmissions patrimonials
fos progressiu. No, no ho era abans, vostè ho sap. Cap altra
comunitat autònoma té un impost progressiu de transmissions
patrimonials. No, no sé si a dia d'avui ho és, en aquell moment,
no n'hi havia cap altra que tengués una tarifa progressiva
l'impost de transmissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

En qualsevol cas -per acabar, Sra. Presidenta- tenim
claríssim que es poden abaixar els imposts, s'ha d'incrementar
menys despesa, sí, clarament, però es poden abaixar els
imposts.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació, per part del Grup
Parlamentari Mixt, passam la paraula al Sr. Sanz, que
substitueix el Sr. Castells en aquest moment, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas el que volia defensar
és una esmena de l'articulat en la qual avui en aquesta comissió
he sentit com s'ha parlat molt de l'impost de turisme sostenible,
i justament té a veure amb un projecte de l'impost de turisme
sostenible, que és el sistema de dipòsit i retorn, una prova pilot
que es va aprovar el 2009 i que quan va passar tota aquesta
crisi de la COVID, va ser un dels projectes que sí que va poder
continuar estant en marxa i continuem duent endavant, és un
sistema perquè sigui realitat aquesta economia circular i
aquesta reducció dels envasos que generen i la prova pilot és un
requisit de la Llei de residus i sòls contaminants que al seu
article 28 estableix que abans de posar en marxa aquest
sistema, en qualsevol banda, s'hauria de fer una prova pilot.

Aquesta prova pilot es va decidir que es fes a Formentera i
dins tot l'estudi d'aquesta prova pilot el que s'ha trobat és que
existeixi la possibilitat que en el marc determinat que es faci
aquesta prova pilot, pugui haver-hi una obligatorietat de fer
aquesta prova per part dels comerços que s’afegeixin dins el
sistema. El que és cert és que aquesta esmena, justament, és per
poder afegir una disposició addicional a la Llei de residus i sòls
contaminants, justament per poder fer una obligatorietat, així
com també unes possibles sancions o taxes que hi pogués
haver. Aquesta obligatorietat només serà possible si existeix
una ordre de la Conselleria de Medi Ambient, de la Direcció
General de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, que
abans ha de tenir un informe preceptiu i vinculant del Consell
Insular de Formentera. És molt important que aquesta esmena
quedi redactada per emmarcar-la directament només al
municipi de Formentera i a la prova pilot que s'està
desenvolupant a Formentera.
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Vull agrair el suport que han donat alguns dels grups a
aquesta esmena i esperem que surti endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Comencem ara els torns de
contrarèplica. En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

No en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, presidenta, només contestar per al·lusions,
el Sr. Costa ha dit que MÉS per Mallorca el que pretén és
incrementar els imposts, nosaltres el que diem és que nosaltres
el plantejament d'imposts redistributius, equitatius, intentar
equilibrar despeses amb imposts equitatius i progressius, però
progressius i justos, doncs, ens sembla bé. En canvi, la seva
política que vostè ha dit al darrer, d'abaixar, els imposts per
abaixar les despeses, però sense dir ni on retallarà, ni quins
serveis públics retallarà, no ens sembla bé, i això li ho diem
clarament, és evident.

I creiem que les coses no surten de l'aire del cel, com deia
la meva padrina.

I a la Sra. Guasp dic que nosaltres no estam en contra que
els joves s'emancipin, però nosaltres el que diem és que un jove
que ha d'anar a lloguer és més vulnerable, té més problemes
d'emancipació que un jove que es pot comprar un habitatge. I,
per tant, hauríem de veure com podem ajudar aquests joves que
van de lloguer. I jo, no ho sé, tal vegada vostès sí que estan
d'acord amb la regulació del lloguer, a mi em sembla que no,
però per què no? Perquè el que hauríem d'intentar, precisament,
és que els lloguers no fossin tan elevats i poder-los controlar.
I és evident que vostès amb això no sé exactament si són
vostès, però segur que el Partit Popular no hi està d'acord,
molta part de la dreta, per tant, nosaltres creiem que la prioritat
ha d'anar per aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, en relació amb els comentaris del Grup Parlamentari
Popular, vull dir-li que, vegem, el Grup Parlamentari Socialista
crec que també ha demostrat en múltiples ocasions la voluntat
política d’abaixar imposts, de fet, els imposts es poden abaixar
de diferents maneres, es pot abaixar el tipus impositiu, es poden

incrementar les deduccions autonòmiques a nivell d'impost de
la renda de les persones físiques, es pot fins i tot rebaixar la
base imposable per passar de base imposable a base liquidable
i aplicar reduccions; i és vera que tenim aquesta inèrcia de
pensar que abaixam imposts quan es baixa el tipus, però no
només és això. Li he de recordar i li he recordat en múltiples
ocasions durant aquesta legislatura, que vàrem passar a ser a
l'any 2013 una comunitat autònoma on no hi havia ni un sol
benefici fiscal per al tema de lloguer d'habitatge habitual de
llarga durada, ni per compra d'habitatge habitual.

I tot això ho ha recuperat un govern d'esquerres, aquest
govern d'esquerres format per MÉS per Mallorca, Unides
Podem i socialistes, per tant, ho hem de tenir en compte.

La baixada de la Sra. Ayuso, en parlarem el dia del ple de
la baixada de la Sra. Ayuso, i de les conseqüències que té no
només a nivell de despesa pública i d’inversió pública, sinó
també fins i tot des del punt de vista tributari, que utilitzar la
demagògia fiscal és molt fàcil, Sr. Costa.

Quant a les dades, jo li deia que em semblava poc, jo li
deman si dins aquests 200 milions d'euros està incorporada
l'eliminació de l'impost turístic. Si vostè em contesta, això és
una altra cosa, això és una altra cosa. De totes maneres, si vostè
vol fer una anàlisi acurada del que suposen totes les esmenes
que han presentat en aquests pressuposts, ho pot fer. Primer de
tot, en relació amb els imposts estatals, té l'estadística tributària
penjada a la pàgina de l'Agència Tributària estatal, per tant,
vostè pot utilitzar les mateixes dades que puc utilitzar això.

I en relació amb els imposts cedits totalment, si té dins el
cap, que crec que li té, perquè ha estat director general de
Pressuposts d'aquesta comunitat autònoma, si té dins el cap,
més o manco, les dades en relació amb l'evolució dels tributs
cedits totalment, pot fer més o manco una estimació el més
aproximada possible. És veritat, perquè jo moltes vegades,
quan li parl de dades no són les dades de l'Agència Tributària
de les Illes Balears, són dades que tenia com a directora de
l'Agència Tributària de les Illes Balears, perquè ni tan sols he
pogut esperar, bé, he volgut esperar que em passassin les dades
en certes ocasions.

Avui mateix, en relació amb les esmenes que tenim aquí, jo
si he fet qualque càlcul l’he fet sense tenir en compte les dades
reals de l'Agència Tributària de les Illes Balears, i li deia, és tan
fàcil, per exemple, amb aquesta deducció que vostès esmenen
o que volen aprovar, que afecten eals arrendadors de lloguer,
n’hi ha prou amb anar a l'Agència Tributària estatal, vostè
veurà que hi ha, aproximadament, un poc més, 50.000
declarants de rendiments del capital immobiliari dins l'impost
de la renda, i multiplicant els 300 euros, que és el màxim que
vostè... -perdó- els 600 euros, que és el màxim que vostès
proposen a nivell global, per 50.000, surten 30 milions d'euros,
anant a la baixa, perquè després encara seria més, si tenim en
compte que vostès han dit, sembla que tenguin unes
determinades característiques en lloc de 600 seran 800. 

Faci un càlcul, tampoc no es tracta de d’apurar al màxim, i
un càlcul prudent, perquè aquest és un càlcul prudent; doncs,
facin el càlcul prudent per a totes les propostes fiscals que han
presentat, i veuran que la cosa puja prou, la cosa puja prou.
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Això és igual que a l'any passat que, per cert, VOX enguany no
ha presentat esmenes de caràcter parcial, i des de VOX l'any
passat proposaven una tarifa de l'IRPF que era de fins a 60.000
euros un 11%, i a partir de 60.000 euros de renda, un 15%. Just
això, fent càlculs, tenint en compte l’estadística tributària
penjada a la pàgina de l'Agència Tributària estatal, just això
eren 435 milions d’euros de cost.

Bé, crec que hem de ser prudents a l’hora de fer propostes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

.... -vaig acabant-, a l'hora de fer propostes, i quan parlam de
política fiscal intentar quantificar-ho. Què l’han quantificada?
Sí, però que pens que la cosa va més enllà, i jo per al dimarts
faré els deures, que els he fet avui per sobre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... i li puc assegurar que ja parlarem de dades.

I, bé, simplement és això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ja, per últim, per a fixació de
posicions té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. ¿Se me oye? Buenas tardes.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la legislatura, y
desde que VOX tiene representación en este Parlamento, mi
grupo se encuentra, una vez más, ante unos presupuestos
ruinosos e irreales, que no buscan satisfacer las necesidades de
los ciudadanos de Baleares, sino dar rienda suelta a las
ensoñaciones ideológicas del Gobierno de la Sra. Armengol, no
son unos presupuestos para la comunidad autónoma, sino para
el Gobierno autonómico, pactados entre los partidos políticos
que conforman el Gobierno balear para repartirse el pastel, y
para poder llevar a cabo sus proyectos y programas que buscan
satisfacer los intereses de sus afines, y no buscan el bien común
para los ciudadanos de Baleares. El interés particular de los
partidos que ostentan el poder prima sobre el interés general de
todos los habitantes de estas islas.

Cada vez que el Gobierno autonómico ha aprobado uno de
sus múltiples decretos ley, nosotros hemos votado a favor de su
tramitación como proyecto de ley, porque entendemos que esas
normas, que contenían en la mayoría de las ocasiones
restricciones de derechos para los ciudadanos de Baleares,
podían ser subsanadas mediante su tramitación parlamentaria,

porque para nosotros lo importante es lo que persigue una
iniciativa y no quién la presenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, m'agradaria que respectessin,
com sempre, el torn de la persona, de la diputada que parla.
Gràcies.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Continúo. Bien, pues, como decía, para nosotros lo
importante es lo que persigue una iniciativa y no quien la
presenta, a diferencia de la izquierda sectaria, que lo único que
hace es aplicar su rodillo ideológico en contra de las enmiendas
presentadas por los grupos de la oposición, y tan solo los
grupos de los que depende para conservar la mayoría
parlamentaria salen beneficiados en sus particulares
reivindicaciones soberanistas.

En los años anteriores hemos intentado enmendar los
presupuestos con decenas de enmiendas que han sido
sistemáticamente tumbadas por la mayoría de izquierdas. En
esta ocasión, como en las anteriores, presentamos una
enmienda a la totalidad con la finalidad de que los presupuestos
fuesen devueltos al Gobierno autonómico, que los ha
elaborado, y nuestra motivación ya quedó suficientemente
recogida en el Diario de Sesiones de este Parlamento, y dada
la actual situación de crisis económica, después de casi dos
años de pandemia, entendemos que estos presupuestos son
gravemente lesivos para nuestra sociedad y para nuestra
economía, y no existe enmienda que puede arreglarlos, porque
parten de una falsa premisa de crecimiento y de unos números
irreales.

Otros grupos parlamentarios, en cambio, también han
presentado una enmienda a la totalidad y pretenden ahora
enmendar unos presupuestos que nacen de una mentira en la
previsión de ingresos y que, por tanto, son irrealizables, de
entrada. Tenemos un escaso crecimiento económico y una
inflación totalmente descontrolada, que hará imposible que
nuestro PIB se recupere y poder recaudar lo que estos
presupuestos contemplan.

Nosotros preferimos ser realistas, contarle a la gente la
verdad y actuar en consecuencia. Al final, el tiempo y los
tribunales nos están dando la razón, y sabemos que solo
saldremos adelante cuando nos libremos de quienes nos están
gobernando.

Por todo ello, no haré más intervenciones en esta comisión,
somos conscientes de que los grupos que apoyan al Gobierno
solo aceptarán las enmiendas en función de quién las presente,
y no de su contenido. Eso no es pensar en el interés de los
ciudadanos de las Baleares, sino en el interés de conservar sus
sillas. Nosotros hemos presentado más de 150 preguntas
relativas al presupuesto, para ejercer así nuestra función de
control, y poder demostrar a los ciudadanos el atropello que
suponen estos presupuestos con el dinero que tanto les cuesta
pagar a través de la enorme carga fiscal que soportan.
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Por tanto, no vamos a negociar nada con los grupos que
ostentan la mayoría de esta Cámara, ni tampoco ellos querrían,
por supuesto, pero sí vamos a exigir y, tras analizar las
enmiendas que se han presentado, votaremos a favor tan solo
de aquellas enmiendas en las que nuestro voto pueda ser
determinante para mejorar la vida de los ciudadanos de estas
islas. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Vamos a pasar a las votaciones.
Tenemos unos grupos, una propuestas de votaciones hechas por
El Pi, que hemos cuadrado con Ciudadanos, y a no ser que
alguien más nos pida alguna votació por separado, de alguna
esmena, en concreto, creemos que se puede hacer así,
agrupada.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, demanam votació separada de la 13867.

LA SRA. PRESIDENTA:

És la de Formentera, sí ja ho sé, si aquesta ja està clar, sí.
Gràcies.

Passam, doncs, a votar, començarem les votacions i, en
primer lloc, votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. En un primer
grup hi hauria les esmenes RGE núm. 12951, 12954, 12955,
12956, 12959, 12961, 12962, 12964 i 12965.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem, doncs, a un altre grup de dues esmenes, la 12952
i la 12963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un últim grup, que formen les esmenes 12953,
12957, 12958 i 12960.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara, un moment, que no sé si hi ha hagut canvis, que
crec..., perfecte. Passem, doncs, a votar ara tres grups, diversos
grups d'esmenes del Grup Parlamentari Popular.

En primer lloc, passam a votar les esmenes 13395, 13396,
13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 13403, 13404,
13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13414, 13415, 13416,
13422, 13423, 13425, 13426, 13427, 13433, 13434, 13435,
13437, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447 i
13448.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem, doncs, a un altre grup d'esmenes, un segon grup,
esmenes 13419, 13421, 13439 i 13450.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem a un tercer grup d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes 13412, 13413, 13417, 13424, 13430, 13431,
13432, 13436, 13438, 13440, 13449 i 13451.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar cinc esmenes del Grup Parlamentari
Popular, de manera individual.

En primer lloc, l’esmena 13405.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l'esmena 13406.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l'esmena 13420.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 13428.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, l’esmena 14429.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

En primer, esmenes RGE núm. 13287, 13288, 13289,
13292, 13298, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306,
13307, 13308, 13309, 13311 i 13312.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un altre grup d'esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
esmenes 13295, 13297, 13299 i 13310.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
13290, 13293, 13294, 13296 i 13300.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Per últim, passem a votar l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, de Formentera, l'esmena 13867.

Vots a favor?

Vots en contra?

Perdó, tornem votar perquè em sembla que el Sr. Castells
no estava... tornam votar l'esmena 13867 del Grup Mixt, Gent
per Formentera.

A veure, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara..., deman un minut.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, reprenem..., és que m’han passat una
proposta de votació i fins que ho puguem aclarir. Passam,
doncs, a la votació ja de l'articulat.

En primer lloc, votarem els articles als quals s'hi mantenen
esmenes. Farem diverses votacions, en primer lloc, a nivell dels
articles, votarem, en primer lloc, els articles 6, 7, la disposició
final sisena, disposició final desena i transitòria segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenciones?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un segon grup, que serien els articles 12, 14, 15,
18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35, disposició addicional
primera, disposició final segona, disposició final tercera i
l'annex 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar quatre punts, en primer lloc, els articles
16 i 30, més la disposició addicional segona i la disposició
addicional cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, votarem els articles on no es mantenen
esmenes. Si cap grup no demana votació separada, farem una
votació conjunta de les denominacions del títol de projecte, del
títol primer, del capítol 1 del títol primer, dels articles 1, 2, 3 i
4, de la denominació del capítol 2, del títol primer, de l'article
5, de la denominació del capítol 3 del títol primer, de l'article
8, de la denominació del capítol 4, del títol primer, de l'article
9, de la denominació del títol segon, dels articles 10 i 11, de les
denominacions del títol tercer i del capítol 1 del títol tercer,
dels articles 13, 17, 19, 20, 25 i 29, de la denominació del
capítol 2 del títol tercer, dels articles 31, 34 i 36, de les
denominacions del títol quart i del capítol 1 del títol quart, dels
articles 27 i 38, de la denominació del capítol 2 del títol quart,
de l'article 39, de la denominació títol cinquè, dels articles 40,
41 i 42, de la denominació del títol sisè, de l'article 43, de la
denominació del títol setè, de l'article 44, de les disposicions
addicionals tercera, quarta i cinquena bis, de la disposició
transitòria primera, de la disposició derogatòria única, de les
disposicions finals primera, quarta, cinquena, setena, vuitena,
novena, desena bis i onzena, de l'exposició de motius, i dels
annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 i 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Així, senyores i senyors, hem acabat el debat i les votacions
de les esmenes a l'articulat i dels annexes del projecte de llei
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022.

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

Fem un recés de deu minuts per airejar i netejar la sala.
Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, ocupin el seu lloc i
començarem. Senyores i senyors diputats, per favor, he
demanat que s'asseguin al seient, abans de res.

En primer lloc, senyores i senyors diputats, abans de
començar la secció 11, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. CANO I JUAN:

Si, Sílvia Cano substitueixen Pilar Costa.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Pep Castells.

LA SRA. SANS I REGIS:

Maria Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez, de Ciutadans, substitueix Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, presidenta, Juan Manuel Lafuente a Sebastià Sagreras.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Salomé Cabrera a Toni Costa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, crec que ja s'han dit totes les substitucions.

Començam, doncs, les esmenes que es mantenen a les
seccions i entitats públiques, empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions del sector públic, Consorci Servei de
Salut de les Illes Balears i Agència Tributària de les Illes
Balears.

Agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, amb les seccions i entitats afins.

Debat 2, de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, esmena 13452; secció
36, serveis comuns, despeses de personal, esmena 13454;
secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 13453; secció 78,
Escola Balear d'Administració Pública, esmena 13455; EO1,
Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, esmena 13456;
S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears, GEIBSAU,
esmena 13457.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, al programa 222C,
actuació de policies, esmena 13675; al programa 912B, suport
financer a ajuntaments i a altres ens locals, esmenes 13829,
13830, 13828 i 13676; E01, Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears, esmenes 13724, 13725, 13726, 13727, 13728 i
13729; S10, Gestió d'Emergències de les Illes Balears,
GEIBSAU, esmena 13770.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, al programa 222C,
actuació de policies, esmena 13362; al programa 551C, mitjans
de comunicació social, esmenes 13334 i 13335; al programa
912B, suport financer a ajuntaments i altres ens locals, esmena
13394.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 11, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
al programa 222C, actuació de policies, esmena 13074; al
programa 223A, Emergències, esmena 13031; al programa
551C, mitjans de comunicació social, esmena 13061.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 11,
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, al
programa 223A, Emergències, esmena 13874; al programa
231B, foment i relacions amb comunitats balears radicades a
l'exterior, esmena 13869; al programa 551C, mitjans de
comunicació social, esmena 13886, al programa 912B, suport
financer a ajuntaments i altres ens locals, esmena 13868; secció
36, serveis comuns, despeses de personal, al programa 121H,
gestió de recursos humans, esmena 13897.

Començam la defensa conjunta de les esmenes i, en primer
lloc, passem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bien, las
enmiendas del Grupo Popular en esta sección, a la Conselleria
de Presidencia, Función Pública e Igualdad, básicamente
tenemos las enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales
en materia de fondo de seguridad, las enmiendas de soporte a
los ayuntamientos y entidades locales y Fondo de Cooperación,
y las enmiendas al ente público de Radiotelevisión de les Illes
Balears.

En primer lugar, brevemente y esquemáticamente, respecto
a las enmiendas a la totalidad, desde nuestro grupo

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113452
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113454
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113453
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113455
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113456
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113457
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113575
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113829
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113830
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113828
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113676
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113724
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113725
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113726
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113727
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113728
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113729
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113770
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113362
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113334
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113335
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113394
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113074
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113031
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113061
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113874
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113869
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113886
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113868
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113897


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / fascicle 1 / 14 de desembre de 2021 2153

consideramos que se trata de una conselleria cuya función es
transversal, que básicamente tiene una función de coordinación
importante de todo el Govern, y es una conselleria cuyas
características, si se echa un vistazo al presupuesto, pues es una
consellería eminentemente política en la que tenemos
importantes gastos en comunicación, en publicidad y en
propaganda, e importantes gastos de personal, básicamente
político, para hacer esa labor de coordinación del Govern.

Por tanto, son dos características de este presupuesto que
para nosotros pues deberían, como mínimo, moderarse. Es
normal que haya una conselleria que tenga las funciones de
coordinación y es normal que un govern invierta o gaste en
comunicación, pero, desde nuestro punto de vista, esta
característica debería ser moderada sustancialmente.

Después hay otro factor importante en esta conselleria que
justifica nuestra enmienda a la totalidad, aparte de lo dicho, que
en la Dirección General de Función Pública, que es una
dirección general importante, cuya labor es fijar la política de
personal y, por tanto, de recursos humanos en la comunidad
autónoma, desde nuestro punto de vista también, si hay una
característica de este Govern pues ha sido el incremento
sustancial de lo que seguramente denominarían en el sector
privado, el empleo precario, y que en el sector público, pues
también es empleo precario, porque es el incremento de cerca
de un 30% del personal interino desde que está este nuevo
Gobierno.

Pero además una característica fundamental, que es la única
administración pública que no ha cumplido la actualización
salarial fijada en el BOE para todas las administraciones
públicas. Por tanto, desde nuestro punto de vista, también la
gestión de los recursos humanos se ha caracterizado pues, en
vez de primar la calidad, la modernización y la mejora en los
medios de la función pública, para dar un buen servicio de
calidad, pues entendemos que se ha hecho en el sentido
contrario.

Por otro lado, en la Dirección General de Emergencias
entendemos que la inversión debería ser de mayor coordinación
y mayor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria, per favor, que respectessin la gent que intervé.
Gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... mayor inversión y mayor coordinación en materia de
emergencia con los ayuntamientos, y por ahí van nuestras
enmiendas parciales y, por tanto, también entendemos
justificada la enmienda a la totalidad.

Por otro lado, llama la atención cuando se explicó por parte
de la consellera el presupuesto de esta conselleria, pues el plan
estrella era el Plan de conciliación y corresponsabilidad, que
curiosamente estaba cuantificado en 40 millones de euros,
cuando la Conselleria tiene un presupuesto de 103 millones de
euros, porque básicamente lo ejecutan otras consellerias y viene
de fondos del Estado. Por tanto, la el plan estrella de la

conselleria en estos presupuestos, en cuanto a los presupuestos
de la conselleria se limitaba a la contratación de los agentes de
corresponsabilidad. Por tanto, entendemos más que justificada
las enmiendas a la totalidad.

En cuanto a las enmiendas parciales, también brevemente,
pues hacemos una enmienda importante al fondo de seguridad
pública, entendemos que es la enmienda 13675, invertir más en
seguridad, más seguridad, más policía local, mejor
coordinación con los ayuntamientos y menos gasto superfluo.

Presentamos enmiendas a la mejora de la financiación de la
Ley de capitalidad de Ibiza, de la mejora de la financiación de
Menorca Reserva de la Biosfera, entendiendo que el concepto
de Menorca Reserva de la Biosfera debe ser una mejor
financiación, no un mayor gasto o mayor regulación; enmienda
de mejora de la financiación de la ley de capitalidad de Palma;
enmienda de mejora del Fondo de cooperación local.

Y respecto a las enmiendas de IB3, pues todas van en el
sentido de disminuir gasto de funcionamiento, gasto de altos
cargos e incentivar la producción propia.

Por último, en cuanto a las enmiendas de los otros grupos
políticos, en principio nuestra..., tanto de Ciudadanos, como de
El Pi y de Més per Menorca, básicamente, en general, nuestra
posición será positiva, pendiente de lo que se exprese aquí y en
el Pleno, pero en comisión mantendremos una abstención, salvo
si hay alguna enmienda, como se nos ha adelantado, que pueda
existir una transacción y tener visos de aprobarse, de forma
definitiva, que, entonces, en concreto la enmienda 13868, de
MÉS per Menorca, pues le daríamos apoyo a esta transacción.

Y esta es la explicación de nuestro grupo. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. A continuació, per tal de
defensar, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bones tardes, gràcies. Nosaltres no hem presentat esmena
a la totalitat i globalitat, la nostra línia d'entendre i gestionar els
pressuposts és de debat i de presentar esmenes parcials i
generar un debat i, evidentment, una negociació, que entenem
que és el que pertoca.

Vostès saben que nosaltres el posicionament sobre el tema
dels pressuposts en matèria general el va expressar la nostra
portaveu, quan es varen presentar els pressuposts, va parlar
també del sostre de despesa, i vàrem manifestar el desacord
amb uns pressuposts que es duien a aquesta cambra, on hi havia
una sèrie de peticions que el nostre grup parlamentari ha
mantingut a la legislatura i a cada un dels debats pressupostaris,
i que -em costa concentrar-me un poc-, i que...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, senyors, per favor, demano de veritat silenci, perquè
la gent a aquesta hora està cansada i costa molt de
concentrar-se en el que es pensa. Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -gràcies-, i que no s'han complert i, per tant, malgrat això,
nosaltres entenem que en aquestes comissions i evidentment en
el plenari és el lloc on negociar-les.

Hem presentat 4 esmenes, és una conselleria, evidentment,
també de coordinació, a part de la transversalitat, és una
conselleria de coordinació, és una conselleria que en tema
d'igualtat versa polítiques adreçades directament en tema a
través de l'IBDona o a través de la Comissió LGTBI, sobretot
una Direcció General de Coordinació. I, per tant, essent així,
entenem que les esmenes presentades arran de moltes polítiques
que aquesta conselleria impulsa, són conselleries que són
actuacions que desenvolupen altres seccions a altres
conselleries.

Tot i això, nosaltres hi hem presentat quatre esmenes, que
és el que exposaré ara: una, important, i un debat que hem
tengut a través de la Comissió de control de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i que compartim jo crec que
tots els grups parlamentaris, fins i tot els grups que donen
suport al Govern, és la necessitat de donar una consolidació a
un a un pressupost de producció audiovisual pròpia, que afecta
diferents qüestions, les entitats empresarials de creació de ràdio
i televisió a les nostres illes, un debat polític, que sempre hem
parlat en aquest parlament envers el tema de potenciar la nostra
indústria local, la nostra producció local.

I sobretot recull una inquietud i és que, respecte de
l'execució dels pressuposts de l'any 2020, els pressuposts que
va presentar el director de l'ens públic aquí, en comissió, reduïa
el pressupost de producció pròpia en més de 2 milions d'euros.
Aleshores, vostès veuran aquí que nosaltres presentam dues
esmenes referents a l'Ens Públic de Radiotelevisió, una de les
quals és que els pressuposts que té per a capítol 4 i capítol 7,
que li ve transferit des d'aquesta conselleria, de la secció 11, a
l'Ens Públic de Radiotelevisió, prioritzi dins la seva pròpia
distribució, i nosaltres entenem que pot fer-ho amb la gestió
pressupostària del global que se li presenta, siguin destinats els
10 milions d'euros a producció pròpia.

Això suposa, i és un debat que hem tengut en comissió de
control, suposa, evidentment, enfortir el teixit productiu de
Radiotelevisió de les Illes, a la indústria local, i evidentment,
enfortir moltes famílies que hi van vinculades, i moltes
empreses.

També manifest, perquè és implícit, però, evidentment,
sabeu que nosaltres no estam d'acord, ho hem manifestat, que
s'augmenti la partida pressupostària prevista en els pressuposts
que ha establert el Govern. Entenem que és un pressupost per
l'audiència que té, de moment suficient, i, evidentment, no va
en la línia d'augmentar, sinó d'afectar els mateixos pressuposts.
Però, és clar, l'esmena és perquè aquests 10 milions d'euros es

destinin al que pertoca, que és aquest l'objectiu que li he
esmentat.

Llavors, hi ha una actuació que trobam que s'ha de
recuperar, és un import més petit, són 50.000 euros, que ve del
Servei d'Ocupació, del centre, de la secció 76, on creiem que
s'ha de recuperar aquest conveni que tenia el SOIB, juntament
amb el..., però per això l'ha de crear, ha de crear, evidentment,
aquesta actuació el SOIB, i que va vinculat a donar una
formació amb un conveni amb el SOIB i l'ens públic, d'un
treballador o treballadora en pràctiques, per dir-ho d'una
manera, i també entenem que potenciam aquest sector d'aquesta
manera.

Molt ràpidament, també els diré que la Llei de capitalitat
del Govern de les Illes Balears presentava un pressupost d’1
milió d'euros de transferència a l'Ajuntament de Palma, del tot
insuficient pel que el mateix batle ha reconegut, que era
insuficient la necessitat de dotar dels pressupost adient, i
nosaltres li hem presentat una esmena d’1 milió d'euros, que
parteix de la Conselleria de Medi Ambient, a un capítol 64, i
hem tocat 1 milió d'euros, perquè entenem que si el Govern
només en presenta un serà molt difícil que li doni el que
reclama l'Ajuntament de Palma històricament que se li deu amb
la Llei de capitalitat. 

Finalment, vostès saben el debat que el nostre grup
parlamentari ha manifestat la posició en contra d’agent COVID
i recollir la demanda que tenen els municipis quant a la dotació
estable i fidelitzar les policies locals i suport als municipis,
sense carència de recursos de recursos humans que tenen en
aquest sentit efectius de policia local. Per tant, la nostra esmena
de 450.000 euros, parlam d'afectació, entenem que dins aquests
pressuposts la conselleria ha de ser capaç de substituir aquests
pressuposts d’agent COVID que té previst per la dotació de la
fidelització de les plantilles de policia local.

Llavors passarem esmenes per esmenes, nosaltres sí que
creiem que és una oportunitat a les comisions per posicionar el
sentit del vot, evidentment, arribarem al plenari i entenem que,
arran del fruit d'aquest debat i del posicionament que traslladem
aquí, s'obrirà, entenc jo, l'empatia amb l'objectiu i amb els
pressuposts que hi hagi i, per tant, possibilitarem la transacció
aquí o en el plenari, i, per tant, entenem que nosaltres..., i ho
farem així, el nostre grup parlamentari si es posicionarà segons
les esmenes del Partit Popular, de Proposta per les Illes i de
MÉS per Menorca, i si volen, els puc fer un esment -no sé,
presidenta, quin temps em queda d’intervenció en el primer
torn? Quant? Crec que em donarà.

He de dir al Partit Popular que, per exemple, les esmenes,
i així ja avançaré, a l'esmena 13670, sí, nosaltres li donarem
suport, a l’incrementi del fons de seguretat pública nosaltres hi
hem presentat una esmena al programa 222C, per tant, estam en
la línia.

L’esmena 13829, de la Llei de capitalitat d'Eivissa. Miri,
vostès la treuen de serveis comuns, i és una una qüestió que a
nosaltres ens sembla bé, la partida adient, a la Llei de capitalitat
d'Eivissa també li donarem suport.
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Li donarem suport a la 13830, en tema de Reserva de la
Biosfera, la dotació que també, de la secció 31.

A la 13929, també n’hi donarem, el factor d'insularitat,
mostram el nostre posicionament,

A la 13676, nosaltres ens abstendrem, perquè trobem que
la mesura del suport de millora dels mitjans de protecció civil,
6 milions d'euros la consideram excessiva, hi donaríem suport
si vostès arriben a negociar aquesta esmena, no ens sembla
malament, entre altres coses, vostès també buiden el capítol 1
de la conselleria, i no especifiquen de quins tributs i de quins
alts càrrecs se suposa que redueixen. Per tant, amb l'explicació
que ens donin per ventura a plenari hi arribaríem a donar
suport, però, en principi, ens abstendríem.

A la 13724, 725, 727, 728 i 729, nosaltres hi donaríem
suport, perquè va en la línia, i vostès si fan una actuació sobre
el pressupost d'IB 3, i li donarem suport, però no li donaríem,
i no és una qüestió de la quantia, sinó ara li explicaré: la 13725
és el que entenem que si està blindat, és un acord que té IB3
amb arrendadors, i si nosaltres li fem una reducció d'aquesta
partida, vostès incompleixen els contractes que té establert
d'arrendament. Per tant, a aquesta nosaltres ens abstendríem,
però crec que l'haurien de reformular.

Finalment, la partida corresponent, l’esmena corresponent,
la 13770, de gestió d'emergències, adreçada, n’hi ha una de
semblant, també em sembla, per MÉS per Menorca. Nosaltres
li donarem suport, perquè hi ha hagut debat molt clar, i una
reivindicació és que es doni suport a l’esdeveniment, en el
moment de les festes de Sant Joan.

Les propostes d'El Pi -esper tenir temps, sí-, l'esmena 13074
d'El Pi, vostès saben, Sr. Melià, que nosaltres, des del primer
moment, no estam d'acord amb la creació d'una policia
autonòmica. Aquesta comunitat autònoma ha de reivindicar els
efectius que li correspon per al finançament de les forces i
cossos de seguretat de l'Estat, és una reivindicació i entenem
que tenen les funcions suficients i la preparació per fer-ho, i la
dotació de les policies locals. 

Sí, li donarem suport a la 13031, envers la protecció civil,
perquè ens sembla raonable, i, a més a més, a la partida mateixa
de la conselleria, el mateix programa és d’on surt i ens sembla
correcta.

No donarem suport a la 13061 perquè no estam d'acord amb
augmentar, com vostès proposen aquí, els pressuposts globals
d'IB 3, i vostès parlen d'augmentar 2,8 milions d'euros. 

Finalment, l'esmena del Grup Mixt, MÉS per Menorca, li
donarem suport a l'esmena 13874, quan dic (...)

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, disculpi, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, la deixaré per al segon torn d’intervenció.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Perdonin, però intentam aclarir... A
continuació té la paraula, per part del Grup El Pi Proposta per
les Illes, la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Molt breument explicaré les tres esmenes que mantenim o que
hem presentat a aquesta conselleria. Com s'ha dit, no és una
conselleria especialment inversora, és una conselleria, com s'ha
comentat, de coordinació, transversal o com en vulguem dir, i
el nostre grup parlamentari presenta aquestes tres esmenes.

La primera és dedicada i adreçada a potenciar, incrementar
la partida destinada al Servei de protecció civil dels diferents
municipis de les Illes Balears, amb una dotació de 300.000
euros. Ens sembla que aquest servei de protecció civil funciona,
té, evidentment, un element de voluntariat, necessita uns
materials i pensam que és una eina que exerceix una funció
important i que s'ha de potenciar.

Una segona esmena és la dedicada a la creació d'una partida
per tal de redactar un estudi sobre la possibilitat de creació d'un
cos de policia autonòmica. Aquest tema de la seguretat d'un
model policial propi per a les Illes Balears, per al Grup
Parlamentari El Pi és un tema important, és un tema previst a
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i és un tema que és
l'única via que veiem realment de resoldre els problemes que
tenim, perquè el que succeeix és que no podem confiar amb la
dotació adequada de les forces i cossos de seguretat de l'Estat,
perquè tots sabem que tant la Policia Nacional com la Guàrdia
Civil sempre està infradotada a les Illes Balears, no hi ha agents
que vulguin venir a les Illes Balears, i els que vénen a les Illes
Balears molt sovint només tenen ganes de partir de les Illes
Balears, per un problema de cost de la vida i de l'habitatge, no
per res més en concret.

Per tant, si sabem que no hi haurà dotació i sabem que hi ha
una dificultat perquè hi hagi una continuïtat i una fidelització
dels agents que són a les Illes Balears, bé, podem reclamar a
l'Estat que posi plusos, etc., però en el fons aquest sistema no
funciona, i crec que al final el servei públic de seguretat
ciutadana a les Illes Balears sortiria beneficiat si avançàssim
cap a la policia autonòmica.

I la tercera esmena que mantenim és la dedicada a IB3, a
incrementar el pressupost de producció pròpia en 2.800.000
euros, perquè és una indústria, la de producció pròpia
audiovisual, que podria diversificar el model econòmic. El
Grup Parlamentari d'El Pi creu fermament en la televisió
autonòmica, creu que les Illes Balears han de comptar amb uns
canals públics de televisió i de ràdio, i, per tant, els hem de
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dotar adequadament i els hem de donar confiança i força,
perquè, evidentment, serveixen a la cohesió social, a la
promoció de la llengua i també serveixen per potenciar la
indústria audiovisual pròpia.

Per tant, pensam que aquestes tres esmenes són encertades
i podrien ser una aportació positiva als pressuposts d'aquesta
conselleria.

En relació amb les esmenes de la resta de grups, el nostre el
nostre grup parlamentari, votarà bàsicament a favor o bé ens
abstendrem, entenem que són aportacions en positiu, moltes
d'elles, a les que ens abstendrem, més sovint discrepen d'on
surten els recursos més que de l'aposta de despesa que es fa en
la mateixa esmena.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja ha explicat abans el Sr.
Castells, nosaltres hem arribat a un acord amb el Govern i açò
vol dir que hem de retirar qualque esmena, perquè, com a
qualsevol negociació sempre hi ha cessions, però, bé, els pactes
es fan per acomplir-se, i per açò ho farem d'aquesta manera.

Nosaltres a Presidència, hem presentat un total de cinc
esmenes, de les quals ens retirarem dues, la 13874 i la 13897.

La 13869 és una subvenció nominativa a l'associació Crits
i Renou, que gestiona l'Espai Mallorca de Barcelona, per un
import de 10.000 euros.

La 13886, aquesta és una esmena per augmentar la partida
d'IB3, en realitat aquesta esmena la vull mantenir viva per
generar el debat que ja hem vist en aquesta sessió, prèviament
amb el Sr. Melià i el Sr. Gómez, que és un debat que crec que
s'ha de fer, que s'ha de fer sense dir que el facem i seria bo que
poguéssim arribar a consensos, compartesc molt de
l’explicació, de l'argumentació que ha donat el Sr. Melià
respecte del sector audiovisual de les Illes Balears.

I la darrera esmena que tenim és la 13868, que és una
transferència al consell insular, però les activitats de l'Agència
Menorca Reserva de la Biosfera, en aquest cas la baixa la fèiem
de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació
Local, i és una esmena per un import de 300.000 euros.

Jo aquesta vegada no em pronunciaré respecte de la resta
d’esmenes i deixarem el debat més polític per al ple.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Iniciam els torns en contra i per
part del Grup Parlamentari d'Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Esperança Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, el primer de tot és explicar que les
esmenes que vàrem presentar, conjuntament, Unidas Podemos,
PSIB i MÉS per Mallorca, ja varen ser acceptades durant la
tramitació de la ponència, com per exemple una esmena que
tenia una especial rellevància, que fonamentalment era posar en
marxa l'assemblea ciutadana pel clima de les Illes Balears, que,
en aquest sentit, vull posar en valor que la nostra comunitat
autònoma fou la primera que es pronunciés respecte de la
posada en marxa d'aquesta assemblea ciutadana, i, per tant,
aquesta esmena va a això.

Com cada any, veiem que el Partit Popular presenta les
seves esmenes a la totalitat i consideren que ni el pressupost
destinat al conjunt de la Conselleria de Presidència, ni als ens
que en depenen, no s'ajusten a les necessitats reals de la
comunitat autònoma. Jo, sincerament, ho he explicat al llarg de
tot el dia d'avui, la recuperació econòmica la vivim, es
comencen a notar aquests efectes. Crec que el pressuposts que
es varen aprovar per a l'any 2021 varen ser encertats i que
aquests, per a l'any 2022, que van molt en la mateixa línia, però
que, a més, hem vist com en algunes partides es fan increments
importants per intensificar algunes polítiques.

Nosaltres no..., jo no he acabat d'entendre massa bé al Sr.
Lafuente, quan parlava de les polítiques d'igualtat, m'estalviaré
la meva opinió, perquè m'ha semblat com si restés molta
importància al Pla de corresponsabilitat, però, com que no l'he
acabat d'entendre massa bé, perquè se sentia un poc fluix, no
vull fer judicis de valor; però sí que vull posar en valor les
polítiques que es desenvolupen des de la Conselleria de
Presidència, crec que són essencials, l'altre dia, en el ple, també
ho deia, són polítiques públiques que salven vides, que
protegeixen les víctimes, que reparen les víctimes i que, per
tant, al pressupost que es pressuposta nosaltres li donam
absolutament tot el nostre suport, i no compartim gens aquestes
esmenes a la totalitat presentades per vostès.

Després també s'ha parlat prou sobre els fons de seguretat
pública per a l'any 2022, s'ha de dir que el pressupost ha
augmentat respecte de l'any anterior, i sí que no entenen que
aquestes baixes per augmentar el fons de seguretat pública es
facin a partides d'emergència. I jo vull posar sobre la taula
aquesta incongruència perquè durant tota la legislatura hem
sentit el Sr. Camps, per activa i per passiva, en temes
d'emergència, que si s'han de reforçar els recursos, que sí s'han
de reforçar, i ara ens sembla molt curiós que, precisament,
vulguin treure doblers de la partida d'emergències. Per tant, ja
li dic que no compartim aquesta baixa que vostès avui fan a
aquesta esmena.

Després, també, jo, sincerament, quan he vist les esmenes
del Partit Popular que treuen els doblers del règim especial per
a les Illes Balears, aquests 109 milions, jo, el primer de tot, els
convid a llegir el reial decret llei que regula el REB, perquè
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vegin quin és el procediment per tal de decidir a què es
destinaran aquests 109 milions, però, després, el que em sembla
surrealista és que al final hagin fet un vot contrari en el
Congrés, i ara vostès vulguin fer totes aquestes esmenes,
repartir aquests 109 milions a través de les conselleries. Ja li
dic que nosaltres de cap de les maneres no donarem suport a
cap esmena que vostès reparteixin doblers del REB.

Després, el tema d'IB3, que s'ha parlat aquí, nosaltres
reconeixem que hi ha un debat obert, això no es pot negar, però
sí que vull fer un poc d’esment d’algunes de les esmenes que
s'han presentat, consideram que tant estrany i inversemblant em
semblen aquestes esmenes que també comentava el Sr. Gómez,
que feia la reflexió al Partit Popular d’aquestes baixes a
subministraments o arrendaments, clarament no tenen sentit
perquè són unes despeses que, bé, que s’han de pagar, no poden
deixar de pagar-se, però que també tan inversemblant em
sembla -i em sap greu, Sr. Gómez-, la seva esmena, quan fan
una afectació, vostès diuen: no, nosaltres fem una afectació;
d'acord, però no diuen quin pressupost toquen exactament, i,
per tant, també crec que és molt poc concret.

En aquest sentit, també vostè ens parlava del SOIB Jove
d'IB3, jo vull dir que a una altra conselleria, des del nostre grup
parlamentari vàrem fer una esmena, precisament perquè
diversos ens instrumentals, entre els quals IB3, poguessin
recuperar aquests joves qualificats i que, per tant, nosaltres no
donarem suport a la seva esmena, principalment, perquè n'hem
presentada una nosaltres i els grups que donen suport al pacte,
evidentment, de 500.000 euros per a tots aquests ens
instrumentals.

I després, El Pi, és cert que a l’Estatut s’indica la
possibilitat de crear un cos de policia autonòmic propi, però
tampoc no podem compartir aquesta baixa a la qual fan
l'esmena, perquè un dels temes dels quals també s'ha parlat
moltíssim a la Comissió d'Institucionals, que és on tractam els
temes de seguretat i d'emergències, és precisament la necessitat
de reforçar la policia local. I el programa on vostè fa la baixa
és el programa que es refereix al programa XPO, que esdevé
totalment necessari per la coordinació i la cooperació de la
policia local de les Illes Balears i que, com li dic, ja n'hem
parlat moltíssim en aquest parlament i no compartim, per tant,
on vostè fa aquesta baixa. 

Sé que el grup..., bé, disculpin, també vull fer una menció
a la partida de publicitat, que comentava el Grup Parlamentari
Popular. Vull posar de manifest l'important que ha estat la
partida de publicitat durant la gestió de la pandèmia per tal de
poder informar la ciutadania de totes aquelles mesures que es
prenien per poder fer front a la pandèmia, però també vull
posar en valor que estan a punt d'arribar, bé, ja arriben, és a dir,
els fons europeus que necessiten també d'una publicitat de totes
aquelles convocatòries de subvencions que es facin, que, per
exemple, no sé si vostès n’estan al corrent, però se’n fan un
caramull relacionades amb transició energètica. Pens que és
molt important que tota aquesta informació arribi a la
ciutadania i, per tant, no compartim que la partida aquesta de
publicitat hagi de davallar quan parlam que han d'arribar
quantitats molt grans de doblers i que necessitam que es
tramitin. 

Sé que el portaveu o la portaveu del Grup Parlamentari
VOX ha abandonat la comissió, però sí que vull fer una
referència, que quedi al Diari de Sessions, perquè el primer any
vàrem veure que la seva única tasca va ser denunciar que no hi
havia l'impacte de gènere; el segon any va ser la seva
presentació del seu súper pla anti COVID, i el tercer any el que
ens ha deixat entendre és que no existeix una esmena per
solucionar aquest pressupost. Nosaltres el que veim són les
poques ganes de fer feina i que ja ni tan sols dissimulen que no
volen fer aquesta feina. Per tant, lamentam que un grup
parlamentari s'absenti del debat de pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma. 

I, ja per acabar, acceptarem les esmenes 13868 i 13869, del
Grup Parlamentari Mixt, amb una transacció que sé que circula
per aquí.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gracias, Sra. Presidenta. Evidentment, la secció 11, la
Conselleria de Presidència, com s'ha dit, no sé quin grup que
m'ha precedit, no és una conselleria inversora, és una
conselleria transversal, es una conselleria més de parlar, no?, de
coordinador. Jo aquí sí que no he entès la crítica que s'ha fet al
Pla de conciliació en el sentit que precisament una de les seves
funcions no és que el pressupost devingui d’un lloc o d’una
altre, el principal és que aquest pla es faci, qualcú, algun ens,
en aquest cas la Conselleria de Presidència coordini o almanco
plantegi mesures transversals que s'hagin de fer a diferents llocs
i que es comenci a fer feina en un tema que precisament fins ara
pràcticament no s'havia abordat. I nosaltres creim que això és
un avanç molt important. Per tant, no entenem molt bé quina és
la crítica i molt menys veim que sigui un motiu per fer una
esmena a la totalitat d'aquesta conselleria. 

Crec que aquí la majoria de grups han fet esmenes molt
similars, el tema d'augmentar pressupost per a emergències,
evidentment, tots voldríem, i sobretot quan ens trobam en
moments d'emergència, voldríem tenir el màxim de recursos
possibles, però bé, també els recursos són limitats. Amb això
ara vull fer esment que precisament han parlat ara, venim de la
primera sessió que és l'articulat, i precisament venim d'unes
propostes que bàsicament jo diria que les propostes del PP, les
propostes de Ciudadanos són de baixada d'imposts clarament.
Per tant, al final no ens expliquen com amb aquestes esmenes
que volen, que nosaltres també voldríem pujar pressuposts a
segons quines matèries com aquí es proposa com puguin ser
emergències, com pugui ser producció pròpia d'IB3, etc.,
evidentment es contraposa després amb la política tributària,
amb la política de recursos que proposen per a aquesta
comunitat autònoma. Per tant, és una incongruència i no val
quan un proposa coses, quan un fa feina per dur qualque cosa
endavant només mirar una de les cares, s'han de mirar totes les
cartes possibles i  s'ha d'analitzar el problema des del principi
fins al final per veure com s'han de fer les coses. 
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Nosaltres per això hem defensat, quan hem defensat
l'articulat, una política tributària progressiva i justa per tenir un
mínim de recursos, que no són suficients, per això reclamam un
sistema de finançament més just, per això proposam que
tenguem un règim fiscal i un règim millor, un règim especial
molt millor, i per això proposam moltes altres qüestions, però
també han de millorar els recursos propis que podem generar,
perquè és l'única manera de fer front a aquesta situació. 

Per això venc a dir que a moltes de les qüestions si hi
hagués suficient pressupost ja ens agradaria donar-les suport.
Tampoc a vegades no entenem que es faci una proposta per
poder fer un discurs, però en realitat no es mira massa bé d'on
es dóna la baixa. Ara s'ha comentat que precisament és molt
estrany donar d'alta per augmentar un tema d'emergències i
després donar baixa també a un tema d'emergències, és també
una incongruència.

Ja he comentat aquestes qüestions. Hi ha el tema de la
policia autonòmica que planteja el Sr. Melià. En aquest sentit
nosaltres entenem que aquest debat s'ha de produir, això no vol
dir que estiguem d'acord que sigui un estudi de 100.000.
Nosaltres tampoc no sabem si ha de ser un estudi de 100.000 o
primer hi ha d'haver bàsicament un debat polític i un acord
polític ferm de quines són les passes a fer. Per tant, vull donar
a entendre que el nostre vot en contra a aquesta esmena no és
per convicció en el sentit d'estar en contra, al contrari, de la
policia autonòmica, sinó que tal vegada la proposta de
l'esmena, tant d'allà on es detreuen aquests recursos com per
què és aquest import o per què no o per què la primera passa ha
de ser fer aquest estudi o ha de ser una altra passa més política. 

Per tant, dit això, també passaria a dir quines són les
qüestions a les quals nosaltres també hi votarem a favor, i crec
que ja s'ha expressat abans per la companya Sra. Sans.
Coincidim en aquest sentit que donarem suport a dues esmenes
del Grup Mixt, proposades per MÉS per Menorca, una que és
per a l'agenda de la biosfera, 300.000 euros, la 13868; i l’altra
per a l'Associació d’Espais, Crits i Renou que gestiona l'Espai
Mallorca a Barcelona, per 10.000 euros, és el segon any, és una
subvenció que s'havia donat ja fa anys que s'havia suspès pel
Partit Popular i que es va recuperar l'any passat. Nosaltres
creiem que aquest espai Mallorca fa una bona feina per
cohesionar tots els nostres joves que estudien a Barcelona, que
és un espai de reivindicació de la nostra llengua, que és un
espai que defensa les nostres tradicions, que són un espai de
convivència, que és un espai molt necessari també de demostrar
i de defensar la nostra cultura. Per tant, evidentment, hi
donarem suport.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, des del
Grup Parlamentari Socialista volem posar en valor els
pressuposts per a l'any 2022, són uns pressuposts que segueixen

donant resposta a les necessitats de les persones d'aquestes illes
i donen protecció, que és el primer objectiu que ha tingut
aquest govern. 

En segon lloc, són uns pressuposts de la recuperació perquè,
com hem vist, la gestió de la crisi ha estat, ha tingut un resultat
positiu, ho veim amb les darreres notícies, i, per tant, hem de
seguir aquesta línia amb uns pressuposts que donen base a la
recuperació on hi ha fons europeus Next Generation, més de
300 milions, fons de REACT-EU, i també -molt important i per
primera vegada- el fons d'insularitat del règim especial. Per
tant, total suport a aquests pressuposts.

Passaré a comentar el que són les esmenes dels diferents
grups. És cert que aquesta Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat -i vull ressaltar Igualtat- no és una conselleria
inversora, però sí és una conselleria nuclear, és nuclear perquè
té la base de tota la coordinació del Govern i també té funcions
tan importants com és la gestió dels fons de corresponsabilitat,
que certament per al Partit Popular..., no entenem aquestes
esmenes que fan inicialment a la totalitat, l'any passat ja vam
tenir aquest debat, ja se’ls va demanar des del nostre grup a
veure quin era l'objectiu de fer aquestes primeres esmenes a la
totalitat de les diferents seccions, perquè fan esmenes a la
totalitat de la secció 73, que és l'Institut Balear de la Dona, que
impulsa les actuacions en matèria d'igualtat ... una política tan
important per al Partit Socialista, de lluitar contra les diferents
manifestacions de les violències masclistes i de dinamitzar
també el pacte d'Estat.

No entenem tampoc la secció 78, l’Escola Balear
d'Administracions Públiques; que el Partit Popular a les
diferents comissions ha demanat i ha tornat demanar que des de
l'Escola facin més cursos, que l'Escola d'Administració
Pública..., i enguany, que l'Escola d'Administració Pública té un
pressupost que s'eleva en un gran percentatge, ens fan una
esmena a la totalitat. No ho sé, ja sé que el Sr. Lafuente ha
intentat explicar..., no hem entès res, no hem entès res, l'any
passat ja vàrem tenir aquest debat, però bé, no sabem què volen
projectar amb aquesta esmena a la totalitat perquè, després, en
les seves esmenes parcials també hem de dir que -jo ja ho he
explicat per blocs- no acaben de reconstruir el que acaben de
construir amb les esmenes a la totalitat, però nosaltres no
podem donar suport a aquestes esmenes parcials perquè, com
bé han dit els altres companys, reparteixen doblers, el que fa el
consell..., del que fa la capitalitat, d'Eivissa, de Palma, i després
també de Reserva de la Biosfera, i hi ha uns procediments pel
que són els acords en temes de capitalitat. I bé, el Partit Popular
ens proposa aquestes esmenes i no té en compte els acords
bilaterals o els acords mixts de cada procediment.

Per altra banda, els fons de cooperació local, també, com bé
han dit altres companys, treuen de partides que consideram que
no tenen justificació i també fan una referència a IB3.
El tema d'IB3 sí que consideram que és un debat, és un debat
que s'ha tengut en el plenari, i el que passa és que no compartim
la base de les partides que afecten; també creim que per part del
Govern s'està fent un esforç important perquè el Partit
Socialista sí creu en el sector audiovisual de les Illes Balears,
creim que és molt important donar-li suport. Hi ha altres
seccions on sí que es fa un impuls important per a aquest
sector. 
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En referència a les esmenes que fa també el Grup
Ciudadanos, que també repeteixen un poc les mateixes línies,
treure pel que és el sector audiovisual, la producció pròpia,
treure del mateix ens, posa en dificultats la pròpia programació
que en aquests moments s'està fent. Per tant, nosaltres no li
podem donar suport. 

Pel que fa a les esmenes del Grup d'El Pi, tampoc no els
podem donar suport. El tema de la policia autonòmica és un
debat que es pot tenir però també creim que és una línia a
explorar i des del grup de l'Estat s'ha de sol·licitar que la
fidelització dels cossos i forces de seguretat de l'Estat ..., també
hi ha el debat del model del que és policia autonòmica, hi ha
diferents autonomies que tenen diferents models, però
consideram que en aquests moments no compartim haver
d'aprovar aquesta esmena. 

Pel que fa a les que sí donarem suport -ja ho han dit els
companys-, són dues esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca, una és la 13869 i l'altra és la 13868 a la
qual farem una esmena pel que fa referència a la partida de
baixa, que quedarà afectada la partida 31101/126/F/22100, ho
hem passat per escrit a la Mesa i a la lletrada, i als diferents
grups també, per tant, ja tenen els detalls de l'esmena, i res més
per part nostra.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Comencem ara els torns de
rèplica. En primer lloc, passem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gracias, presidenta. Muy brevemente, para explicar alguna
cuestión que igual no ha quedado clara. Bien, las enmiendas a
la totalidad, como he explicado, se trata de los presupuestos...,
estableces prioridades y los gobiernos establecen prioridades,
yo he tratado de explicar las prioridades de este gobierno, en
esta conselleria en general y en todos los entes, no coinciden
exactamente con nuestras prioridades. No coinciden con
nuestras prioridades, porque si uno coge el gasto completo de
la conselleria y evalúa el número en función de la inversión y
en función incluso del personal que tiene se dará cuenta de que
esta conselleria es un..., el tanto por ciento de gasto político es
enorme comparado con el dinero que gestiona. Entonces, hay
una desproporción enorme.

¿Por qué? Porque esta conselleria es eminentemente
política, evidentemente, de asuntos internos del Govern, para
resolver sus problemas internos y de coordinación de sus
pactos, y esa es una de sus funciones fundamentales. Luego
tiene otras funciones muy loables, transversales, que son
importantes, pero por eso planteamos enmiendas a la totalidad
y, luego, tiene un gasto importante en gastos de
funcionamiento, en gastos de publicidad y propaganda; es
cierto que se tienen que hacer comunicaciones de las líneas de
ayuda o de las comunicaciones del Govern, pero evidentemente
entendemos que eso es moderar bastante..., es posible
moderarlo.

En cuanto a las enmiendas parciales, nosotros estamos
abiertos, que si hay alguna partida en la que ustedes consideran
que el lugar de baja no es el adecuado, pues no hay ningún
problema, en concreto con lo de IB3, de llegar a algún pacto,
de alcanzar algún acuerdo, y si consideran que se tiene que
invertir en una mayor producción propia pues buscamos de qué
partidas consideran que es posible la baja, si el objetivo es
compartido no habría ningún tipo de problema si de verdad
hubiese una voluntad de incentivar la producción propia. 

Y la crítica, la mención al Plan de conciliación y
corresponsabilidad que hacía, que igual no se ha entendido.
Cuando vino la consellera y explicó que ese era el plan estrella,
que era lo... vamos, lo más importante que hacía la conselleria,
y explicó que iba a invertir 40 millones de euros en esto,
cuando luego uno va a buscar esos 40 millones en esta
conselleria, se da cuenta de que no es que haya poco, es que no
hay nada de ese plan en esta conselleria. La consellera vino y
vendió -como desgraciadamente viene siendo habitual- humo
en este aspecto. Hay una parte muy pequeña, pequeñísima,
excesivamente pequeña, de gasto en este plan en esta
conselleria y lo que era el plan estrella de esta conselleria, pues,
era un plan bluf, un plan marketing porque realmente o iba a
otras consellerías o va de otros fondos, pero aquí no está. Aquí
había los agentes de corresponsabilidad que es dar dinero a los
ayuntamientos para la contratación de esos agentes y res més,
nada más. Era una crítica efectivamente de la forma de hacer
política de este gobierno que es en plan marketing, vendo una
cosa, parece que hago una gran cosa, pero en el fondo cuando
uno busca la financiación, pues no hay nada. 

Por eso, más que justificada la enmienda a la totalidad del
Grupo Popular.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Idò no m'ha quedat... no he anotat les
esmenes que vostès han retirat, bé, han retirat, entenc que les
retiren perquè s'han acceptat. De tota manera faré la meva
intervenció perquè crec que sempre s’aporta, bé, i com que són
moltes, no... no m'estendré.

Miri, allò de finançar el tema reforç de seguretat per les
festes de Sant Joan a Ciutadella evidentment nosaltres ja li he
dit que li donaríem suport, com donarem suport a la que ha
presentat també el Partit Popular.

Respecte de la subvenció nominativa, no..., si evidentment
no l’haguessin negociat li diré que no, una subvenció
nominativa a una entitat ha de ser una qüestió excepcional no
només per la quantia, sinó per la que suposa, entre altres coses
la treuen del programa 231B, és a dir, de comunitats balears a
l'exterior. Les comunitats balears a l'exterior, que no les
associacions, que no les associacions a l'exterior, estan recollits
a la Llei 3/1992 i tenen aquest dret, però és que van per
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concurrència, van per convocatòria, no tenen subvenció directa.
Per tant, no em pareix la partida adient, tot i que no qüestion
que s'hi doni una subvenció i vagi destinada a aquesta finalitat,
a aquesta entitat on nosaltres tenim un espai, el tenguem a
Brussel·les, el tenguem a Barcelona o el tenguem a la
Comunitat de Madrid, ens semblaria bé sempre que vagi en una
línia acordada per objectiu de promoció de la cultura, l’ajut als
estudiants desplaçats allà o la promoció de la llengua. Això no
ho qüestionam. El que qüestionam és que sigui la via subvenció
nominativa i que sigui d'aquesta partida a comunitats a
l'exterior que suposa reduir-la en 10.000 euros, una partida ja
de fet petita, d’acord?, i sobretot pel greuge comparatiu que va
amb concurrència i, a més a més, amb convocatòria de
subvenció a la resta de comunitats balears a l'exterior amb tota
la tramitació que suposa a aquelles associacions en aquells
països, Argentina, Uruguai, Xile, Cuba, Puerto Rico i
República Dominicana. Per tant, vostès ja l'han acceptada,
vostès aplicaran evidentment l'acord, però que quedi constància
que no és la fórmula i, evidentment, és un greuge comparatiu.

Respecte del tema d'increment de la partida pressupostària
a l'Ens Públic de Radiotelevisió, ja li he dit, Sra. Sra. Font, que
nosaltres no estam d'acord amb això, però... i li diré que, a més
a més, no tan sols nosaltres hem fet una proposta, i ja contestant
a la Sra. Sans d’Unidas Podemos, la nostra qüestió d'IB3...,
vostè és a la Comissió de Control d'IB3 i sap el nostre
posicionament, no en qüestionam ni molt manco la continuïtat
ni qüestionam el model, ni volem minvar el pressupost, però no
el volem pujar i més ha constatat el perquè no el volem pujar
i aquí hi ha una pujada de pressupost, un plantejava 1.800.000
i un altre planteja aquí 1.500.000 euros, però és que l’esmena
del Partit Popular a la qual nosaltres donàvem suport una
alternativa al que nosaltres demanam, i miri que li demanam
que vinculi els pressuposts que hi ha de 33 milions d'euros i ells
considerin una reformulació del seu pressupost per no minvar
els 10 milions d'euros que ha demanat el col·lectiu i que ja el
va tenir el 2020. No és que el pugem, és que recuperin
l'execució que varen tenir el 2020 les productores audiovisuals.

El que ells plantegen, i nosaltres hi estam d'acord, és la
reducció del pressupost que té IB3 intern, l’ens públic, a segons
quines partides i vostè sap que un debat que hem tengut entre
altres coses és de reducció del nombre de directrius. Ja s'ha
demostrat que han assolit dues funcions dos directius, ells
plantegen passar de 10 a 6 i ens sembla raonable perquè hi ha
un estalvi també important, però nosaltres donaríem suport a
això i per això ho he dit.

El tema de l'Agència Menorca de la biosfera, bé, vostès han
fet una transacció, a nosaltres ens sembla bé. Supòs que vostès
tenen aquesta estimació que el cost energètic anirà a la baixa i
supòs que la Conselleria d'Hisenda i Pressupost va dir, “vinga,
agafau-m’ho d’aquí, del cost energètic, i llevau-me un 0,7% o
un 0,8%”, que són els 300.000 euros que vostès plantegen.
Miri, nosaltres no ens hi oposarem, donàvem suport a la
mesura, ja li han suggerit, Sra. Font, que no ens semblava just
que es llevés dels fons de cooperació municipal perquè
suposava minvar 300.000 euros a la resta de corporacions. Per
tant, nosaltres acceptaríem l'esmena. 

Ja acab, presidenta... I llavors l'altra mesura que es planteja,
i vostès la tenien aquí a la retribució extraordinària, vostè ha fet

una esmena a l'article 13 d'addició, 13 bis. Nosaltres li donarem
suport (...) de l’article... no sé si l’han retirat a la fi o no perquè
no m'ha quedat clar... Sí?  Ha estat retirada, li haguéssim donat
suport perquè (...) donar suport a l'article i no ens pareix una
animalada, ens pareixen insuficients els 500.000 euros. 

Llavors vull contestar dues cosetes, ja que s'han fet
intervencions, dues cosetes importants. Unidas Podemos,
SOIB, jo m’alegro que vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Ja acab, vint segons. Ens va bé que vostès hagin aconseguit
un acord de govern per a tots els ens públics, el tema del SOIB,
però això no garanteix que IB3 tengui aquesta plaça, per una
finalitat molt concreta. Per tant, no crec que sigui absurd que
vostès donin suport a 50.000 euros. 

I finalment,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... secció 31, el factor d'insularitat... Reserva de la Biosfera,
capitalitat d'Eivissa, capitalitat de Palma, no em pareix una
aberració tocar el capítol de serveis comuns en allò que afecta
la llei de capitalitat, el tema d'insularitat. Em sembla que és la
partida adient per a això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt breument...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, li demanaria que es posàs la mascareta, aquí en
aquest indret no ens la podem llevar. Gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, cap problema. Molt breument -deia- per contestar
l'argumentació del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca en
relació amb la nostra esmena de la policia autonòmica, d'aquest
estudi, és clar, des de 2007 l'Estatut d'Autonomia preveu un
model policial propi per a les Illes Balears, de 2007 a 2021
MÉS per Mallorca ha estat el Govern deu anys. Jo ja sé que
vostès han de fer un debat en profunditat i que ho han de mirar
i que tal vegada no hem de començar per un estudi, però
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comencin per qualque banda, perquè fa deu anys que governen
i no han començat. Per tant.., almanco nosaltres hem posat una
alternativa per iniciar un debat necessari i imprescindible i -
crec que coincidim- necessari a les Illes Balears perquè és
evident que amb l'actual dotació que fa l'Estat no tenim el
servei de seguretat ciutadana dotat adequadament com
pertocaria a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, només per dir que sí
que acceptam la transacció proposada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Comencem els torns de
contrarèplica. En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. Jo no en faré ús, simplement crec que
hi continua havent debat, crec que després d'analitzar més en
profunditat els diferents arguments avui exposats podrem
acabar de debatre els diferents aspectes a la sessió plenària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús. Crec que ja a la
meva exposició... la primera vegada ja he dit... ja hem
reflexionat sobre el que volia dir MÉS per Mallorca. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per últim té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, sols per un aclariment. A l'esmena 13868, on hem fet
una transacció en la partida de baixa, ara faríem una transacció
també a la partida d'alta on el subconcepte on hi ha zeros,
hauria de posar 46110. Perfecte. Res més, moltes gràcies

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Tocaria per fixar posició el
torn al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, però no hi ha
cap representant.

Sra. Font, li demano perquè vostè no hi era, però han
canviat la partida..., suposo que..., no sé si l'han informat, el
concepte d’alta. Suposo que l'accepta igualment l'esmena 
13868, la Sra. Carbonero ens ha donat una variació d'un
subconcepte..., suposo que vostè l'accepta sense cap problema.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, sí, cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Començam doncs la votació de les
esmenes de la secció 11, Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat. Com abans, hem fet una agrupació
d'esmenes, que esperem que a tothom vagi bé, a no ser que algú
digui el contrari.

En primer lloc, votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Primer bloc. Bloc d'esmenes 13724, 13726, 13727,
13770 i 13675. Primer grup.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un segon bloc d’esmenes. Esmenes 13452, 13453,
13454, 13455, 13456 i 13457.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un altre bloc. Esmenes 13728, 13729, 13828,
13829 i 13830.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un últim bloc. Esmenes 13725 i 13676.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. En primer lloc votarem l’esmena 13335.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre bloc. Esmenes  13334, 13362 i 13394.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. En primer lloc votarem les esmenes 
13061 i 13074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornem a votar. Esmenes 13061 i 13074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 13031.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes presentades pel Grup Mixt, MÉS
per Menorca, i les que queden. En primer lloc, dir que les
13874 i 13897 s’han retirat. Després en queden vives tres, una
de l’escola, la 13868 ha estat transaccionada. Les votarem totes
per separat.

En primer lloc, esmena 13869.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 13886.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votarem l’esmena 13868, amb la transacció que
ha estat acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb aquesta votació, acabem aquest debat de la secció 11.
Fem un recés fins a i mitja, que començarem la secció 12,
airejam una miqueta la sala i tornam començar.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, por favor, como esta es larga
y tengo que leer mucho, les pediría que tomen asiento para
comenzar la sección 12. Señores diputades, per favor, les
ruego que tomen asiento.

Señores diputados, les ruego, por favor, que se sienten.

Començam l'agrupació de la secció 12, i abans de
començar, per favor, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, presidenta, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, presidenta, Pilar Sansó substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, presidenta, María Salomé Cabrera sustituye a Toni
Costa.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, presidenta, Juan Manuel Lafuente sustituye a Sebastià
Sagreras.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Pep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Crec que podem ja començar la sessió.

Conselleria de Model Econòmic, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball amb les seccions i entitats
afins.

Debat 3, de totalitat i globalitat.

A) Esmenes a la totalitat i de globalitat.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, esmena
13458; secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes Balears,
esmena 13459; secció 77, Institut d'Estadística de les Illes
Balears, esmena 13460; secció 79, Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral, esmena 13461; E02, Agència d'Estratègia
Turística de les Illes, AETIB, esmena 13462; C02, Consorci
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, esmena 13463; C03,
Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, esmena 13464; C05,
Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, esmena 13465.

B) Esmenes parcials:

Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 141D,
planificació i ordenació de la política económica, esmena
13792; al programa 322A, ocupació i inserció laboral
específiques, esmenes 13624, 13609, 13618, 13615 i 13626; al
programa 751B, promoció turística, esmena 13614; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes 13613, 13811 i 13546; al programa 761C,
promoció empresarial i economia circular, esmena 13634;
secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, al programa
322D, foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears,
esmenes 13813, 13610, 13612, 13629, 13619, 13677 i 13611;
secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, al
programa 324A, salut i prevenció de riscs laborals, esmenes
13622, 13625 i 13620; E02, Agència d'Estratègia Turística de
les Illes Balears, AETIB, esmenes 13616, 13617, 13621,
13623, 13627, 13628, 13630, 13631, 13632, 13633, 13762 i
13772.

Grup Parlamentari Unidas Podemos, secció 12, Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 761C,
promoció empresarial i economia circular, esmena 13924.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 121L,
direcció i serveis generals de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball, esmena 13367; al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmena 13317; al programa 761C, promoció empresarial i
economia circular, esmenes 13374, 13375 i 13376; secció 76,
Servei d'Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D,
foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears, esmenes
13314, 13315, 13316, 13363, 13364, 13381 i 13379.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al
programa 761, promoció empresarial i economia circular,
esmena 13841.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
al programa 322F, autoocupació i economia social, esmenes
13058 i 12975; al programa 751B, promoció turística, esmenes
12976, 12977, 12978 i 13080; al programa 751, ordenació del
sector i redefinició del model turístic, esmenes 12979, 12980,
12981, 12982 i 12983; al programa 761C, promoció
empresarial i economia circular, esmenes 12984, 13057, 13075,
13076 i 13077.
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Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al
programa 751, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes 13873 i 13895; al programa 761C, promoció
empresarial i economia circular, esmena 13899,

Grup Parlamentari Socialista, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 761C,
promoció empresarial i economia circular, esmena 13267.

Comencem ja la defensa conjunta de les esmenes i, en
primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes, noches. Desde el
Partido Popular hemos presentado una serie de enmiendas que,
como cada año, dada la limitación del tiempo, pues
defenderemos las nuestras, las parciales. En cuanto al resto,
pues son muchas de ellas con las que coincidimos, con las que
hemos visto que tenemos muchas coincidencias, como digo,
independientemente de que en algunas de ellas hagamos una
abstención, en muchas otras haremos un voto favorable, y de
cara al Pleno, probablemente, llegaremos a más acuerdos.

En cualquier caso, hemos presentado un total de 41
enmiendas, de las cuales 8 son de totalidad, con diferentes
secciones y organismos públicos.

En cuanto a la motivación de la enmienda a la totalidad, es
un tema de concepto, esta enmienda a la totalidad va
directamente vinculada al planteamiento del presupuesto en su
conjunto, que ya se debatió en el Pleno en su momento.
Consideramos que produce un incremento que no revierte en la
ciudadanía, creemos que no se aborda la rebaja de la presión
fiscal, como ya se ha hablado en las diferentes comisiones, de
cara a las familias. Hay una reducción también de la partidas
presupuestarias, en general, de cara a turismo, de manera
incomprensible, y también vemos que ese incremento que se ha
producido en todas las políticas de empleo que nos estaba
explicando el Sr. Negueruela, pues también hay una gran parte
de poco esfuerzo presupuestario por parte del Govern, puesto
que gran cantidad viene del Estado.

En cualquier caso, como digo, es un tema de concepto y un
tema de prioridades.

Sin más, entramos en la partida de las parciales. En cuanto
a turismo, consideramos que para reflotar el sector, recuperar
nuestra principal industria, que todavía, independientemente de
que el 2021 haya sido mejor, falta mucho camino y la
conectividad para esto es prioritaria. Por eso hemos presentado
una enmienda por 3 millones de euros, para reforzar todas las
políticas de los consells insulares, y de la mano, lógicamente,
tienen que ir otras campañas, como la de promoción y
comunicación, que, como digo, complementan a la anterior;
campañas para promover los eventos diferenciadores de cada
una de las islas y además también campañas que consideramos
muy importantes de la mano de los sectores locales y de las
disciplinas artísticas de Baleares, todo ello por diferentes
partidas presupuestarias. 

Además, consideramos que es importante abordar el
turismo social de cara a la desestacionalización y de cara a
alargar, a conectar las temporadas, los fines y los inicios de las
temporadas con el invierno. Por tanto, presentamos una
enmienda de 400.000 euros.

Además, creemos que hay que trabajar con los diferentes
sectores estratégicos turísticos, los SET en cruceros, como ya
se acordó y no se ha ejecutado todavía, y en un tema importante
y emergente que son los nómadas digitales. Para ello pedimos
20.000 euros en cada una de las de las partidas. 

Otro pilar fundamental para recuperar el impulso de nuestro
destino son las zonas turísticas y creemos que desde la
administración se tiene que hacer un esfuerzo para
corresponder al que ya se ha hecho por parte de los empresarios
y los trabajadores, en primer lugar, proponemos una
reconversión, un plan de reconversión y modernización,
reestructuración y diversificación del sector turístico,
especialmente en las zonas turísticas, por una partida de 10
millones de euros, que éste sí que va contra el factor de
insularidad porque consideramos que está totalmente
justificado. Recordar que estas enmiendas en el Congreso han
sido rechazadas, lo cual lamentamos. Por tanto, consideramos
que es importante que el Govern asuma esta responsabilidad. 

En segundo lugar, creemos que también es importante
trabajar con las zonas afectadas por la Ley de excesos, por eso
hay que incentivarlas para que sus establecimientos, sus
entornos mejoren e implementen calidad.

También consideramos, en tercer lugar, que todos esos
proyectos que estaban programados, que son
desestacionalizadores, que son generadores de producto y de
diversificación de nuestros destinos, se recuperen como los
proyectos del ITS o proyectos que están largamente retrasados,
largamente demorados en cada una de las islas.

Incorporamos también una partida para hacer una campaña
de concienciación de cara a las fiestas de San Juan, ¿por qué?
Porque creemos en la gestión y creemos en la previsión. Por
tanto, proponemos una enmienda de 100.000 euros para hacer
un plan de concienciación previo a las fiestas de San Juan para
poder evitar situaciones indeseables. 

En cuanto al ITS, ya se ha hablado en la comisión, hemos
hecho enmiendas al articulado, consideramos que tienen que
reconducirse todo lo que está sucediendo en este sentido. 

En cuanto a modelo económico y trabajo, nuestras
enmiendas a nivel general van de cara a un plan de rescate de
autónomos, PYME y familias que se han visto afectadas por la
crisis económica y social con ayudas directas. Por otro lado,
consideramos también necesario continuar con una linea de
años anteriores, ahora más que nunca, en cuanto a partidas
destinadas a incentivar la contratación de los colectivos de
riesgo: mayores de 45 años, parados de larga duración y
víctimas de violencia de género. Nosotros proponemos
incrementar estos fondos en cuatro líneas de 500.000 euros. 

Por otro lado, consideramos también evidente la necesidad
de recuperar nuestro tejido productivo por todos los medios; de
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hecho, el año pasado no sólo hablábamos de recuperar,
hablábamos de no dejar morir. Por eso, creemos que hay que
proponer aumentar la partida para incentivar la contratación de
autónomos como herramienta para impulsar esta recuperación,
pasando de un 1 millón de euros que solicitábamos el año
pasado a 2 millones de euros. 

Queremos también hacer especial hincapié en incentivar la
emprendeduría de una actividad económica por cuenta propia
para personas desocupadas, víctimas o no de la COVID, por
medio de la recuperación. Hemos presentado una enmienda por
2 millones. 

Por otro lado, tenemos una oportunidad para hacer justicia
en cuanto a una PNL de que hablábamos el otro día en
comisión, respecto a la situación difícil que habían vivido
mujeres que estaban embarazadas y que no pudieron por ese
motivo acceder a las ayudas de los 855.000 euros porque no
habían podido justificar una facturación superior a la del año
anterior, con lo cual, creo que en estos momentos esta iniciativa
que nosotros presentamos de 300.000 euros para que desde el
Govern se dé respuesta a este acuerdo que se recogió en este
parlamento para intentar dar solución a estas personas que
habían quedado atrás, se pueda dar camino entre todos. 

Por otro lado, pues también insistimos en el fracaso, en el
paro juvenil y el fracaso escolar que son temas que a todos nos
preocupan y creemos que es importante poner en marcha
sistemas de formación y aprendizaje o en prácticas para ayudar
a la integración. Proponemos una enmienda de mejora para la
financiación de 600.000 euros, así como proponemos seguir
adaptando los cursos a las necesidades reales. Es un reto
demandado, bueno, pues por todo el tejido productivo, yo creo
que todos también estaríamos de acuerdo. 

También queremos insistir en un tema que también, esto sí
nos lo han demandado directamente, que es impulsar la
integración del conocimiento y la capacitación en la gestión
empresarial en el marco de la Estrategia Balear de la
Formación Profesional. Es decir, cualquier curso de cualquier
tipo específico, que vaya incorporado este conocimiento de
gestión a cada una de las personas que hagan los cursos,
independientemente de la temática.

 Insistimos en la Escuela de Hostelería, presentamos una
enmienda para ver si es posible que se ponga en marcha, por lo
menos se tire adelante, la Escuela de Hostelería de Alcudia,
para que se ponga en marcha el proyecto y por lo menos tire
adelante. 

En cuanto a las Cámaras también es un tema de consenso.
Se aprobó también una iniciativa del Partido Popular en esta
línea, pero bueno, hemos querido mejorar la financiación que
ya existe, lo venimos haciendo cada año en los presupuestos.
También se ha hecho una enmienda al articulado.

En cuanto al IBASSAL hacemos unas enmiendas porque es
evidente que las cifras de siniestralidad son malas,
especialmente en Baleares, de las peores, no mejoran. Entonces
creemos que este organismo, que viene dotado de 4 millones el
año pasado y este año de 4,5 milones, se justifica más...,
necesita cumplir con su misión, es importante que de respuesta

a su cometido. Nosotros proponemos en este sentido destinar
unas partidas específicas con unas enmiendas de afectación de
100.000 euros, tanto a los consells como a los ayuntamientos
que son los más cercanos al ciudadano, incluso a los pequeños,
a los autónomos, a las empresas para poder trabajar
conjuntamente en este tema.

Y luego insistimos en que se lleven a cabo unas campañas
de cultura preventiva a las empresas desde lo público y
también..., es decir, que se dé ejemplo desde lo público y
también se incorporen todas estas prácticas de tal manera que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Cabrera, por favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sra. Presidenta-, de tal manera que no sean solo cursos,
es decir, que sean cursos prácticos y útiles para poner en
marcha todo este importante conocimiento. Finalizaré en la
siguiente intervención. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres valoram molt positivament el
pressupost d'aquesta secció 12 perquè recull les qüestions
fonamentals que necessitam... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un minut, se sent o no se sent? Sí? D’acord. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perfecte. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. Com deia, nosaltres donam suport al pressupost
d'aquesta secció 12 perquè recull els pilars fonamentals i
imprescindibles tant referents al turisme com al treball,
concretament -ho acaba d'esmentar la portaveu que m'ha
precedit- en qüestió de l'IBASSAL. Efectivament, hem de
treballar en contra de la sinistralitat laboral de les nostres illes,
però també, òbviament, hem de posar esment a acabar amb
aquesta precarietat laboral que existeix a les Illes Balears i s'ha
de fer feina amb programes d'inserció laboral, també hi hem
d'incloure els col·lectius de difícil inserció laboral, i des d'aquí
remarcar la importància i rellevància del programa SOIB Dona.
També s'ha comentat el tema de l'FP dual. 

Per la nostra part també donarem suport a aquelles esmenes
relatives a l'Observatori del Comerç. El comerç és fonamental
a les nostres illes, és una part molt important del nostre teixit i
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de la vida dels municipis i dóna feina a moltíssimes persones;
llavors, tot el que sigui millorar i incentivar el comerç per la
nostra part sempre tendrà suport. 

Vull comentar també que aquest observatori està en marxa,
fa feina i aquesta mateixa setmana presentarà els resultats d'un
estudi que ha fet de la mà de les patronals del comerç a les
nostres illes. Es fa molt bona feina des de la direcció general
que du el company Miquel Pinyol, la veritat és que ajuda el
comerç i fa una feina excel·lent.

En termes d’esmenes, també volem ressaltar la Fundació
Impulsa, els ajuts a autònoms i PIME que es proposen per part
de la conselleria i també per alguns grups polítics; evidentment,
hem de rebutjar les esmenes a la totalitat, perquè aquests
pressuposts han dut moltíssimes hores de feina de tècnics, no
només són polítics els que estan implicats en aquests
pressuposts i als tècnics se’ls ha de respectar la feina que s'ha
fet.

Evidentment, no compartim la qüestió de la rebaixa de la
pressió fiscal que s'ha comentat per part del Partit Popular al
llarg de tot el dia d'avui, perquè no concreten on retallarien dels
serveis públics i, en cap cas, no pensam des d'Unides Podem
que hem de tenir uns serveis públics de segona a la nostra
comunitat autònoma.

I ja per acabar, coincidim en certa mesura amb la Sra.
Cabrera, amb el que ha comentat de les festes de Sant Joan, la
necessitat de planificar, d'organitzar-se i de donar suport,
perquè és una festa realment autonòmica, vull dir, va molt més
enllà de les festes de Ciutadella, i esperem que l'any que ve, a
la fi, dones puguin colcar, perquè la festa sigui del tot
equitativa i igualitària i hi hagi igualtat d'oportunitats.

Llavors, molt a parlar d’aquestes festes, molta feina per fer,
però, en definitiva, rebutjam les esmenes a la totalitat i donarem
suport a aquelles que consideram que milloren els serveis que
dona la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario Ciudadanos,  Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans hem
presentat 12 esmenes als pressuposts d'aquesta secció, la
corresponent a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball.

Respecte de Turisme, hem presentat diferents esmenes: una,
per dotar una partida per patrocinar esdeveniments, tant
nacionals com internacionals, que es facin a les Illes Balears i
que tinguin temàtica del sector turístic i que posin en valor la
indústria turística de les nostres illes. També esmenes per
intentar cercar projectes de compra pública innovadora perquè
les empreses tecnològiques i innovadores de les nostres illes
puguin oferir els seus serveis. 

Un altre bloc de les nostres esmenes correspon a les
cambres de comerç, ja s'ha comentat aquí, a dotar aquestes
cambres de comerç de partides per assessorar, ajudar els
autònoms i aprofitar la seva connexió amb les empreses per
facilitar la formació dual, tant a la Cambra de Mallorca, de
Menorca, com a la d'Eivissa i Formentera. 

També, ja dintre de l'àrea de Treball, presentem diferents
esmenes, però totes formen part d'un programa que hem
anomenat de creació, atracció i retenció del talent per
aprofundir realment en el petroli de les nostres illes, que ha de
ser el talent dels nostres treballadors, i presentar diferents
programes, si unim totes les esmenes, doncs superen els 3
milions d'euros, en aquest sentit. Aquest projecte, aquest
programa, vindria de partides de diversa índole, tant de partides
determinades com de reducció de personal de la conselleria, de
personal, diguéssim, assessors, i també d'altres partides que no
tenim clares que es poden aprofitar per a aquest programa. I
també presentam una esmena per presentar un programa per
fomentar les vocacions STEM entre els joves i també entre les
dones.

Respecte de les esmenes que han presentat altres grups
parlamentaris, vull anunciar que ens abstendrem a les esmenes
a la totalitat que ha presentat principalment el Grup
Parlamentari Popular, i que, analitzades totes les esmenes de
tots els grups parlamentaris que han presentat esmenes,
consideram que totes són en positiu i hi votarem a totes a favor.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com s’ha vist, aquesta
conselleria abraça diferents eixos i començaré per l'eix turístic.

Nosaltres és evident que en aquest moment estam en una
situació que s'han acabat de transferir les competències en
promoció turística als consells insulars, per tant, som del
convenciment que tot el que sigui promoció turística del
Govern s'ha de reduir, s'ha de contenir al mínim. També, pel fet
que nosaltres també defensam que hem de donar prioritat a
totes les polítiques que siguin de transformació del nostre
model econòmic i de moderar o anar cap al creixement turístic,
per tant, no hem d'incentivar arribar a superar el nombre de
visitants que vàrem tenir en els anys 2017 i 2018. 

En aquest sentit, per tant, és evident que nosaltres no podem
donar suport ni donarem suport a totes aquestes esmenes que
van encaminades en tot aquest sentit; malgrat això, vull dir que
hi ha una part d'aquests fons europeus, de resiliència, que sí que
estan destinats, diguem, a millorar les zones turístiques, a
millorar les zones madures, a fer un turisme més sostenible. Per
tant, nosaltres creiem que moltes d'aquestes propostes i moltes
d’aquestes esmenes que es proposen pels grups parlamentaris
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en aquesta cambra, idò, hauran d’anar per aquesta via del fons
de resiliència i de recuperació europeus.

Dit això, després hi ha una altra banda, que aquí es tracta
que és un poc el tema comercial, el tema de les cambres de
comerç; nosaltres, conjuntament, hem presentat esmenes
perquè les cambres facin una feina amb aquest teixit comercial,
precisament per això ja se n'han acceptades algunes per a les
cambres de Menorca i d'Eivissa; tenim pendent avui aprovar les
de Mallorca. I aquí vull fer un incís de fer una transacció a una
esmena del Partit del PSOE, de la 13267, en el sentit que
creiem que hi ha una errada a la partida pressupostària, que en
lloc d'acabar en 48048, hauria d'acabar en 48080, i aquesta és
la transacció que nosaltres proposam, precisament perquè
aquesta fa relació, diguem, a una partida que va dirigida a la
Cambra de Comerç de Mallorca, perquè pugui treballar amb el
teixit comercial de Mallorca.

Dit això, per això també creiem que si l'esmena..., hi ha una
esmena d'El Pi sobre l'Observatori de Comerç, que creiem que
hi ha una transacció que es planteja, per tant nosaltres, si
aquesta transacció el Grup d’El Pi la veu bé, nosaltres també li
donarem suport, perquè creiem que també l'Observatori de
Comerç és una eina adequada i una eina necessària en aquest
sentit.

Per passar, diguem, a l’àrea d'Ocupació o de formació
laboral, o el que li vulguem dir en temes del SOIB, nosaltres
creeim que, des de MÉS per Mallorca, que s'ha fet una feina
molt intensiva des de fa sis anys, precisament, per millorar tant
la formació professional com la formació laboral, a l’hora, per
exemple, de les qualificacions, que els treballadors... -és que
ara no em surt la paraula-, bé, quan treuen la seva qualificació,
després de fer molts d'anys de feina en el mateix ofici.

Bé, s'han invertit també molt bé tots els fons europeus que
han arribat en aquesta comunitat autònoma. Avui de matí n'hem
parlat, i nosaltres ho hem posat en valor, que el 2020 s'ha
demostrat un cas d'èxit en el sentit que hem estat de les
comunitats autònomes que millor han sabut esgotar tots els fons
europeus amb èxit, i un dels peus principals d'aquest fons
FEDER en aquell moment era l'àrea també relacionada amb
ocupació i formació. I per tant, crec que ja es va començar
aquest camí i s'ha de continuar.

Evidentment, tot el que siguin esmenes que venen a aquest
pressupost dels grups parlamentaris que han presentat i que hi
ha transaccions plantejades per millorar aquest pressupost, com
són les encaminades a la inserció de col·lectius de llarga
durada, de més de 45 anys, de col·lectius amb risc d'exclusió
social o per a autònoms que no han pogut encara accedir a
ajudes, per inserir dones en el món laboral, dones que han patit
la violència de gènere, en tot això, si s'accepten aquestes
transaccions i s'adequa, doncs nosaltres també, evidentment, hi
votarem a favor. 

I també per a cursos de formació del SOIB, per tenir cursos
de formació laboral adaptats a les necessitats de les empreses,
o de les noves necessitats o de les necessitats actualitzades de
les empreses. 

Després hi ha una part, que també jo crec... en això
coincidesc amb el Sr. Ribas, crec que això és una àrea que no
té res a veure si partim de dos partits que realment tenen moltes
diferències ideològiques, però estic convençuda que en matèria
de talent, en matèria de creure que la ciència, que el
coneixement, que la recerca i la investigació és un eix
fonamental al qual hem de donar suport en aquesta comunitat
autònoma, que de retenir talent i l'hem de trobar, crec que aquí
estic segura que hi convergim i, per tant, en les transaccions...,
igual que en la compra pública innovadora, evidentment, també
amb les esmenes que hi hagi transaccions i que aquestes el
Grup de Ciutadans les accepti, nosaltres a aquestes també hi
donarem suport i de forma, a més, celebrarem donar-hi suport. 

I, bé, dit això, jo crec que bàsicament dir que MÉS per
Mallorca, al final considera que la formació laboral, l'ocupació,
la millora de les condicions dels treballadors, fer tota aquesta
feina, és primordial, precisament pel que he dit, per afrontar
aquests reptes que tenim davant, per millorar les qualificacions
dels llocs de feina que tenim a una comunitat autònoma on els
sous són baixos, les pensions són baixes, les qualificacions
laborals són baixes, els llocs de feina són de baixa qualitat, per
tant, tenim un repte endavant de millorar totes aquestes
qüestions i, per tant, tots els esforços que vagin encaminats a
resoldre totes aquestes mancances tendran el suport de MÉS
per Mallorca.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé en aquesta Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball, tenim una primera
esmena d’una quantia important, de 15 milions d'euros,
dedicada a ajudes a fons perdut per a autònoms i PIME, amb el
benentès que, evidentment, s'han donat ja moltes ajudes al llarg
de la pandèmia, però hi ha encara una part del teixit productiu
que necessita un suport específic i sobretot aquests petits
autònoms i aquestes petites empreses. Per tant, pensam que s'ha
de mantenir els pols d'aquestes empreses i per això presentam
aquesta esmena. 

Després tenim un grapat d'esmenes relatives al suport de la
nostra principal indústria, del turisme: una de 500.000 euros
per reforçar la connectivitat aèria, que és un element clau
perquè hi hagi activitat econòmica i turística a les Illes Balears
i que, sobretot en determinats mesos, necessita d'una injecció
de capital per aconseguir una fluïdesa a la nostra connexió aèria
amb Centreeuropa.

Una altra esmena de turisme és relativa a la col·laboració
amb els consells insulars per reforçar la promoció turística. Ens
trobam a uns moments d'incertesa, hi ha molta volatilitat en el
mercat i, evidentment, les accions de promoció són
imprescindibles per reforçar l'arribada de turistes, ja que no és
com a les bones temporades, on gairebé els turistes..., hi havia
molta més demanda que oferta, però no vivim ara aquestes
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circumstàncies, i, per tant, hem de reforçar la promoció
turística. 

Tenim una esmena que presentam cada any, de 100.000
euros, per estudiar un possible projecte de Museu del Turisme,
nosaltres sempre hem proposat que una part de l'edifici de
GESA es dediqués a això, som un país capdavanter en matèria
turística i entenem que hauríem de tenir una referència
museística, que tendria evidentment un vessant cultural
important en matèria turística. Pensam que és una idea que no
ha estat ben valorada pels partits que donen suport a la majoria,
però que crec que hi haurien de fer feina i posar fil a l'agulla.

Després tenim una esmena de 10 milions d'euros, dedicada
a posar en marxa un pla de reconversió de zones turístiques.
Durant molts d'anys a les Illes Balears s'ha fet un gran esforç
per part dels empresaris per modernitzar els seus establiments,
la comunitat autònoma ha col·laborat amb una normativa que
ha afavorit aquesta pujada de qualitat i de categoria de molts
establiments, però, evidentment, els entorns d'aquests
establiments també necessiten millorar, necessiten
reconvertir-se, necessiten embellir-se i, per tant, entenem que
cada any hi hauria d'haver una partida forta per a reconversió
de zones turístiques. 

Tenim també una esmena de 500.000 euros relativa al Camí
de Cavalls, per fer un conveni de col·laboració amb el consell.
És evident que el Camí de Cavalls a Menorca és un dels grans
atractius de l'illa, més enllà del sol i platja; és un camí i un
senderisme de ciclisme que funciona fantàsticament, però que,
evidentment, presenta en determinats moments mancances de
manteniment i de condicionament, per tot l’ús que se’n fa. Per
tant, entenem que el Govern de les Illes Balears, amb aquesta
partida de 500.000 euros, podria ajudar a millorar aquest
element tan característic de Menorca i que li dóna aquest valor
afegit, que, a més, permet desestacionalitzar i allargar la
temporada a Menorca. 

Després tenim un grapat d'esmenes per a remodelació de
passejos marítims, a Cala Millor i a s'Illot, a Sant Llorenç; a la
Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines, i a la Colònia de Sant Pere
a Artà.

Tenim una esmena dedicada a l’Observatori del Comerç.
Aquesta esmena l'hem presentada cada any, cada any se'ns ha
transaccionat pel Govern de les Illes Balears i cada any ha
quedat en no-res. És clar, a mi em fa gràcia que diguin: el
comerç és molt important, l'Observatori és una gran idea; però
vostès no han fet res, i fa gairebé tres anys que governen. No,
no, i em diuen: no, no estam molt contents amb la feina que fa
el Govern. No, no poden estar contents, perquè el comerç de
les Illes Balears té una tendència a la baixa, té una tendència de
crisi i, per tant, l'alegria no existeix al petit i mitjà comerç. I tot
el suport que li puguem donar hauria de ser efectiu, hauria de
ser ràpid, hauria de ser immediat i hauria de ser ambiciós i
valent. I això, fins ara ha brillat per la seva absència. I
l’Observatori de Comerç és una mostra, una reivindicació de
les patronals de fa molts d'anys, esmenes que es transaccionen,
però no es posa en marxa l'Observatori de Comerç. Parlam
d'una cosa absolutament anecdòtica a nivell pressupostari,
perquè parlam d'una cosa que nosaltres hem valorat en 50.000
euros, ens faran una transacció de 25.000. Bé, és poc

significatiu en els pressuposts de la comunitat, però vostès
discursivament estan molt implicats amb el petit i mitjà comerç,
amb el comerç de proximitat, però a l'hora de la veritat, en
gairebé tres anys no han estat capaços de posar en marxa aquest
petit organisme, amb una quantia pressupostària, ja dic,
irrisòria.

Després tenim tres esmenes relatives a les cambres de
comerç per donar suport, tots sabem la problemàtica que hi ha,
aquí hi ha una coincidència amb molts grups parlamentaris que
han presentat esmenes al respecte, ja que hi ha unes despeses
fixes, uns costos estructurals als quals molt difícilment poden
fer-hi front, atesa la situació econòmica, i atès que el canvi que
es va produir en el finançament de les cambres de comerç no
han trobat una solució adequada i de llarg recorregut. Per tant,
ara, almanco provisionalment, presentam aquestes esmenes, per
donar-los suport. 

I, finalment, vull destacar dues esmenes: una relativa a la
creació d'un clúster de material de construcció. Nosaltres, des
del Grup Parlamentari El Pi fem propostes i reivindicam que a
les Illes Balears hi ha empreses industrials que fabriquen
materials de construcció de diverses característiques, que
haurien de tenir un suport molt més gran del Govern de les Illes
Balears i començar perquè en els plecs de condicions i els
projectes que licita el mateix Govern balear, especialment en
matèria d'habitatge de protecció oficial, tenguessin en compte
i es valorassin específicament i es potenciassin els materials
fets a les Illes Balears, que són quilòmetre zero, que són
producte local i que, per tant, lliguen perfectament amb una
política de suport a les indústries del país. 

I després tenim una esmena, i acab amb això, de 100.000
euros, per ajudar els ajuntaments per millorar les
infraestructures dels espais d'emprenedoria. Evidentment, tots
sabem que hem de diversificar l'economia, però necessitam
donar-li força i donar-li presència i, per tant, si molts
d'ajuntaments de les Illes Balears poguessin tenir espais de
referència per potenciar aquesta emprenedoria per ventura
aconseguiríem que l'economia anàs a més i tenguéssim un
sector econòmic molt més divers i molt més creatiu, que
pensam que d’això es tractaria.

En relació amb les esmenes de la resta de grups, a la
majoria o bé hi votarem a favor o bé ens hi abstindrem, no
perquè no puguem coincidir amb l'objectiu de l'esmena, sinó
que no podem coincidir d'on surten els recursos per finançar-la. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, en aquesta secció tenim
tres esmenes, la 13873 on demanam 50.000 euros per al
funcionament i activitats de l'ens de gestió del Convent de Sant
Diego; la 13895, amb aquesta esmena volem recuperar una
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inversió del programa del 2020 per mor de la pandèmia i que
és la rehabilitació de les dependències del Reial Alcàsser de
Ciutadella, en aquest cas demanam 1.079.925 euros; i la
darrera, és la 13899, amb la qual -com ja ha dit el Sr. Melià-
també som un altre grup que demanam una aportació
econòmica per a les cambres de comerç, en aquest cas la de
Menorca, demanàvem 104.940 euros, i jo compartesc
l'argumentari que ha utilitzat el Sr. Melià, són cambres que
tenen una importància, però a causa d’aquest canvi que no... de
la poca entrada econòmica que tenen, corren el risc de
desaparèixer i amb açò correm el risc de perdre oportunitats per
gestionar, per exemple, ajudes europees.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per últim, té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vagi per endavant el suport del
Grup Parlamentari Socialista als pressuposts de la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball i als seus organismes
dependents ja que consideram que és una aposta per la
recuperació econòmica, una recuperació econòmica més
equitativa i més sostenible, per tant, una recuperació més justa
per a tothom. Uns pressuposts que aposten per la qualitat del
nostre model productiu, amb imports mai vists destinats a
polítiques actives d'ocupació, amb partides per a formació, per
a orientació i per a recerca de feina. Per tant, persones més
formades incrementen la productivitat i fan unes empreses més
competitives.

Vagi també per endavant el nostre màxim suport als
autònoms i a les PIME.

Hem plantejat diverses transaccions a les esmenes
plantejades pels diferents grups parlamentaris perquè
consideram que val la pena arribar al màxim consens possible
i millorar els pressuposts també de la ciutadania de les Illes
Balears. 

Vull dir que aprovarem la transacció que ha plantejat la Sra.
Campomar, referent a una errada que vàrem cometre a una
esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista, l’esmena
13267/21.

Referent..., permetran que comenci per la intervenció... pel
Grup Mixt ja que ha estat el darrer que ha intervingut darrere
jo, i referent a l'esmena RGE núm. 13873, d'afectació, per
posar en funcionament les activitats de la gestió del convent de
Sant Diego, per un import de 50.000 euros, hi votarem a favor
perquè consideram que és positiu per a la ciutadania de
Menorca. 

Llavors hem plantejat una transacció a l'esmena RGE núm.
13895, referent a la rehabilitació de les dependències del Reial
Alcàsser de Ciutadella...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, no me’n havia adonat, es pot posar la mascareta,
Sra. Sansó?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdó, disculpi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

..., pensava que per parlar ens la podíem llevar, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es pot en aquesta sala, gràcies.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

..., per un import de 1.079.925 euros, nosaltres li fem una
proposta de modificar la partida de baixa a la 34101, 011A i
35.200 i el mateix, li fem una proposta a l'esmena de les
cambres de comerç de Menorca, per un import de 30.000 euros,
i també li feim una modificació a la partida de baixa. No
entraré ara en detall en les partides perquè ho tenen tots per
escrit.

Cal dir que a totes les cambres de comerç de les Illes
Balears, aquest govern, el govern d'esquerres, va fer una aposta
ferma a l'anterior legislatura quan ens vàrem trobar que les
cambres de comerç estaven en una situació desesperant i en
coma quasi, la de Menorca estava en coma. Per tant, vàrem fer
una aposta important per salvar la de Menorca, però també per
reactivar totes les cambres de comerç. També cal dir que a la
ponència ja s'han incorporat partides a les diferents cambres.

Referent a El Pi vull dir que hem plantejat diferents
transaccions, a la 12976 li hem presentat un document que posa
“d'addició” i hauria de posar “d'afectació”, per tant, esper que
ho tenguin en compte, que és la creació d'una nova partida per
garantir la connectivitat aèria. I nosaltres li proposam..., vostès
proposen un import de 500.000 euros, que nosaltres mantenim,
però la partida pressupostària hauria de dur-se a terme des de
l'AETIB.

Després, presentam l’esmena 12984, també és d'afectació,
nosaltres hem posat a la proposta de transacció que els hem
plantejat hem posat “d'addició” també, i hauria també de posar
“d'afectació”, amb la qual proposen crear, una vegada més -i
vostè ho ha dit, Sr. Melià-, una vegada més proposen crear
l'Observatori del Comerç, esperam que a la tercera vagi la
vençuda i que realment sigui una realitat la creació d'aquest...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... Observatori de Comerç, per un import de 25.000 euros.
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I després l'esmena 13058 també posa “addició” i ha de
posar “d'afectació”, disculpin, però a totes les esmenes m’he
equivocat a l'hora de redactar, i li presentam una transacció per
un import de 200.000 euros i les partides pressupostàries que
he detallat als fulls que els he presentat.

Vull dir que vostè, volia fer només una referència, perquè
veig que no tendré temps d'entrar en el debat de les esmenes
que no aprovem, però sí que vull fer una referència a l'esmena
que han presentat dels clústers de construcció, vull dir-li que els
clústers depenen de la Direcció General d'Indústria, per tant,
creiem que no és el cas, creiem que no és convenient ni és
adient presentar aquesta esmena a aquesta conselleria, encara
que hi hagi una Direcció General de Promoció Empresarial. Els
clústers estan incorporats dins el Pla industrial i aquest pla
industrial depèn de la Direcció General d'Indústria d'una altra
conselleria. 

Referent a Ciutadans, vull dir-li que li acceptarem l'esmena
RGE núm. 13317/21, i referent a les transaccions que li hem
plantejat o que hem plantejat i hem presentat a tots els grups
polítics, vull dir-li que creiem convenient i molt oportuna la
proposta que fan de crear una partida, un programa de creació
i atracció i retenció de talent. Nosaltres li proposam una partida
de 3.300.000 euros, ja que vostès han presentat diverses
esmenes respecte d’aquest concepte.

Els he de dir li acceptarem, li fem aquesta proposta amb un
import de 3.300.000 euros -repetesc- i amb les partides d'alta
i de baixa que li he plantejat aquí.

No li acceptarem les esmenes que fan referència a aquest
programa, les que fan referència o a les que vostès donen de
baixa personal de la comunitat autònoma a les Illes Balears,
siguin assessors o siguin secretaries, caps de secretaria. Per
tant, creiem que ara més que mai l'administració pública
necessita tot el personal que té, per tant, eliminar personal
consideram que no és oportú. I, per tant, li fem la transacció per
poder dur a terme aquest programa el qual creim que és molt
oportú, molt adient i molt encertat, tal com ja havíem aprovat
a qualque proposició no de llei en aquesta casa. 

Després, també li fem una proposta de transacció a la RGE
núm. 13367/21, referent a patrocinar esdeveniments nacionals
i internacionals. Ens sembla molt bé, també li canviam la
partida pressupostària, que creiem que qui ho ha de dur a terme
és des de l'AETIB i no des de la Direcció General de Turisme,
que vostès han plantejat. 

I després una altra, per dur a terme, és la RGE núm. 13374,
per dur a terme programes a la Cambra de Comerç de Mallorca
per a formació dual, i li proposam per un import de 75.000
euros, consideram que val la pena ampliar aquesta partida. I
també fem referència a les partides, fem una modificació de
partides de baixa i d'alta. Sí que a la motivació, i també li hem
fet una transacció, que és realitzar una subvenció nominativa a
la Cambra de Comerç de Mallorca per al foment de la millora
de l'oferta formativa dual i ocupacional. 

Referent a la darrera transacció que li plantejam és a
l'esmena RGE núm. 13381, que vostès proposen subvencionar
el cent per cent de la quota d'autònoms dels joves que inicien

la seva activitat professional, ens sembla una molt bona esmena
i atès el pressupost que hi ha a la comunitat autònoma i a
aquesta conselleria, sí que li proposam que es redueixi en 1
milió d’euros aquesta partida. I després també li plantejam les
partides a qui van dirigides. 

Referent a les esmenes del Partit Popular, els vull dir que li
votam a favor la 13610, sobre pla d'actuació per incrementar la
dotació de cursos de formació. En realitat, segons les
necessitats del teixit productiu, ens sembla molt encertada. Per
tant, li votam a favor per un import de 100.000 euros. 

També li votam a favor la 13612, en el marc de l’estratègia
balear de la Formació Professional de l'ocupació per a
programes formatius a professionals dependents del SOIB. 

I també a la 13611, de rehabilitació de l'edifici del polígon
de Maó de Menorca, per un import de 500.000 euros. 

Després, referent a les esmenes que li hem transaccionat,
vull dir-li que fem una transacció de les partides que vostè
planteja per poder...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí. Bé les esmenes de transacció si de cas ja les comentaré
a la segona intervenció, perquè com era de veure, no he tengut
temps de d'anar més enllà. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Passem ara als torns de rèplica. En
primer lloc passam la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. presidenta. Bueno, nosotros queremos insistir
en nuestros..., votaremos favorablemente a una serie de
enmiendas, a las cuales he ido presentando transacciones y se
han ido acordando de los diferentes partidos. Las enmiendas y
los que no votemos a favor, quiero insistir, o que nos
abstendremos, quiero decir que no es un problema de que no
vayamos a votarlas a favor muchas de ellas en Pleno,
simplemente es un tema de un proceso de revisión.

Y, por otro lado, respecto a las transacciones que nos ha
presentado el Grupo Socialista, pues decir que, por parte del
Grupo Popular, aceptaremos las transacciones que nos han
presentado, más que nada, independientemente de que a
nosotros nos hubiera gustado poder mantener nuestras
propuestas en su más amplio sentido. Entendemos que hay
voluntad de llegar a acuerdos, que hay voluntad de poder
incorporar todas estas actuaciones dentro de los presupuestos.
Por tanto, entendemos que es necesario, insisto, llegar a estas
estos consensos.
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Sí que es cierto que en cuanto a una de las iniciativas, como
por ejemplo la de destinar que habíamos propuesto 3 millones
de euros por un tema de conectividad y hay una transacción
para que quede en un 1.500.000, nosotros, sinceramente,
entendemos que la conectividad a nivel balear y sobre todo
para Menorca y para Ibiza resulta, o Ibiza-Formentera incluso,
resulta vital, quiero decir, hay una perspectiva totalmente
diferente desde Mallorca a cómo se vive este tema desde el
resto de islas. Por tanto, en cualquier caso lo ideal, desde
nuestro punto de vista, hubieran sido 3 millones, a nuestro
criterio, pero, bueno, entendemos que hay voluntad está. Y
entiendo que, en función de cómo evolucione la temporada,
podremos seguir haciendo propuestas de mejora y espero
encontrar la misma receptividad. 

Agradecer también la propuesta de que se acepte con
transacción, nuestra enmienda  referida a todas aquellas
mujeres embarazadas que no habían podido adaptarse, acogerse
a esas ayudas de los 855.000 euros, porque no habían estado en
condiciones de tener el negocio en funcionamiento pleno y así
poder justificar esa facturación mínima para poder acceder.
Con lo cual, creo que es una muy buena decisión, haber
aceptado nuestra enmienda y destinar una partida de 300.000
euros para poder atender esta necesidad.

Nos presentan también una transacción respecto a reducir
la partida de 100.000 euros a 60.000 euros con la campaña de
concienciación ciudadana, destinada a los futuros visitantes a
las fiestas de Ciutadella. Creemos sinceramente que...,. bueno,
la cantidad, nosotros proponíamos 100.000, 60.000 entiendo
que, en una primera instancia, pues se puede hacer un buen
trabajo igualmente. Creemos que es importante trabajar, como
digo, en la previsión y en la gestión.

Por tanto, agradecemos que nos acepten también las
enmiendas RGE núm. 13610, 13612 y 13611, de verdad que el
edificio del SOIB de Maó lo agradecerá, se está cayendo a
trozos, es una lástima, pero creo que es importante y además es
importante también todo el tema referida a la formación, en
cuanto a jóvenes, integración y sobre todo incentivar y formar
de cara a futuro a nuestras generaciones. 

Simplemente hacer una una consulta. Hemos visto algunas
propuestas por parte de los grupos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí. Bueno, no tenía más transcendencia. Muchas gracias,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Cabrera. Pasamos ahora el turno de palabra a
la portavoz del Grup Parlamentario Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. No en faré ús. Reservarem la resta del
debat per al plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Té el torn de paraula ara el
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, vull manifestar que acceptarem les
transaccions que ens proposa el Grup Parlamentari Socialista
i MÉS, que poden ser molt útils de cara a l’any que ve. I bé, ja
mantenir que les diferents transaccions que s'han comentat per
part del Grup Parlamentari Socialista, a les diferents esmenes
d'altres grups parlamentaris, que en el cas que les acceptin,
també les votaríem a favor, perquè, bé, encara que no siguin
exactament tal com eren les que s'havien proposat, però també
poden ser positives i beneficiar els ciutadans de les nostres
illes.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. No afegiré res més a la meva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Acceptam les transaccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. També acceptam les transaccions.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per últim, té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gracias, Sra. Presidenta. Bé, jo sí que en faré ús perquè
m'he deixat comentar les esmenes del Partit Popular, les
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transaccions que hem plantejat a les esmenes. Els he de dir que
la primera transacció que li hem plantejat a les esmenes 13615,
13618, 13624 i 13626, totes referides a persones en situacions
de dificultat a l'hora d'obtenir feina, com majors de 45 anys,
aturats de llarga durada, víctimes de violència de gènere i
col·lectius en risc d'exclusió social, l'esmena que li hem
presentat és d'un import d’1 milió d'euros i englobar-ho tot a
una partida general per a incentius en la contractació de
col·lectius vulnerables.

Vull dir també que la transacció que li hem plantejat per
donar ajudes a aquelles persones, sobretot a aquelles dones
embarassades que varen quedar fora de la convocatòria del
Reial decret llei 5/2022, atès que les convocatòries són prou
genèriques i no poden tenir en compte concrecions tant
particulars com aquesta, que, per tant, consideram que és
positiu i per això li hem fet la transacció que hem plantejat
aquí.

Referent al turisme social, res a dir, ens sembla bé, li hem
plantejat també una reducció de la partida i que vagi afectat a
l'AETIB. 

I després, fomentar l'emprenedoria d'una activitat per
compte propi a persones desocupades sí que consideram que no
sigui exclusivament per a col·lectius en situació d'atur, sinó que
la convocatòria pugui ampliar-se a més col·lectius, em referesc
a l'esmena 13619.

I ja després, la 13620, referent a riscs laborals, també ens
sembla perfecte per prevenir, per fomentar la cultura
preventiva, per tant, li hem proposat una transacció i estam
contents, ens alegra que les acceptin totes.

Després referent a la darrera esmena, la referent a les festes
de Ciutadella, vull dir que veiem molt positiu i també
consideram que està molt bé que hagin tengut en compte
aquesta transacció, perquè veiem molt positiva la
conscienciació ciutadana a l'hora d'anar a una festa, sobretot
com les de Ciutadella, que la gent es "desmadra" un poc, que
hi ha molta gent pertot i val la pena fer prevenció en tots els
temes que facin falta.

I ja vull dir una errada més que he comès a l’hora de la
redacció, que a l'esmena del Grup Mixt, MÉS per Menorca,
l'esmena 13895, en lloc de ser d'afectació, com he posat, ha de
ser de substitució.

Per tant, fets aquests comentaris, res més, i ja també seguiré
el debat més intens al Ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Una vegada ja acabat el debat,
passam a la votació de les diferents esmenes presentades. Hem
fet grups, com les altres vegades, que esper que s’adaptin a tota
la votació que s'ha fet.

En primer lloc, passam a votar les esmenes presentades pel
Partit Popular. Farem diferents grups, en primer lloc, votam les

esmenes 13546, 13617, 13621, 13627, 13628, 13632, 13634,
13792 i 13811.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon grup d’esmenes, esmenes 13458, 13459, 13460,
13461, 13462, 13463, 13464 i 13465.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un tercer grup d’esmenes, les esmenes 13613,
13616, 13622, 13623, 13625, 13629, 13631, 13677, 13762,
13772 i 13813.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar una esmena, que és la 13610.

Vots a favor?

Vots en contra? 

No. Tornam a repetir perquè em sembla que no estan atents.
Votam l’esmena 13610, del Partit Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar altres dues esmenes del Grup
Parlamentari Popular, la 13611 i la 13612.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, unanimitat. Dotze, unanimitat. Bé. 

Passem ara a votar per separat algunes de les mocions
transaccionades. En primer lloc, un grup format per les
esmenes 13615, 13618, 13624 i 13626.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 13609, transaccionada també.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor. Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Una altra de les esmenes transaccionades, esmena 13614,
amb la transacció.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor. Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara la 13619, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem la 13620, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena 13630, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, del Partit Popular votam l’esmena 13633,
transaccionada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar, si cap grup no demana votació per
separat, hi ha una votació conjunta de les esmenes que han
presentat junts, l’esmena RGE núm. 13267, transaccionada, del
Partit Socialista; l’esmena 13841, de MÉS per Mallorca, i
l’esmena 13924, d’Unidas Podemos, que han estat presentades
juntes. Les torn a dir, la 13267 del Partit Socialista,
transaccionada, són esmenes, la 13267 que està transaccionada,
la 13841 de MÉS per Mallorca i la 13924 d’Unidas Podemos. 

(Remor de veus)

No, és que és la mateixa, l’han presentada conjunta.
D’acord?
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Passem a votar.... S'ha presentat conjuntament entre tots,
llavors és la mateixa, és la d’Unidas Podemos, MÉS per
Mallorca i Partit Socialista, cambres de comerç.

Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. En primer lloc, votarem les esmenes 13314,
13315, 13317, 13375 i 13376.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un altre grup d'esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
esmenes 13363, 13364 i 13379.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar les esmenes, una per una, que han estat
transaccionades del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Esmena RGE núm. 13316, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 13367, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Pot repetir la...? 

LA SRA. PRESIDENTA:

13367, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 13374, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena RGE núm. 13381, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Perdoni, Sra. Presidenta, li puc fer un comentari? No sé si
hi ha possibilitat, l'esmena 13317, l'ha votada en bloc a
l'anterior de Ciutadans?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No podem fer una altra votació, és que ens hem equivocat?

LA SRA. PRESIDENTA:

La 13317...
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Si podríem repetir la votació. Volia votació separada, és
clar, i no he sentit que ho ficava tot a un grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure què diu la lletrada. Si tothom hi està d'acord.
Passam, doncs, a tornar fer la votació del primer grup
d'esmenes, d’acord?

Votam les esmenes RGE núm. 13314, 13315, 13375 i
13376.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdoni, és que no he vist el Sr. Melià, què ha votat, des
d’aquí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ha votat sí. 2, 7, 3, ha quedat igual.

Ara passem a votar l'esmena del Grup Parlamentari
Ciudadanos RGE núm. 13317.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam, doncs, a votar ara les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Comencem amb
el grup d'esmenes 12975, 12977, 12978, 12979, 12980, 12981,
12982, 12983, 13057, 13075, 13076, 13077 i 13080.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara passam a votar les esmenes transaccionades del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. En primer lloc,
votarem l'esmena 12976, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, votarem l'esmena 12984, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votem l'esmena 13058, transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. En primer lloc, votarem l'esmena 13873. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a votar l'esmena 13899, transaccionada. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això, crec que hem acabat... Ai perdó!, perdó, sí,
perdó, perdó.., m'he deixat la... Efectivament, passem a votar
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-perdó,- l'esmena 13895 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, transaccionada, sí, transaccionada, perdó.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això sí que crec que ara hem acabat la sessió d'avui.
Ha estat un dia llarg, vull agrair, com no pot ser d’una altra
manera als diputats i diputades, al personal de la casa per la
paciència que tenen amb nosaltres i reprendrem la comissió
demà, a les 9.00 h del matí.

Bona nit a tothom.

(Alguns aplaudiments)
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