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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aviat, per favor,
vagin agafant els llocs. Abans de començar inform que hi haurà
visites de nens, llavors, potser que entri algun nen de manera
silenciosa, que no els estranyi...

(Remor de veus)

... i també demanaria, deman que, si la gent pot parlar i fer el
discurs des de l'escó, igual que a dalt i així evitem que la neteja
sigui tan... d’acord, gràcies.

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
d'avui. En primer lloc, demanaria, per favor, si hi ha
substitucions. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, Lina Pons substitueix Pep Melià.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia, presidenta, Margalida Durán substitueix Toni
Costa. 

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Pilar Costa.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Enric Casanova substiteix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

 Josep Ferrà substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Començam ja la secció
13, que comencem ara en el dia d'avui, Conselleria d'Educació
i Formació Professional, amb les seccions i entitats afins.

Debat 4, de totalitat i globalitat. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
13, Conselleria d'Educació i Formació Professional, esmena
13466; E08, Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius, IBISEC, esmena 13467; F02, Fundació d’Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques, FESMAE, esmena
13468.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria
d'Educació i Formació Professional, al programa 413G, accions
públiques relatives a la COVID-19, esmenes 13659, 13660 i

13658; al programa 421A, direcció i serveis generals,
Conselleria d'Educació i Formació Professional, esmenes
13661, 13662 i 13810; al programa 421E, llengües estrangeres
i projectes internacionals, esmenes 13663, 13664, 13665; al
programa 421, formació professional i aprenentatge permanent,
esmenes 13667, 13551, 13666, 13750, 13782; al programa
421H, inspecció educativa, esmena 13568; al programa 421I,
administració i serveis de suport a l'ensenyament, esmena
13669; al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
esmenes 13671, 13672, 13673, 13670; al programa 422B,
educació concertada, esmena 13798; al programa 423B, altres
serveis a l'ensenyament, esmena 13674; E08, Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius, IBISEC, esmenes 13545,
13548, 13549, 13550, 13552, 13553, 13678, 13679, 13680,
13681, 13682, 13683, 13684, 13685, 13686, 13687, 13688,
13789, 13690, 13736, 13751, 13752, 13755, 13759, 13774,
13777, 13778, 13779, 13781, 13783, 13791, 13794, 13795 i
13825.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 13, Conselleria
d'Educació i Formació Professional, al programa 421A,
direcció i serveis generals, Conselleria d'Educació i Formació
Professional, esmena 13390; al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, esmena 13391; al
programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, esmena 13384; al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, esmenes 13387, 13385, 13386, 13389 i
13392; al programa 423B, altres serveis a l'ensenyament,
esmena 13393.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 13, Conselleria d'Educació i Formació Professional, al
programa 421A, direcció i serveis generals, Conselleria
d'Educació i Formació Professional, esmenes 12985 i 12986;
al programa 421C, planificació educativa i règim de
funcionament de centres escolars, esmena 13992; al programa
421G, formació professional i aprenentatge permanent, esmena
12989; al programa 421I, administració i serveis de suport a
l'ensenyament, esmena 12990; al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, esmenes 12993, 12994, 12998, 12995 i
12996; al programa 422A, educació pública, esmenes 12991 i
12997; al programa 422B, educació concertada, esmena 12999;
al programa 423B, altres serveis a l'ensenyament, esmenes
13001, 13002, 13003, 13004, 13005. 13006 i 13071.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 13,
Conselleria d'Educació i Formació Professional, al programa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19, esmena
13896; al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
esmenes 13870 i 13901.

Comencem ja la defensa conjunta de totes les esmenes i, en
primer lloc, passam la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, a qui desitgem que es trobi millor i que
es recuperi prompte, per videoconferència, la Sra. Marga
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, també pels seus desitjos,
estic prou millor, i res, molt bon dia, diputades i diputats.
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Avui crec que parlant d'educació no podem començar més
que donant paraules d'ànim, de suport a tots aquells docents
que cada dia van a les aules i darrerament amb un allau de
contagis a les aules que fa que tenguin grups confinats, grups
sense confinar i tenguin un estrès important; també evidentment
unes paraules per donar un record a les famílies i als alumnes
que en qualsevol condició s'adapten a aquest temps de
pandèmia.

Des del nostre partit Popular hem presentat tota una sèrie
d'esmenes als pressuposts de la secció 13, també hem presentat
l'esmena a la totalitat, que (...) em reserv el debat per al Ple de
pressuposts. Farem del debat de totalitat a la Sala de Plens.

Hem de dir que són uns pressuposts que quant a educació
(...) problemes tant en l’àmbit de recursos humans com de
manca d'infraestructures a la nostra comunitat autònoma. Ara,
avui em centraré en la defensa de les nostres esmenes, encara
que possiblement no arribi a totes, per tant, intentaré parlar de
les que nosaltres consideram almanco més rellevants.

Primer de tot, amb la dotació per a la compra de
purificadors amb filtres HEPA i mesures de CO2, que encara
falten a molts centres i a moltes aules de centres, tant públics
com concertats, i és l'esmena 13658/21. Les ajudes als centres
d'educació infantil privats autoritzats, que encara que no formin
part de la xarxa pública presten aquest servei i són per a
mesures de protecció de COVID, 100.000 euros, l'esmena
3659. 

Augmentam també la partida del programa 413G, d'accions
COVID, per compensar la forta baixada d'aquesta partida de
més de 2 milions d'euros, perquè continuam amb la necessitat
d'increment de personal docent per les actuacions COVID als
centres concertats. Hem posat una partida d’1 milió d’euros, és
l'esmena 3560.

A la compareixença nosaltres li vàrem demanar al conseller
que no baixassin la guàrdia quant a la COVID. El conseller ens
deia en aquell moment que els centres eren espais segurs.
Nosaltres no entram en aquesta qüestió, però que sí que veim
és que ja en aquest moment tenim moltes aules confinades a
totes les Illes Balears a la gran  majoria de centres i s’està
creant un problema greu a causa de l'augment de contagis. Per
tant, ja estam causant moltes baixes, just en una setmana, la
setmana passada hi va haver 23 baixes de professors contagiats
de COVID, baixes que provoquen substitucions, substitucions
que en aquest moment no es produeixen de manera que
s'haurien de produir; a això hem de sumar les baixes dels
professors per baixa mèdica per qüestions ordinàries i la veritat
és que s’està creant un problema important a les aules. 

Hem demanat també l'afectació de dotació per a ...

(Pèrdua del so) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, Sra. Durán, li ha fugit la connexió. No la
sentim. No la sentim, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Un momentet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara. Ara, provi. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Se’m sent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. A veure. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Ara se’m sent? 

LA SRA. PRESIDENTA.

Sí, gràcies, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Se’m sent ara? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, se la sent. Pot continuar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ah, d’acord, perdó, és que no l’havia..., no, era jo que no
escoltava. Perdoni. Hem demanat també una afectació per a
dotació de personal d'acompanyament en el transport escolar
per a nins amb necessitats especials de 200.000 euros, és
13661. Si els monitors nosaltres els hem reclamat a tots els
autobusos i han dit que a vegades hi ha autobusos aquí, a les
Illes Balears, sense monitors, creim que és especialment
important quan tractam de nins i nines amb necessitats
especials.

Demanam ampliació de places de transport escolar per a
alumnes de la part forana de Mallorca, també, evidentment de
Menorca i a totes les illes que traslladen alumnes d’altres
municipis. Hem de dir que la setmana passada vàrem presentar
una moció en aquest sentit, els partits que donen suport al
Govern varen votar en contra, però, per exemple, a Menorca es
va votar per unanimitat una proposta d'augment de places al
consell insular. Per tant, esperam que ens votin a favor almanco
d'aquesta esmena. 

Augmentant la partida per compensar la retallada que es
produeix en el programa per a l'ensenyament de llengües
estrangeres i projectes internacionals, l’augmentam en 400.000
euros. 

Mantenint i reforçam la partida que s'elimina dins el
pressupost de 2022 als centres d’ensenyament concertat també
del programa de llengües estrangeres. Nosaltres creim que en

 



2182 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / fascicle 2 / 15 de desembre de 2021 

aquest moment no ens podem permetre una retallada en
llengües estrangeres tant a centres públics com a centres
concertats. 

Demanam la creació de més places de formació d’FP dual
en col·laboració amb empreses i hi posam una partida d’1 milió
d’euros. Seria l’esmena 13667.

Demanam la millora de l'estructura de la Inspecció
Educativa en 100.000 euros. Sempre hem demanat el mateix,
que es creïn noves places no interines. Creim que aquesta
figura, la figura de l’inspector educatiu, s'ha de reforçar per
destinar de manera específica els serveis de suport a
l'ensenyament i millorar la dotació d’orientadors reclamam, que
a més és una cosa que reclamen les famílies, una partida de
800.000 euros, que seria l'esmena 13669.

Demanam destinar una partida específica per subvencionar
els preus dels menús escolars, ja que a part de ser el més alt
d'Espanya és una ajuda directa a la conciliació de les famílies.
Parlam de 500.000 euros. Seria l'esmena 13670.

Demanam programa específic per a la inclusió i l’atenció a
la diversitat per a alumnes amb TDA, espectre autista o altres
disfuncions en 600.000 euros; és l'esmena 13671.

Ajudes específiques per a acompanyament i suport a nins
amb necessitats educatives especials de centres públics i privats
autoritzats de 0 a 3 anys, una esmena de 100.000 euros que
seria l’esmena 13672.

Demanam un programa específic per a alumnes amb altes
capacitats, tal i com es va aprovar a una PNL a la Comissió
d'Educació, que seria una esmena de 300.000 i seria l'esmena
13673.

Presidenta, jo no sé si se'm veu i se'm sent a la Sala de Plens
perquè perd la imatge de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Se us sent bé. Continuï, Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, moltes gràcies. Demanam facilitar i abaratir
productes sense gluten als centres educatius per complir el
mandat parlamentari també a través d’una PNL que es va
aprovar i demanam una partida de 150.000 euros amb l’esmena
13674.

Demanam beques per a estudis i recerca a tots els graus del
sistema educatiu, especialment ajudes a la mobilitat dels
estudiants que cursen els seus estudis a la península i a  altres
illes. Massa vegades, i a més també ho vàrem fer en la
compareixença del rector de la Universitat, hem dit que és
necessari augmentar les beques. Nosaltres també deim que és
necessari tenir en compte el factor d'insularitat. Per tant,
nosaltres creim que aquesta esmena és molt necessària i hem
posat una esmena de 3 milions d'euros, que seria l'esmena
13810. 

Si anam a les esmenes que hem presentat a l'IBISEC, la
primera de totes és l'eliminació de fibrociment als centres
educatius. Hi posam una partida de 500.000 euros, que seria
l'esmena 13678. 

Després també demanem actuacions urgents de
climatització de centres educatius per tenir la temperatura
adequada a les aules, que seria 1 milió d'euros, la 13682. 

Si ja entram a partides específiques, doncs, evidentment don
per defensades totes les esmenes que hem presentat per als
centres educatius d'Eivissa, de Menorca, les que fan  referència
a Mallorca i les que fan referència a Formentera. Crec que no
tendria temps, no sé com vaig de temps, Sra. Presidenta? Si em
pogués...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden dos minuts encara. Dos minuts, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Com que no em queda molt de temps i no
me’n voldria deixar cap,  perquè consideram que totes les
esmenes que hem presentat vénen d'anuncis anteriors, vénen de
projectes que ja estan pendents d'execució o vénen, totes
aquestes esmenes que nosaltres hem demanat, tenen solar i
tenen un projecte definit per fer, perquè són demandes dels
mateixos municipis i demandes de la comunitat educativa, per
tant, les don per defensades totes.

Sí que em vull aturar en algunes, que en aquest cas fan
referència a Mallorca, i són les que tenen a veure amb una
construcció d'una escala d'emergència al CEIP Montaura, de
Mancor de Llevant, que actualment és una escala d'emergència
que no té aquest centre i que cada vegada que hi ha una
inspecció es diu que és una escala necessària. Per tant,
nosaltres, de manera urgent, perquè sabem que està pendent un
altre nou centre, que és el centre Montaura, demanam que de
manera urgent es faci aquesta escala per un import de 200.000
euros. És l’esmena 13689. 

També de manera urgent demanam la reparació de l'edifici
de primària del CEIP S'Alzinar, de Capdepera. Una esmena de
300.000, que és l’esmena 13736. Sabem que ja estan en
concurs públic cinc aules modulars perquè ara en aquest
moment aquest centre de primària de S’Alzinar està tancat, per
tant, creim que la reparació d’aquest edifici s’ha de fer de
manera urgent. I són les dues esmenes que volia destacar
perquè nosaltres consideram urgents, però -repetesc- totes i
cada una de les infraestructures educatives que nosaltres hem
plantejat a totes les Illes creim que valen la pena i que és
necessària la seva aprovació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, la seva portaveu Patricia Guasp, que
substitueix el Sr. Pérez-Ribas en aquesta comissió, té la
paraula.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies presidenta. Lo primero, pues, disculpad la demora
por llegar, pero, bueno, pues debo conciliar, no es fácil ser
mujer separada y diputada del Parlamento, como todas las
mujeres trabajadores de estas islas. 

Miren, nosotros hemos hecho unas enmiendas un poco en
línea a todas las propuestas que hemos llevado en este
parlamento desde inicio de legislatura también, ¿no?, sería una
de ellas importante apostar, impulsar la FP básica; una de las
enmiendas, la 13384, va en línea de aumentar la partida para la
formación profesional básica y crear las aulas de
emprendimiento, que creemos que debe potenciarse e
impulsarse el emprendimiento por parte de la Conselleria de
Educación, dentro de la de la formación profesional.

También tenemos un paquete de enmiendas en línea a
ayudas a la conciliación, como he empezado esta intervención;
serían ayudas para crear más plazas de infantil de 0-3, 1 millón
de euros, es la enmienda 13386; el año pasado hubo una
transacción y conseguimos que se aumentara también en 1
millón de euros la partida para crear más plazas de educación
infantil de 0-3 años; en esta misma línea, también, la 13387,
una enmienda al programa 421K de aumentar en 1 millón de
euros las ayudas a la escolaritzación con transferencia a
escuelas infantiles.

Otra de nuestras batallas en la Comisión de Educación y
también en Pleno siempre ha sido solicitar a la Conselleria de
Educación y al conseller en especial aumentar la plantilla del
personal ATE, de atención especial para niños y niñas con
dificultades en el aprendizaje y necesidades especiales, y ese es
el sentido de la enmienda 13385, en aumentar en 350.000 para
aumento de la plantilla de ATE, que se ha visto, además,
agravada esta circunstancia durante la pandemia, y es cierto que
el Govern ha incrementado en seis plazas de ATE a principio
de legislatura, si bien los centros educativos reclaman 30, 30,
y ese es al número que debe llegar la conselleria. 

En el mismo sentido de ayudas a alumnos con problemas
educativos especiales, alumnos con discapacidad motriz y en
aras a la integración en los centros ordinarios, lo que pedimos
es aumentar en 256.000 euros, en nuestra enmienda 13389, el
programa de atención a la diversidad, para cubrir la asistencia
por parte de especialistas de las UVASI, unas unidades que
desde Ciudadanos creemos fundamentales en esa integración de
los niños con discapacidad motriz y sobre todo también con
niños con problemas en el aprendizaje y necesidades
especiales. 

También el aumento..., y eso, pues, línea a ayudar a las
familias y ayudar a la conciliación, a aumentar la partida de
ayudas comedor escolar, con 448.000 euros, esta es nuestra
enmienda 13392; como saben, Ciudadanos desde principio de
legislatura, pero también más en esta crisis que estamos
viviendo, hemos reclamado y exigido al Govern una reducción
en este sobredimensionado organigrama de altos cargos y
asesores. Dentro de la Conselleria de Educación suprimimos la
Secretaría Autonómica de Universitat, Recerca i Política
Lingüística, así como su asesor técnico; creemos que está
duplicado, que con los directores generales son suficientes y

esta figura pues no es más que para repartir los cargos entre los
tres partidos que conforman el Gobierno, y este dinero que
sacamos de altos cargos lo destinamos a ayudas comedor.

Creo que me falta una... Sí, una partida importante. La
enmienda 13393, en la que incrementamos el presupuesto de
IBISEC en 2.431.233 euros con el objetivo de reducir
barracones de los centros educativos, mejorar las
infraestructuras educativas y también mejorar la
bioclimatización de los centros educativos de Baleares.
Suprimimos el cap de la Secretaria de Gabinet de la Conselleria
de Educación; también eliminamos, reducimos partidas infladas
de estudios y treballs, las reducimos a 900.000 euros; también
el presupuesto de la Dirección General de Política Lingüística,
que creemos que en este momento hay que dedicarla a los
centros educativos y no a esta política.

Estas son las enmiendas de Ciudadanos. Esperamos el
apoyo de los demás grupos.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Guasp. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, la
Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Nosaltres una mica també en coherència amb tot allò que
hem demanat, hem exigit, hem reclamat i amb esmenes que
hem presentat en exercicis anteriors i que té a veure amb el
tarannà del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, hem
presentat un total de devuit esmenes; els vull dir que n'hem
retirades unes quantes, però els les diré després, al final n'hem
retirades tres, però ara contaré allò que encara consideram que
és imprescindible per a la millora de l'educació a la nostra
comunitat autònoma, algunes són de caràcter general i altres
són més concretes de llocs i peticions que se'ns han fet a aquest
grup parlamentari.

Una té a veure amb les reivindicacions de sempre, una en
concret, és l'ampliació de les places de transport escolar a
l'educació postobligatòria. Nosaltres creiem que és
imprescindible quan parlam d'equitat, d'igualtat, de condicions
entre els estudiants d'aquesta terra, han de poder arribar al seu
centre d'estudis una vegada en acabar l'ensenyament obligatori,
tant si fan batxiller com si fan formació professional; se'ns ha
dit que no es pot posar un autobús a cada infant que vulgui
estudiar una FP a una altra banda de l'illa que li pertoqui, però
nosaltres pensam que la Conselleria d'Educació té la
responsabilitat de fer-ho possible, sigui com sigui, amb unes
beques de transport o de la manera que sigui; hem posat aquí
una quantia d’1 milió d'euros per a aquesta ampliació de places
de transport escolar, és  l'esmena 12985.

En aquest sentit, també volem la recuperació del bus escolar
de la zona de Tramuntana d’Es Mercadal, la 12989, i per a això
hi hem posat una partida de 100.000 euros; augmentar la
partida per contractar personal administratiu als centres
d'educació primària, és l'esmena 12990, és una altra de les
peticions que hem fet reiteradament els diputats i diputades
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d'aquest grup parlamentari, perquè creim que hi ha personal
dels centres educatius que fan d'home orquestra o de dona
orquestra, han de fer moltes feines, fins i tot l’administrativa,
i moltes altres, perquè no tenen aquests tipus de personal, és
imprescindible per al funcionament del dia a dia dels centres
educatius.

També demanam ampliar la partida per contractar més
especialistes en educació especial als centres educatius. És
flagrant la petició de pares i mares. Nosaltres també creim en
l'educació inclusiva, però creim que quan es necessiten tècnics
s'han de poder tenir, i per això hem fet també una petició en
aquest sentit, és l'esmena 12991. Destinar una partida..., una
part de la partida, a ajudes a les escoles municipals de música
per una quantia de 200.000 euros, és també l'esmena 12992.
Augmentar la partida d'ajut d'escolarització per a les famílies
vulnerables amb infants de 0-3 anys, és la 12993. Incrementar
la partida destinada a beques menjador per arribar a totes les
famílies vulnerables amb infants de 0-3 anys, en aquest sentit,
com augmentar la partida per ajudar a la reconversió de centres
privats no autoritzats en centres autoritzats. Són esmenes que
van en aquesta franja d'edat dels infants de la nostra terra des
de la 12993 fins a la 12997.

També creim que s'ha d'augmentar la partida destinada als
centres d'ensenyament concertat, la 12999, i l'ampliació de la
partida destinada a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius, amb una partida de 2.250.000 euros, és la esmena
13001. Ampliació de l'Institut Llorenç Garcies i Font, a Artà,
i el nou institut de Son Ferriol, així com la reforma del centre
de Son Juny de Sant Joan, són altres de les esmenes que avui
presentam. 

I, com deia, n'hem retirades tres perquè..., i volem agrair
des d'aquí als partits que conformen o que donen suport al
Govern de les Illes Balears per haver recollit també la
sensibilitat d'aquest grup parlamentari i haver dotat de
pressuposts algunes qüestions concretes.

Una era la partida de dotar més recursos tecnològics als
centres educatius. Ho hem repetit en moltíssimes ocasions en
temps de pandèmia, sobretot, allà on va quedar palès que
necessitava modernitzar-se, reciclar-se i digitalitzar-se, per
poder fer, tant els professors, la seva funció, com els alumnes,
fer el seu seguiment. Per tant, l'hem retirada, perquè havíem
estat humils i el Govern ha agafat aquesta petició, se l'ha feta
seva, que sé cert que la sensibilitat és gran en aquest sentit i s'ha
incrementat, per tant, la partida que hi posarà el Govern
finalment és superior a la nostra, per tant no tenim cap
problema a retirar-la ni molt manco, agrair això. 

Hem retirat també l'esmena... Perdó, que no he dit el nom
de la primera presidenta, vostè de totes maneres ho té apuntat,
la 12998. Hem retirat també la 13000, perquè la redacció del
projecte d'una escola superior de comerç a les Illes, és una de
les peticions d'aquest grup parlamentari. Però en qualsevol cas,
el que tenim en compte és que s'ha separat educació
d'universitat i vàrem cometre aquesta errada. Per tant, la retiram
i la presentarem on pertoqui l'exercici que ve. 

I també la dotació de serveis per a l'adquisició d'un solar.
Òbviament els solars són competència municipal, parlàvem de
dotació de serveis i finalment l’hem retirada. 

Així que aquestes són les grans peticions que fa el Grup
Parlamentari El Pi, no són...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, quin número és l’última que no ho ha dit.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdoni, la 13005. Dir que no són moltes les peticions que
fa el Grup Parlamentari El Pi, les esmenes que ha presentat en
aquesta secció 13, però són ambicioses i crec que raonables.
Així que esper el suport d'aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començaré per les
esmenes del meu grup. N'hem presentades tres en aquesta
secció i hem arribat a una transacció que el Sr. Casanova els ha
repartit a l'esmena 13870, que fa referència al suport a la xarxa
d'escoles de música reconegudes. Aquí hem aconseguit acordar
un increment de 150.000 euros per a aquesta convocatòria, que
fins ara estava dotada amb 250.000 i hem assolit una xifra de
400.000 euros que s'atraca a la reivindicació que fa anys que
mantenim, sobre la importància de donar suport a aquestes
escoles. Per tant, en aquesta esmena 13870, acceptam la
transacció que se'ns ha fet. 

En el marc de l'acord amb el qual hem arribat amb Govern,
doncs, a canvi de l'acceptació d'algunes de les nostres esmenes,
ens hem compromès a retirar-ne la resta i a votar les esmenes
de l'oposició en el mateix sentit que ho facin els grups del
Govern. Per això les altres dues esmenes les retiraré: la 13896
i la 13901.

Pel que fa a les esmenes dels altres grups, tal com he dit, el
sentit del vot serà el dels grups del Govern. I, per tant, en totes
aquelles que hi hagi tres transaccions, hi votarem a favor, a les
que no votarem en contra. Sense perjudici que en el ple, facem
el debat sobre la nostra posició contrària a aquestes esmenes,
crec que ara no val la pena repetir aquests debat i, per tant,
simplement em limito a explicar quin serà el sentit del vot. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Comencem ara als torn en
contra. En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Gloria Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Bueno, el debate de hoy requiere para
nosotras un tono bastante positivo, porque es cierto que son los
presupuestos más altos de la historia de estas islas a nivel
social, 7 de cada 10 euros se van a destinar a cuestiones
sociales, a levantar la economía de las familias. En educación,
en concreto, más de 100 millones es el aumento que se propone
para este año, debido al crecimiento poblacional que existe, que
hay que acoger a todos los niños y a todas las niñas, medidas de
seguridad e higiene que se siguen manteniendo y se siguen
reforzando los colegios en este sentido, para también el
mantenimiento de las escuelas, pero para la creación también
de nuevas escuelas, adaptarlas a los nuevos tiempos. Son unos
presupuestos que van en la línea de no dejar a nadie atrás y eso
requiere un compromiso anual de un aumento del gasto
público, que es aquí bastante visible y relevante este año. 

Por eso mismo las enmiendas a la totalidad no las podemos
aceptar. Estos presupuestos sí que responden a las necesidades
reales de la gente de las Baleares. Se podrían haber hecho un
poquito mejor, por supuesto, tampoco nos vamos a servir de
una autocomplacencia absurda. Pero sí que es cierto y esto no
se puede negar, que son los mejores presupuestos que hemos
tenido hasta ahora en las Islas Baleares. 

Por estas razones, ahora voy a citar cuáles son las
enmiendas que sí que vamos a votar a favor y por qué vamos a
hacerlo. Por ejemplo, la del Partido Popular, votaremos a favor
de la enmienda 13661, porque es una afectación para la
dotación de personal de acompañamiento en el transporte
escolar para niños y niñas con necesidades especiales. Nos
parece muy apropiada, porque sigue la línea de las políticas de
inclusión que está llevando el Govern. Y en este mismo
sentido, creemos que es interesante y necesario procurar las
mismas oportunidades a todo el alumnado.

En cambio, por ejemplo, vamos a citar algunas de las que
vamos a votar en contra, no podemos votar a favor de la
propuesta de los de ampliación de filtros HAYA y medidores
de CO2 por ejemplo, porque las aulas ya son seguras. Se ha
demostrado, las aulas no son foco de contagio y eso también
tiene mucho que ver, no sólo con el cumplimiento riguroso que
han tenido los centros y el personal y también la
responsabilidad de los niños y las niñas, sino también porque
las necesidades están cubiertas. Hay suficientes filtros HAYA,
medidores de CO2  en todos los centros y nosotras preferimos
que se maneje el presupuesto de una manera eficiente. 

Tampoco se podrá votar a favor de los servicios de apoyo
a la enseñanza y mejorar la dotación de orientadores que ha
propuesto el Partido Popular, por una razón bastante sencilla y
es que en este sentido este año se amplía el programa EPA,
también por una enmienda que ha propuesto el pacto de
Gobierno y también los programas PROA, son los más altos de
la historia, se dobla la partida. Estamos de acuerdo en que el
sistema educación público tiene que procurar que todos los
niños y que todas las niñas tengan los cuidados que necesiten,
pero resulta sorprendente porque fueron precisamente ellos los
que eliminaron los programas PROA, que están dirigidos a
niños y a niñas que necesitan un refuerzo educativo, orientación

y apoyo. Eso está cubierto en estos presupuestos y eso es
interesante para la gente de Baleares. 

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en este caso
por ejemplo, sí que vamos a votar a favor con una transacción
que les hemos propuesto de la enmienda 13384, aulas para el
emprendimiento de Formación Profesional. Durante todo este
año y a lo largo de todas estas legislaturas, se ha demostrado
como el pacto de Gobierno tiene un compromiso férreo y
contundente con la Formación Profesional, para realzarla, para
mejorarla, para adaptarla a los nuevos tiempos y, sobre todo,
para que pueda ser percibida como una salida profesional
absolutamente digna y con garantías de futuro a todas las
personas que apuesten por ella. 

En cambio, no podemos votar a favor, por ejemplo de la
que se refiere al programa de atención a la diversidad para
cubrir la asistencia por parte de los especialistas de las
unidades de voluntarios de atención a la inclusión de alumnos,
por qué?, porque ya esa partida se aumenta, la partida de los
UVAI se ha aumentado un 12%, bueno, se aumenta en casi 1
millón de euros y además la partida para la TEA se aumenta un
12%, se van a contratar cuatro nuevos UVAI y se destinan en
total más de 10 millones de euros para la atención a la
diversidad y a la inclusión educativa en estos presupuestos.
Creemos que está cubierto. Bueno, valoramos la buena
intención que ha tenido el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
pero en este sentido está cubierta esa cuestión. 

Respecto a los aumentos que se proponen por parte también
del Grupo Parlamentario Ciudadanos del IBISEC, creo que es
fundamental y es importante señalar todos los aumentos que ha
habido, todas las reformas que va a haber en estos
presupuestos, las ampliaciones de los colegios que se van a
llevar a cabo y es muy importante -creo- resaltar toda la
inversión que se va a poner en la adaptación, en la creación de
nuevos colegios, en la mejora, en la habilitación de escuelas, de
aulas, de colegios, ... Por lo tanto, creemos que esa partida
también está cubierta. 

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi, aceptaremos con
la transacción la propuesta 12989, que ha propuesto con la
transacción que le proponemos nosotras para una nueva partida
para la implantación de la formación dual de comercio. 

Y por parte del Grupo Parlamentario MÉS por Menorca, le
proponemos también una transacción en las escuelas de música
de titularidad municipal, que espero que las acepte y podamos
votar a favor de estos presupuestos que, como dije desde un
principio, son los presupuestos más altos de la historia. Se
podrían haber hecho mejor quizás, pero son los mejores que
hemos tenido hasta ahora. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Muchas gracias, Sra. Santiago. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Josep Ferrà. 
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, reservarem la intervenció en el debat del
plenari de la setmana. Simplement volem dir que compartim les
reflexions de la globalitat d'aquest pressupost d'educació.
Creim que són uns bons pressuposts i votarem en el mateix
sentit que ha marcat la meva companya que m'ha precedit
d'Unides Podem, que és el sentit que s'ha acordat en el pacte. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam ara el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres consideram que
ara començam el debat en comissió de les esmenes numèric,
que és el pressupost de la secció 13. Jo crec que ja s'ha dit aquí,
és un pressupost que és el més alt de la història de les Illes
Balears, des que s'han assumit les competències. 

Per tant, jo crec que aquesta demanda de la legislatura
passada, la comunitat educativa dels mil milions per a
educació, s'ha assolit amb escreix, i crec que s'han assolit tots
aquests pressuposts, malgrat no siguin excel·lent, jo ho he dit
aquí moltes vegades en aquest Parlament, en educació, mai no
n'hi ha prou, sempre en fa falta més. Per tant, no és excel·lent,
però sí que incideix en una millor atenció a l'alumnat, una
millor qualitat educativa i les condiciones d’infraestructures
necessàries segons un pla d’infraestructures que es va fer,
millorar la digitalització de centres i garantir l’equitat, i
sobretot, i amb això jo volia passar al tema de les esmenes,
garantir, mantenir les condicions de seguretat. Jo crec que la
representant del Partit Popular posa en dubte les condicions de
seguretat, no podem permetre’ns pensar que les escoles deixen
de ser segures. Les escoles són segures i la prova està que
estem en una situació de pandèmia en què els casos van pujant
i les escoles, és normal, també pugen, però no en el mateix
sentit.

Davant d’això, els partits han presentat diferents esmenes i
ara hi passarem. Respecte de les esmenes de VOX, sense
comentaris. La prova està en què ni están, ni se les espera. A
VOX simplement l’educació no els interessa el més mínim i,
per tant, la prova és que no són aquí. Jo crec que un grup
polític que no estigui en el debat de pressuposts d’una secció,
com és la d’educació, deixa molt a desitjar.

Començaré per l’ordre invers, començaré per MÉS per
Menorca. En primer lloc agrair-li que retiri les dues esmenes
que ha dit i oferir-li la transacció que li hem dit. És a dir, la
dotació de les escoles de música reconegudes..., de música i
dansa, que en comptes de 500.000 que demanava, passar a ser
150.000, que conjuntament amb els 250 que ja hi consten,
quedaria una partida de 400.000 euros.

Respecte de Ciudadanos, planteja eliminació de partides
sobre coses que són treballs d’altres ens, que corresponen a

convenis que ja estan signats, per tant, s’han de pagar. I
respecte de les esmenes de conciliació, jo crec que amb el Pla
de conciliació que està engegant el Govern de les Illes Balears,
més totes les ajudes a la conciliació que ja hi consten, que
consta més d’1 milió, està més que cobert. Per tant, vostè ha dit
que al pressupost passat van presentar una sèrie d'esmenes que
es varen acceptar i jo li volia fer una reflexió: en educació
infantil aquest pressupost té una aposta molt important per a
l'educació infantil, de fet, hi ha tota una sèrie d'ajudes a la
creació de places escolars, com mai no s'havia vist en la
història, aquests 18 milions que es poden arribar a tenir de
creació de places escolars d'educació infantil són més que
important. Per tant, nosaltres consideram que això està més que
cobert. 

I respecte de l’esmena d'FP bàsica que ha plantejat, que és
l'esmena 13384, li hem ofert una transacció. Vostè demana
100.000 euros per a FP bàsica, que és gairebé el 8% del total
del pressupost d’FP. Nosaltres li oferim una transacció de
100.000 euros per poder tenir les aules d’emprenedoria als
cicles d'FP bàsica i poder tirar endavant també aquesta (...).

Respecte de les esmenes d'El Pi, en primer lloc ens alegram
que retiri aquestes que ens ha dit, perquè hem detectat que no
corresponien, perquè estaven fora de lloc i no podíem acceptar-
les perquè era impossible, afectaven altres esmenes, per tant,
creiem que és important retirar aquestes esmenes i col·locar-les
allà on toca. I després, vostè fa una esmena sobre les escoles de
música, que quedaria en certa manera integrada en la transacció
que acabo d'oferir a MÉS per Menorca. És a dir, vostè demana
200.000 euros per a escoles de música i s'ha fet una transacció
de 150.000 euros amb MÉS per Menorca, per tant, la
sol·licitud que vostè demana està també realment reconeguda
i acceptada i s'amplien les partides de les escoles de música
amb la transacció anterior. 

Després, vostè planteja una esmena, té la 12989 sobre FP
dual de comerç, vostè demana una addició detraient del
pressupost de la Conselleria d'Agricultura. Nosaltres el que li
oferim és una afectació de 50.000 euros per poder afectar el
pressupost de Formació Professional i no tocar el pressupost de
foment de l’agricultura, de foment dels sistemes agropecuaris,
que és el que estava afectat. De tota manera dir que li oferim
aquesta transacció.

Respecte la resta, no les podem acceptar perquè estan
referides a personal administratiu, que ja té un projecte
d’inversió, per exemple, i n’hi ha una que és refereix a les
d’infraestructures, que són les que es refereixen a l'IBISEC. Hi
ha l'esmena referida a Son Ferriol, de la qual ja s’ha parlat, no
es pot acceptar perquè no hi ha encara solar i, per tant, mentre
no hi hagi solar cedit, no es pot començar la creació d’un
projecte i a partir (...).

Sí que li acceptarem les esmenes 13004 i 13006,
corresponents a les millores del CEIP de Son Juny de Sant Joan
i el CEIP de Na Cargol d’Artà, perquè són reformes integrals..

Després l’esmena referida a l’IES d’Artà, està plantejada
dins del Pla d’infraestructures. Hem de dir que al final el Pla
d’infraestructures es va crear precisament per poder establir
una prioritat en la realització de les obres, en la realització de
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les intervencions, perquè així evitàvem la tendència que tenim
tots sobre aquesta política del “¿qué hay de lo mío?”, posar per
davant allò meu, sobre els interessos dels altres, i es va decidir
fer un pla d’infraestructura, en el qual posàvem per davant les
necessitats, tot una sèrie de criteris, per poder ordenar les
actuacions. I l’Institut d’Artà passarà al 2023.

Respecte a les esmenes del Partit Popular, vostè, Sra.
Durán, diu que tenien molt d’interès en el tema de seguretat, jo
crec que, malgrat la repuntada que casos que hi ha ara, que és
puntual, la seguretat dels centres és més que patent i la prova és
que a dia d’avui s’ha obert la vacunació a nens de primària,
precisament per reforçar la seguretat en els centres. Sí que hi ha
una seguretat i, per tant, jo crec que el fons COVID que està
creat és suficient i la seguretat està més que assegurada.

A més a més, el tema de les substitucions, hi ha l’equip de
COVID exprés, que està fent les substitucions i el curs passat
va funcionar de manera molt important i aquest curs continua
funcionant de manera important i hi ha la dotació necessària. 

Respecte de les esmenes d’afectació que fa respecte de les
infraestructures, li he de dir que hi ha el pla d’infraestructures
que ja he dit abans que s’ordena, ... per tant, totes aquestes
esmenes referides a l’afectació de l’IBISEC que és 08 les
rebutjarem i he de dir que fins i tot fa una afectació de gairebé
tot el pressupost de l’IBISEC quan ja hi ha un pla
d’infraestructures que s’ha creat, realment el pressupost es fa en
funció del pla d’infraestructures i per tant, no ho podem
acceptar.

Sí que vull dir que em resulta molt curiós...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Casanova...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, ja acabo. Resulta curiós que planteja pressuposts per
crear escoletes municipals quan poden ser competència
municipal o fins i tot insular i crea esmenes per crear escoletes
i hi ha una convocatòria per a creació de places d’educació
infantil.

Finalment, ja per acabar, vull dir que sí que acceptarem
l’esmena 13661, que és d’acompanyants de transport escolar
d’alumnat de necessitats educatives especials i centres
d’educació especial i la resta d’esmenes d’educació especial no
les acceptarem. Vull dir que em sorprenen dues esmenes -i amb
això acabo-, és una respecte ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, ja... al segon torn de rèplica si vol perquè ja...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

D’acord... sí, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem doncs als torns de rèplica, en primer... Bé,
vull fer constar... perquè consti que el Sr. Sagreras ha hagut de
marxar i el substitueix la Sra. Núria Riera en aquesta comissió.

Passem, doncs, als torns de rèplica. En primer lloc té la
paraula per cinc minuts la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Marga Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

 Moltes gràcies, presidenta, esper que se’m senti bé. Per
començar gràcies als partits que donen suport al Govern perquè
de 60 esmenes ens n’aproven una, d’acord, ja va bé, els donam
les gràcies per aprovar-nos una d’aquestes esmenes que
nosaltres, evidentment, com jo he fet avui, defensam la
necessitat de totes, però s’han dignat a votar-ne una... Un
momentet, per favor... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, no la sentim... 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Em senten o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ara sí. Ara se sent almanco?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, se sent, pot parlar. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, veig que la cambra no es posa, però jo continuaré.
Un momentet... 

D’acord. De les esmenes que hem presentat, evidentment,
com he dit abans, les hem defensat totes. S'ha dit que si
nosaltres havíem qüestionat que les aules eren espais segurs o
no. Jo no he dit..., he dit que la conselleria tot el temps diu que
les aules són espais segurs i ara en aquest moment hi ha un
allau de contagis a les aules, tenim moltíssimes aules
contagiades i just ara donaré les dades de la darrera setmana
dels contagis de les aules: 23 professors positius, 421 alumnes
amb una PCR positiva i 2.000 estudiants en quarantena. Això
només és de la darrera setmana, aquestes dades són dades de
divendres dia 10, s’hi haurien de sumar tots els que s’havien
acumulat de la setmana anterior, tots els que han donat positiu
aquesta setmana, tots els nins que estan pendents de tenir una
PCR, tots els nins que estan confinats sense tenir encara el
resultat de la PCR, tots els nins que sense tenir una PCR estan
anant a les aules i quantes coses més.

 



2188 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 89 / fascicle 2 / 15 de desembre de 2021 

Just com a exemple, perquè no és que ho digui el Partit
Popular, he de dir que dia 2 de desembre setze AMIPA de
Menorca, de col·legis de Menorca, varen signar i enviar a la
Conselleria d’Educació i al Diari de Menorca escrit de queixa
perquè davant de l’augment dels contagis, que era evident a tots
els centres, hi havia una manca de mesures eficaces i (...) i que
estaven afavorint la transmissió dels contagis i estaven
agreujant la situació. Per tant, exigien reforçar el sistema
sanitari i agilitar les comunicacions dels casos positius.

Supòs que d’això serà perfectament coneixedor el Sr. Josep
Castells i no em negarà que això és cert perquè no és que ho
digui el Partit Popular, és que ho estaven dient en aquell
moment just a Menorca setze AMIPA. Per tant, sí que és veritat
que és necessari continuar amb les mesures COVID; és
necessari fer un reforç que nosaltres hem posat d’1 milió
d’euros per continuar amb totes les mesures antiCOVID; és
necessari continuar instal·lant els filtres HEPA perquè vull
puntualitzar, perquè el que ha dit la Sra. Santiago... 

Sra. Santiago, no hi ha filtres HEPA a totes les aules de les
Illes Balears, no és veritat. No hi ha mesuradors de CO2 a totes
les aules, no és veritat. Jo li puc dir que a aules de primària
d’un col·legi en concret..., l’altre dia em varen telefonar per
dir-me que els pares fan una col·lecta per comprar filtres HEPA
i mesuradors de CO2 per posar a l’aula de nins de primària. Per
tant, no és cert. Hi ha hagut un problema amb la contractació o
no sé què ha passat, però a hores d’ara no podem dir que
aquells aparells estiguin posats. 

Per tant, era important, estàvem parlant d’una esmena
d’afectació. Hagués estat important que la conselleria li hagués
donat importància, per la rellevància que tenen aquest tipus de
coses i continuar amb les mesures antiCOVID.

Per la resta, quant a les infraestructures educatives, el pla
d’infraestructures no s’està complint, com no es compleixen els
anuncis que s’havien fet davant la conselleria, a hores d’ara
haurien d’estar començades infraestructures com la del nou
CEIP d’Inca o com la del nou CEIP de Campos, ara, dins l’any
2021 el conseller a principis d’any deia que s’havien començat.
En aquest moment cap de les dues no tenen projecte definitiu
i en concret el de Campos té la llicència caducada. Estic parlant
de dues perquè són moltes més, vull dir, el pla
d’infraestructures no es compleix gens en absolut.

Nosaltres, per exemple, hem posat una partida de 500.000
euros per a l’Institut de Son Ferriol perquè és veritat que encara
en aquest moment no està arreglat tot el problema de dotació de
serveis que sí que és una qüestió que hauria d’arreglar
l’Ajuntament de Palma, però sí que seria important que la
conselleria posàs una partida per tot d’una que aquests
problemes siguin solucionats, com va dir el conseller, d’aquí a
uns mesos, dins l’any que ve es pugui començar amb el
projecte i així totes les altres obres que he dit i que ens votin en
contra de posar una escala d’emergència al centre de Montaura
de Mancor de la Vall, escolti, no passa res, queda el Diari de
Sessions per saber que vostès han votat en contra que es faci
aquesta escala d’emergència o que votin en contra de posar una
partida d’emergència per arreglar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... totes aquelles obres de (...).

I just, per acabar, m’ha semblat molt curiós que MÉS per
Menorca a canvi que li acceptin una transaccional, hagi accedit
a retirar les seves esmenes i a votar les esmenes dels altres
partits polítics en el sentit del vot en què ho faci el partit del
Govern. M’ha semblant, si més no, curiós.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn ara de la portaveu...
senyors diputats.... és el torn ara del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la seva portaveu Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Dar la bienvenida a los niños que nos
acompañan hoy en una visita guiada al Parlamento, es un
placer, es un orgullo que hoy estén aquí visitándonos niños de...
y aprendiendo, pues lo que es un parlamento y espero que
estemos a la altura todos los diputados hoy en este debate para
que puedan aprender también que gracias a los consensos pues
llegamos a veces, ojalá fueran más, a mí me gustaría que fueran
muchas más cada día y no es así, llegar a consensos sobre todo
para conseguir cosas buenas para los niños, para las familias y
para todos los ciudadanos de nuestras islas. 

Miren, decirles que de todas nuestras enmiendas se ha
aprobado una, se ha transaccionado, se ha rebajado el
presupuesto a 100.000 euros. Nos congratulamos, queríamos
que fuese una partida mayor, de 500.000 euros para impulsar
el emprendimiento desde la formación profesional que
consideramos desde Ciudadanos que debe impulsarse y debe
ponerse a la altura de otros estudios universitarios. 

Sin embargo, lamento, desde mi grupo lamentamos que
ninguna de las enmiendas, como sí sucedió el año pasado, de
aumentar ayudas a las familias, ayudas comedor, ayudas a
aumentar las plazas guardería de educación infantil de 0 a 3
años se hayan aprobado.

Es cierto, Sr.  Casanova, que se ha ampliado el presupuesto
en ese sentido y cuentan con nuestro beneplácito en ese sentido,
sin embargo consideramos que no es suficiente ese presupuesto
en estos momentos, que hay que dar un empuje a la educación
infantil de 0 a 3 años y a las ayudas comedor ya que muchas
familias, han visto reducidos por la crisis sus ingresos y sobre
todo en un momento como el actual, inflacionista, que al final
lo que significa, está significando para muchísimas familias y
muchas familias de clase media trabajadora, no solamente
vulnerables, está suponiendo una rebaja de sus salarios
encubierta, porque el poder adquisitivo es evidente que está
bajando, que tienen que tirar de los ahorros para hacer frente a
esta subida de precios, inasumible por muchísimas familias de
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Baleares. Por tanto, creemos que era un momento para
aumentar las ayudas comedor y hemos perdido una oportunidad
de que se nos acepten las enmiendas de Ciudadanos en este
sentido.

Se me había olvidado mencionar en mi primera intervención
una enmienda. Pedíamos aumentar la partida de 300.000 euros
para aumentar los auxiliares de conversación de lengua
extranjera en centros concertados, en este caso. También
siempre lo hemos solicitado para todos los centros. Pensamos
que es necesario y urgente favorecer y mejorar la competencia
oral en lenguas extranjeras, mayoritariamente el inglés, y más
aún tras los informes que constatan que nuestra comunidad
autónoma es la que tiene un nivel más bajo en lengua inglesa,
y es una de nuestras preocupaciones. 

También lamento seriamente que no se aumenten las
partidas de personal de atención especial a los niños con
necesidades especiales, los ATE, ya que se necesitan 30
personal de apoyo a estos niños con necesidades especiales,
según han reivindicado los centros educativos de nuestras islas.
Es cierto, no les gustan las partidas de dónde sacamos ese
presupuesto, y lo vuelvo a reiterar, Ciudadanos va a seguir
exigiendo que estas figuras que se inventaron a principio de
legislatura, a cambio de la investidura y de formar el tripartito,
han tenido que ampliar el número de cargos políticos, el
número de asesores, y seguiremos reivindicándolo una vez más
ya que ese dinero se debería destinar a aumentar la partida de
centros educativos, eliminar barracones de muchos centros que
todavía siguen y se están aumentando, pero el gobierno de
Armengol hace oídos sordos a nuestra petición e incluso se van
a aumentar el sueldo este año para 2022.

Sobre las enmiendas de los demás grupos parlamentarios
decir que apoyaremos todas las enmiendas de El Pi,  menos dos
en las que nos vamos abstener. 

Del Grupo Parlamentario Popular votaremos a favor de
todas ellas, excepto de las enmiendas que sacan de la partida
34, que es de amortización de deuda. Ya lo dijimos el año
pasado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, acabo ya, presidenta.  No puede ser esa incoherencia de
hacer un discurso, decir que no se puede aumentar el gasto,
decir que se debe amortizar deuda, pero luego hacer inflar
tantas enmiendas, porque sacar de esa partida de amortización
del gasto creemos que es incoherente y no le daremos apoyo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Antes de seguir, darle la
bienvenida al segundo grupo que ha entrado, estamos
encantados de tener aquí alumnos y más en una comisión de
Educación. Bueno, decirles que los políticos tenemos fama de
no trabajar, y quiero dejar claro que creo que sí y mucho.

(Algunes rialles) 

Porque creo que es lo que está al día hoy. Vamos a seguir,
pues, con la comisión.

És el torn ara de la portaveu del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Futurs
polítics, qui sap, si entre aquests joves que avui ens
acompanyen hi haurà qualque diputat o diputada o president o
presidenta del Govern, això mai no se sap. Gràcies per ser aquí
i si posau o parau atenció veureu que la política no és tan
avorrida o no..., o no sé, no sé, segons es miri. En el nostre cas
ens ho passam molt bé i n'hem a parlar d'això que avui ens
ocupa. 

Jo dic que, senyors dels grups que conformen el Govern,
estic una mica decebuda, tot i que me n’han acceptades tres el
dia d'avui, d'esmenes, una amb una transacció, pensava que
tenien clar que és imprescindible que tenguem transport escolar
a l'educació postobligatòria. Vostès ho han de tenir clar això i
ho han de meditar. Jo crec que d’aquí al debat del Ple de
pressuposts s'ho podrien estudiar una mica més i dir-nos que sí
a aquesta esmena, que segurament hi estam d'acord, tot i que
siguin doblers, beques, a través de com sigui, vostès poden
ajudar a aquests infants que viuen a poblacions on no hi ha
centres educatius i es mereixen estudiar batxiller o formació
professional com la resta, que sí hi poden accedir anant-hi a
peu o d'una altra manera.

Pel que fa a les esmenes que sí han acceptat, agrair-los-ho.
Una argumentació que no compartesc és que, per exemple, en
el cas de l'ampliació de l'institut Llorenç Garcies i Font d’Artà,
vostès em diuen que ja hi ha un pla d'infraestructures perquè
aquestes accions es duguin a terme, és igual, ho duguin a terme
i li diguin i l'anomenin i ho fiquin allà on sigui, però nosaltres
pensam que això és imprescindible. 

Llavors, pel que fa a la transacció que m'ha fet o que m'han
fet de creació de nova partida per a la implantació de la
formació dual en comerç, nosaltres havíem posat una partida de
100.000 euros i no l'agafàvem de la Conselleria d'Agricultura,
l’agafàvem de Fons Europeus, Universitat i Cultura. És d'aquí
on agafàvem els doblers. I vostès em fan una transacció i em
rebaixen aquesta quantitat a 50.000. Li vull recordar, que vostè
m'ho ha agraït, Sr. Casanova, que n'hem retirades tres,
d'esmenes, amb una quantia superior a aquests 50.000 euros.
Així que jo crec que d'aquí al Ple de pressuposts vostès, aquests
50.000 que falten, els poden treure d'aquelles esmenes que
nosaltres ja hem retirat en partides molt més elevades que els
100.000 que nosaltres avui posàvem aquí. Així que els faig un
prec, que per favor incrementin i facin, arribin als 100.000 de
cara al Ple de pressuposts. Per tant, la transacció no
l'acceptaríem. 

Res més, jo crec que són divuit esmenes, d'aquestes n'hem
retirades tres, i crec que d'aquestes quinze n'hi ha quatre o cinc
a les quals encara podrien dir que sí en un futur immediat. 
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Pel que fa a la resta d'esmenes que s'han presentat, no
votarem en contra de cap, però sí que entre el sí i l'abstenció
ens mourem, ara no ho relataré tot, però ens mourem a les
votacions tant del Partit Popular com de Ciutadans. 

També estic contenta que vostè em digui que la part de la
partida d'ajudes a les escoles municipals de música ja li ha
aprovat al Grup Mixt, estic molt contenta, però bé, hagués
pogut fer un fifty fifty i El Pi hagués tengut una alegria
compartida. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Volem donar la benvinguda al
tercer grup que ha entrat, i així se senten acollits. És el torn ara
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també volia donar la
benvinguda al grup de joves que ens acompanyen, supòs que us
ho han explicat, però ara estam debatent el pressupost en
Educació, és a dir, els doblers que destinarem, per exemple, a
les escoles o a diferents programes, a les escoles de música.
Ara, per exemple, Lina Pons, que parlava ara, del Grup d'El Pi,
doncs, parlava d'un increment que hem aprovat per donar
suport a les escoles de música. I aquestes són les coses que
feim aquí. 

Bé, posant-me ja -diguem- a la meva feina, volia, per
al·lusions replicar l’al·lusió que m'ha fet la Sra. Durán, que per
cert aprofit per saludar i esper que la setmana que ve puguem
tenir-la ja físicament aquí, entre nosaltres. Miri, Sra. Durán,
vostè m'ha dit que li semblava curiós que haguéssim arribat a
un acord amb el Govern. A veure, jo entenc la seva sorpresa,
perquè l'acord a què hem arribat amb el Govern és global, és
global, i contempla diverses compensacions per als nostres
pressupostos, el que passa és que a aquesta secció només n'hi
ha una. No és que haguem intercanviat aquesta per les dues que
he retirat sinó que és un acord global en què hi entren entrat
moltes coses, com per exemple algunes inversions molt
importants a Menorca amb el cicle de l'aigua; per exemple, un
projecte per crear un centre de recerca en arqueologia a
Menorca; una actuació que segur que vostè hi estarà d'acord,
que és que es faci un programa de formació en llengua catalana
per al personal de l'ib-salut. Dic que vostè hi estarà d'acord
perquè vostès són els que van llevar el requisit i són els que,
per tant, ens han obligat a haver de destinar aquest programa
perquè el personal que no va acreditar en el seu moment el
nivell de llengua ara pugui rebre aquesta formació. Per tant,
d'alguna manera venim a esmenar les endemeses que vostès
varen fer quan governaven. 

Per tant, supòs que li semblarà bé que el modestíssim pes
que MÉS per Menorca té en aquest parlament amb dos
diputats, doncs, el destinem a aquestes accions benèfiques que
segur que vostès comparteixen també; per exemple, l'increment
de doblers de beques de mobilitat per a estudiants. 

A canvi de totes aquestes coses, nosaltres, evidentment,
arribem a acords, perquè aquí venim a fer política i a fer
acords, arribar a acords, i li assegur que retirar esmenes per a
aquest grup ha estat molt dolorós i no votar algunes de les
esmenes que vostè ha presentat també, però evidentment en
política, eh?, en política, que diuen que és l'art d'allò possible,
no?, nosaltres tenim dos diputats i amb aquesta exigua força
parlamentària que tenim arribem a uns acords per mirar
d'aconseguir algunes coses que creiem que són beneficiosos per
a les Illes Balears. Evidentment, de forma totalment lògica això
implica renúncies, perquè el pacte polític sempre implica
renúncies. Aleshores nosaltres hem retirat una sèrie d'esmenes,
deixem de donar suport a algunes de les esmenes que vostès
han presentat que em semblaven molt positives, però, com li
deia, aquesta és la feina que venim a fer aquí, arribar a acords,
arribar a pactes i renunciar a unes coses a canvi d’obtenir-ne
unes altres.

I això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passem ara als temps de
contrarèplica. En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotras nos reservamos el resto del debate para el día del
pleno. Y nada, quiero decirle a estos chavales y a estas
chavalas, que aquí se hacen cosas muy importantes, se deciden
cosas muy importantes y también se estropean otras muchas, y
yo quería decirles que lo hagáis mucho mejor que nosotros.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Santiago. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Igual que la companya que m'ha
precedit, nosaltres reservarem la intervenció per al plenari de
la setmana que ve.

Volem donar la benvinguda a tots els alumnes que ens han
anat visitant en diferents torns durant aquesta sessió. Avui, ja
us ho han dit, estam parlant dels pressuposts d'educació per a
l'any 2022, evidentment, crec que hi ha hagut diputats que ho
han dit, és ver que avui és un dia important, la setmana que ve
ho serà més perquè en el plenari s'aprovaran aquests
pressuposts -esperem-, però, evidentment, hi ha sessions
plenàries molt més entretengudes que no aquesta. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per últim, passam el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Casanova. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, jo també em sumo a la
benvinguda als grups d’alumnes que tenim aquí. Jo crec que és
important conèixer de primera mà, veure aquestes coses quan
un és petit per poder fer-se a la idea d’on es fan les coses i de
com es fan les coses. 
Aquí, a més, avui és educació i jo crec que és un dia perfecte
perquè estigueu aquí. 

Respecte dels debats amb els diferents portaveus, jo volia
dir-li a la representant de Ciudadanos, que, a veure, insisteixen
en les ajudes, les ajudes a la creació de places d'educació
infantil i les ajudes a menjador. Jo crec, Sra. Guasp, 18 milions
d'euros per a creació de places d'educació infantil és un
pressupost altíssim, el més alt de la història. Jo crec que és
innegable que l'aposta que ha fet aquest govern per l'educació
infantil 0-3 no s'havia fet mai a la vida, i crec que és una aposta
més que important. És una aposta que en cap moment de la
història de les Illes Balears s'havia donat aquesta passa, i s'està
integrant l'educació infantil com una etapa educativa cada
vegada més; el que passa és que també hem de reconèixer que
en aquesta etapa, que comparteix amb la criança i d’altres, hi
tenen molt a dir el Govern de l'Estat, però també hi tenen a dir
els ajuntaments, els consells insulars. Per tant, jo crec que la
partida de 18 milions per a la creació de places escolars és més
que suficient; per tant, l'esmena és semblant a la de l'any passat,
i les condicions no són les mateixes.

Respecte de les ajudes de menjador que vostè ha dit que no
es fa..., jo crec que hem de  reivindicar que 7 milions en ajudes
de menjador és, si més no, quant a xifres és espectacular
respecte als anys anteriors. Jo li recordo que quan vam arribar
al Parlament el 2015 les ajudes del menjador estaven al voltant
de 400.000 euros, jo crec que això s’ha d’anar posant també en
valor. 

Respecte de la transacció, jo crec que 100.000 euros per a
les aules d’emprenedoria per poder tirar endavant un aspecte és
un començament i veure com va. 

Respecte a El Pi, em sap greu que no accepti l’esmena, (...)
sí que és veritat que és un error, en comptes de dir-li Cultura li
he dit Agricultura, però crec que és important poder
transaccionar i poder posar en marxa l’FP de comerç. Vostè vol
100.000, tampoc no crec que vagi..., però bé, ja intentarem
negociar si pot ser. 

I respecte del que diu de transport escolar postobligatori, jo
crec que ho hem parlat més d’una vegada i més de dues, el
transport escolar postobligatori no és obligatori, per tant, no és
tampoc de competència de la conselleria al cent per cent, s’hi
han d’implicar altres administracions, vostè ho ha dit, a través
de beques, bonificacions, etc. Jo crec que en el cas de Mallorca
o el cas d’Eivissa els consells insulars tenen molt a dir per
poder facilitar bonificacions de transport..., hi haurà mil
solucions però bé, s’han de treballar i no s’han de posar totes
als pressuposts d’Educació, que s’ha de dedicar a altres coses. 

I respecte del Partit Popular, vostè ha posat aquí les xifres
de contagis que pugen... Els contagis pugen perquè estam en
una situació sanitària que, per una variant del virus -que no és

xinès, és òmicron- ...i la prova és que els casos augmenten i
augmenten a tot arreu, augmenten aquí i augmenten pertot
arreu, per tant, que hi hagi més casos a les escoles és normal,
fins i tot aquí en el Parlament també hi ha més casos que abans
no hi havia i no deixa de ser segur, no?

I respecte del Pla d’infraestructures, que vostè es posa les
mans al cap, jo dir-li que moltes vegades, el Pla
d’infraestructures s’està complint en la mesura del possible
perquè també hi ha moltes vegades que no s’ha pogut complir
perquè els ajuntaments no han posat a disposició el terreny o
per mil causes. Per tant, jo crec que..., això. 

I abans m’he deixat un parell d’esmenes que li volia
comentar, que era la de menús escolars, reenganxo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, la de menús escolars, reenganxo simplement això,
aquesta és clàssica, la porten presentant des de fa quatre o cinc
pressuposts, o sis, però també dir-li que les ajudes a menjadors
han passat a 7 milions d'euros. 

I respecte de l'esmena de reforçar la inspecció, jo crec que,
si més no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, per favor li demano. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

... Perdó, ja he acabat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies, Sr. Casanova, però és que si no, no
arribaríem mai a temps. No havent-hi ara en aquest moment cap
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares per
intervenir, començarem les votacions. 

Com les altres vegades, hem agrupat esmenes, hem demanat
la votació més o menys als diferents grups, i passarem a
votar-les tal i com hem fet en altres ocasions, si els sembla bé. 

Comencem, doncs, preguem que estigui tots atents per
favor, perquè hem d’estar molt pendents ..., tant la Sra. Durán
com la resta. No, no, no, serà a mà alçada, la votació, com
sempre. Per favor estiguem atents, d’acord?

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Perdó, Sra. Presidenta... A l’hora de votar, he de mostrar el
cartell o ho he de dir?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Em diuen que millor el cartell, si pot. No? 
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Quant a l'abstenció, ho faré amb un full en blanc.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, perfecte. Sempre que funcioni la càmera, anirà
perfecte.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

És que ara no funciona.

LA SRA. PRESIDENTA:

No va la càmera...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

A veure... I així? Ara?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, ara... Començam, doncs, la votació. Per favor, que
tothom estigui..., perquè no serà fàcil, veig. 

Començam la votació, en primer lloc, d'un grup d'esmenes
del Grup Parlamentari Popular, esmenes 13548,13549, 13553,
13667, 13669, 13671, 13672, 13674, 13678, 13679, 13681,
13683, 13685, 13687, 13688, 13689, 13736, 13750, 13752,
13755,   13759, 13774, 13777, 13779, 13781, 13782, 13783,
13791, 13794, 13795 i 13825. Passam a votar aquest grup
d'esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar un segon grup d'esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 13466, 13467 i 13468.

Vots a favor?

Sra. Durán, no tenim imatge, ho pot dir de veu?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, a favor... a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passem a un altre grup d'esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 13545, 13550, 13551, 13552,
13659, 13663, 13666, 13673, 13670, 13680, 13682, 13684,
13686, 13690, 13751, 13778, 13798 i 13810, esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

Vot a favor?

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu: “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 l'esmena del Grup Parlamentari Popular
transaccionada, l'esmena 13661 transaccionada.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Perdó, perdó, m’estic equivocant... 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No está transaccionada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, aquesta no. Perdoni, eh? No está transaccionada, és
l’esmena sola...

Passem a votar l’esmena del Partit Popular 13661.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 13660, 13662 i 13665.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. SECRETÀRIA:

Passem a un altre grup del Grup Parlamentari Popular,
esmenes 13658, 13664 i 13668.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Primer grup, esmenes  13385, 13386,
13387, 13389 i 13390.

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 13391, 13392 i 13393.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passam a votar l'esmena 13384 que sí ha estat
transaccionada, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, en primer lloc un primer grup, esmenes
12985, 12986, 12991, 12992, 12993, 12994, 12995, 12996,
12997, 12999, 13001, 13002, 13003 i 13071, esmenes del
Grup Parlamentari
El Pi.

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 votar del Grup Parlamentari El Pi, en primer
lloc, l’esmena 12989 transaccionada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Presidenta... és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

És que no havia acceptat la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, no ha acceptat la transacció, perdó, no me n’havia
adonat. Perdoni, eh?, perdonau, Sra. Pons... Passem a votar
llavors l'esmena sense la transacció, d’acord?, 12989, esmena
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

Vots a favor?

 Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar ara dues esmenes més, que són la 13004 i la
13006.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l'esmena 12990.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passem a votar l'esmena que queda viva del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, que ha estat
transaccionada, és la 13870 amb la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

A veure, tornam a començar...

(Remor de veus)

Votem la 13870 del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Amb això donam per finalitzada la votació de la secció 13.

Tornem a les 11.00 h a la Sala Verda per continuar amb la
secció 14.

Moltes gràcies a tots els diputats i al personal de la casa.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar la sessió, vull demanar a tots els
portaveus, si no tenen cap inconvenient que el diputat del grup
parlamentari Marc Pérez-Ribas, pugui intervenir en primer lloc,
perquè té Mesa després. Cap inconvenient?

(Remor de veus)

Ah, perdó, Marc Pérez-Ribas de Ciudadanos. ¿Qué grupo
he dicho?

Començam, doncs, l'agrupació de la secció 14, Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, amb les seccions i entitats
afins. Debat 5 de totalitat i globalitat. 

Esmenes a la totalitat. 

Grup Parlamentari Popular, secció 14, Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, esmena 13469. Secció 05,
Consell Econòmic i Social, esmena 13470. Secció 06, Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears,
esmena 13471. Secció 07, Consell Audiovisual de les Illes
Balears, esmena 13472. Secció 34, deute públic, esmena
13473. Secció 35, fons de contingència, esmena 13474. Secció
50, Agència Tributària de les Illes Balears, esmena 13475. C01,
Centre Balears Europa, esmena 13476.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears, esmena 13085.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 14, Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 141A, direcció i
serveis generals de la Comissió d’Hisenda i Relacions
Exteriors, esmena 13577. Secció 03, Sindicatura de Comptes,
esmena 13668. Secció 32, Ens territorials. Al programa 912A,
suport financer als consells insulars, esmena 13827. C01,
Centre Balears Europa, esmena 13566.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 14, Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 126K, gestió de
la junta consultiva de contractació, esmena 13370. Al programa
231A, coordinació de l’acció exterior del Govern, esmena
13371.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 14, Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Al
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programa 141A, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena 13010.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 31,
serveis comuns. Al programa 592A, factor d’insularitat, Reial
Decret Llei 4/2019, esmenes 13878, 13879, 13880, 13881,
13882, 13883, 13884, 13885. Secció 34, deute públic. Al
programa 011A, amortització i despeses financers del deute
públic, esmena 13898.

Abans de continuar amb la defensa conjunta, hi ha una cosa
que no hem fet i és demanar les substitucions que hi ha a la
comissió.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, Jordi Martí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sra. Presidenta, Lina Pons substitueix Pep Melià i
després el substituirà, a Pep Melià, Maria Antònia Sureda.
Gràcies.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Joana Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots. Començam ja la defensa conjunta de
totes les esmenes. En primer lloc, i com hem quedat, donarem
la paraula al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Gràcies per permetre'm intervenir en
primer lloc. Bé des del Grup Parlamentari Ciutadans hem
presentat esmenes a aquesta conselleria, a la secció 14, per
impulsar programes de compra pública innovadora, que
consideram que s’hauria de fomentar i implicar aquesta compra
pública innovadora a fomentar també l'economia circular o
programes d'economia circular dintre de la gestió de la
conselleria. Tenim una esmena en aquest aspecte; i una altra
esmena per afavorir la internacionalització de les PIME de les
nostres illes i una fórmula per convèncer de la importància de
la internacionalització de les PIME és una proposta de beques
de formació a la Unió Europea per a estudiants o treballadors
vinculats a aquestes PIME de les de les Illes Balears. 

Sobre les altres esmenes que presenten els altres grups
parlamentaris, volem manifestar el nostre sentit de vot. En les
esmenes a la totalitat ens abstindrem, tant a les esmenes a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular com a les del Grup
Parlamentari El Pi. Sí que volíem fer una puntualització i és
que des del Grup Parlamentari Ciutadans estem totalment a

favor que es mantingui l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears, el que sí que ens hem declarat en
moltes ocasions disconformes és amb el sou que tenia el
director, un director que finalment deixarà les seves funcions a
finals d'any i, bé, que esperem que el proper director tingui un
sou més acord o no tan alt com el que tenia l'anterior. 

Sobre la resta de les esmenes, pràcticament a totes les
votarem a favor, perquè són esmenes propositives i que
considerem que poden millorar el text de la Llei de pressuposts,
excepte les que provenen de partides de deute, partida 34, que
aquí sí que votarem en contra. 

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passam el torn de paraula
a la portaveu del grup Parlamentari Popular la Sra. Núria Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies presidenta. Nosaltres des del Grup Parlamentari
Popular vàrem presentar una esmena a la totalitat i tota una
sèrie d'esmenes parcials. L'esmena a la totalitat, tal i com vàrem
dir en el debat amb la consellera quan va presentar els
pressuposts o el projecte de pressuposts, la part d'aquesta
secció d'Hisenda, va principalment fonamentada pel fet que
consideram que no responen a les necessitats reals que tenen els
ciutadans d'aquestes illes, no només aquesta conselleria, sinó en
general, tots els pressuposts de la comunitat. 

Ja vàrem fer referència que els ingressos són ficticis, que
estan basats en una sèrie de previsions massa alegres o massa
optimistes en relació amb el que estableixen els organismes
professionals del que serà la tendència econòmica de les Illes
Balears, que fregeixen a més a imposts els ciutadans, en un
moment en què la gent el que necessita són ajudes, són rebaixes
d'imposts i és tenir els doblers a la seva butxaca per poder fer
front a la crisi i a les despeses tan elevades que hi ha en aquest
moment a les nostres illes; i en relació amb les despeses, perquè
no estan distribuïdes, d'acord amb les prioritats que hauria de
tenir un real escut social, que és el que necessita la ciutadania;
i també perquè no es destinen suficient per reduir el deute
públic que té la nostra comunitat. Fa anys que el deute públic
a la nostra comunitat ha anat creixent i en un moment en què la
comunitat disposa de fons suficients per anar reduint aquest
deute públic, s'hi hauria de fer front. Basta llegir avui als
mitjans de comunicació que fan referència a un deute de 9.378
milions d'euros. No volem pensar d'aquí un parell d'anys el que
ens trobaran quan acabi aquesta legislatura de deute per part
del Govern d'esquerres. 

Quant a les esmenes parcials, més succintament, perquè
també guardaré l'explicació més política per al debat de
pressuposts. Però sí els diré que de les esmenes que tenim, jo
faria quatre grups. 

Unes primeres que fan referència a reduir aquelles partides
que formen part de les despeses destinades a l'Oficina
anticorrupció, perquè, com hem dit en altres ocasions, com han
presentat a una esmena a l'articulat o com hem presentat a les
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mateixes esmenes, consideram que l'Oficina anticorrupció
hauria de desaparèixer, s'hauria d'eliminar. És un òrgan a més
que està duplicat en relació amb les funcions d'altres
institucions i organismes, Sindicatura de Comptes, Intervenció
General de l'administració, intervencions de les administracions
locals i la mateixa Fiscalia, que és a qui li correspon investigar,
tramitar aquelles denúncies que hi pugui haver en matèria de
corrupció i donar trasllats a les institucions judicials, en cas que
correspongui. Per això, fem tota una sèrie d'esmenes que van a
disminuir les partides d'aquesta oficina anticorrupció i a
destinar les partides, els doblers a l'Agència Tributària perquè
reforci els programes de lluita contra el frau i també a la
Sindicatura de Comptes perquè també pugui reforçar aquests
programes. Ja que són les dues institucions que depenen de la
secció pressupostària de la Conselleria d'Hisenda. 

Per altra banda, una altra esmena, la 13827, el que vol és
destinar unes inversions o unes partides a inversions del factor
d'insularitat, dins el marc de les competències dels consells
insulars, i l'article 19 del Reial decret llei 4/2019, és a dir,
aquelles disposicions normatives que estableixen que els
consells insulars tenen tota una sèrie de competències sobre el
territori de seva illa, perquè es puguin fer efectives aquestes
competències destinam, mitjançant una substitució, la partida
de 27 milions d'euros, 27.415.000, que és un 25% del factor de
la insularitat, directament a aquests consells insulars perquè
puguin dur a terme aquestes actuacions que els corresponen des
d'un punt de vista competencial. 

I després, finalment, una altra esmena d'afectació dins els
consorcis, la 13566, que va destinada a reduir o a donar de
baixa, millor dit, un sou d'alta direcció del capítol 1, del Centre
Balears Europa, de 60.000 euros, per poder-ho destinar a
programes de formació i suport amb fons europeus. El que
necessiten els ciutadans d'aquestes illes, el que necessiten
empreses i autònoms, el que necessiten tots aquells que són
destinataris dels fons no són més càrrecs públics, més gerents,
ni més assessors destinats a analitzar o a dispersar les
competències amb els fons europeus; és una vertadera
formació, una vertadera informació i una vertadera
col·laboració per part de l'administració per gestionar aquestes
ajudes de manera completa i de manera correcta a la finalitat
que van destinades i als destinataris, és a dir, els beneficiaris.
Per això, consideram que no s'ha d'engrossir l'administració
amb aquests càrrecs dins l'estructura competencial en matèria
de fons europeus i sí s'ha de millorar la formació, la
transparència, l'ajuda i la col·laboració amb les empreses,
autònoms i entitats locals. Per això disminuïm aquesta partida
que era d'un sou d'alt càrrec. 

I aquestes són les nostres esmenes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Acaba d'entrar la Sra.
Sureda, li donam temps que s'assegui,...  no es preocupi. 

(Se sent de fons la Sra. Sureda i Martí que diu: “gràcies”)

Així ja informam de pas que els horaris són prevists,
d’acord?, que la gent estigui..., aviseu els diferents companys
que anirem fent. Té la paraula la Sra. Sureda per a la defensa de
les seves esmenes.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats. Bé,
nosaltres en aquesta conselleria...

(Pèrdua del so)

Ara?

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Nosaltres
a aquesta conselleria o a aquesta secció 14 duim una esmena
que és afegir una nova partida per possibilitar la creació del
Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals. Aquesta
esmena ja l’hem presentada en altres ocasions, no és la primera
vegada, perquè pensam que és molt important que es pugui
treballar des d’aquí per agilitar tots els tràmits, perquè siguin
més ràpids, perquè puguin ajudar, com bé diu aquest tribunal,
a aclarir temes que l’administració moltes vegades ho necessita
i pensam que és molt millor que es pugui fer des d’aquí i no
que se n’hagin d’anar a Madrid. Per això -com dic- és una
esmena reiterativa i la presentam perquè de qualque manera es
pugui estudiar aquesta possibilitat.

Respecte de les esmenes de la resta dels grups
parlamentaris. presentarem, no sé si ja li ha presentat la meva
companya a presidència -em diu que sí- el vot. A la majoria
d’esmenes els donam suport, a algunes ens hi abstenim, perquè
pensam que ajuden a millorar els pressuposts per a la comunitat
dins l’any 2022.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, però m’ha demanat que
si no hi és, passem. Passem, doncs, als torns en contra. En
primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Òbviament no donarem suport a les
esmenes a la totalitat que ha presentat el Partit Popular, perquè
no hi estam d’acord. Vull esmentar també que un dels seus
socis preferents, VOX, no és present avui a la sala, però tampoc
no ha presentat cap esmena, ens diuen que representen a
l’Espanya que matina i després resulta que no presenten ni tan
sols una iniciativa. 

En referència a les esmenes presentades per cada un dels
grups sí que donarem suport a una presentada per MÉS per
Menorca en relació amb el tractament d’aigües. Ens pareix
interessant avançar en la protecció del medi ambient i amb un
recurs tan important per a les nostres illes com és l’aigua.
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En relació amb la resta d’esmenes presentades òbviament
no donarem suport a l’eliminació de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció. 

En referència a les presentades sobre la Sindicatura de
Comptes s’ha de tenir present que no són adequades a la llei
que la regula, a la Llei 4/2004, per la qual cosa tampoc no els
donarem suport. 

Respecte de les cambres de Comerç nosaltres ja vàrem
presentar des d’Unides Podem esmenes d’afectació perquè
tenguin els recursos imprescindibles per poder funcionar. Veim
que hi ha una esmena específica per a la Cambra de Comerç de
Menorca, però nosaltres donam suport a totes les existents a les
Illes, per la qual cosa ens pareix que aquesta limitaria l’àmbit
d’actuació que nosaltres hem proposat.

En definitiva, i en relació -ja per acabar- amb la disminució
d’impostos que demana i reclama cada dia el Partit Popular
nosaltres no la compartim i no la compartim per un fet molt
palès i molt evident i és que no ens diuen d’on volen retallar, i
la meva padrina deia: “no hay duros a cuatro pesetas”. Ells ens
volen vendre que faran duros, però no ens diuen quines coses
retallaran, quins serveis o si faran com altres comunitats tancant
centres de salut o minvant altres tipus de recursos i serveis que
es donen a la població.

Així que lamentam no poder donar suport a aquestes
iniciatives, a altres seccions sí que n’hi hem donat, però en
aquesta ocasió no ho farem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el..., no, no hi és. 

(Se sent una veu de fons que diu: “no, no hi és tampoc”)

Tampoc no hi és present a la sala en aquest moment, doncs,
donem pas a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista la
Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, amb relació a aquesta secció 14
volia fer una sèrie de consideracions. 

En relació amb els programes de compra pública
innovadora, a què ha fet referència la portaveu de Ciutadans,
dir que a partir de dia 1 de gener de l’any 2022 es posarà en
marxa l’acordat pel Consell de Govern que pretén incloure
clàusules socials i mediambientals a l’àmbit de la contractació
de la comunitat autònoma. Per tant, hem de posar en valor
aquest acord i evidentment no donarem suport a aquest
programa esmenat o introduït per part de Ciutadans.

Tampoc no entenem molt bé les esmenes a la totalitat,
perquè aquest pressupost sí que dóna imatge de la realitat de les
Illes Balears i, per tant, no hi podem donar suport. 

Quant a les previsions realitzades en relació amb les
estimacions d'ingressos, estam avalats en certa manera per
l'AIReF, perquè qualifica de prudent en termes globals la
previsió que s'ha fet dels ingressos.

Referent a l'Agència Tributària de les Illes Balears, estam
totalment a favor de l'esforç que s'ha fet enguany d'incorporar
sis noves places de cossos superiors, perquè un euro invertit en
l'Agència Tributària de les Illes Balears, i concretament en la
lluita contra el frau fiscal, deriva en un coeficient multiplicador
quant als ingressos tributaris d'aquesta comunitat autònoma.
Hem de recordar que l'Agència Tributària de les Illes Balears
ha estat en el rànquing de tributs cedits totalment, ha estat una
de les comunitats autònomes amb un índex d'eficàcia inspectora
i recaptadora altíssim; de fet, sempre hem estat dins els tres
primers llocs i, bé, ho demostren les xifres; per tant, agraïm
aquestes sis noves places de cossos superiors.

Des del Partit Popular en certes ocasions o en reiterades,
hauria de dir més bé,  ocasions ha fet referència que els
ingressos d’aquest pressupost estan inflats. A veure, és una cosa
que fan de forma recurrent i esmenen el pressupost d'aquesta
comunitat autònoma des que governen els partits d'esquerres.
Després la realitat demostra tot el contrari. De fet, estam per
damunt el pressupost de l’any 2020 en quasi 250 milions
d’euros, la qual cosa demostra que quan es pressuposta des de
l’esquerra es pressuposta amb prudència, i així ho constata
l’informe de l’AIReF que, com deia, qualifica de prudents en
termes globals els ingressos estimats. No podem donar suport,
per tant, a aquestes esmenes tant presentades pel Partit Popular
com per Ciutadans.

I, finalment, volíem presentar en relació amb aquesta
secció, volíem presentar una transacció, concretament, en el
centre de cost 32101, es tractaria d'una esmena de substitució
i no d'afectació, el centre de cost seria donar d'alta 998.645
euros al centre de cost 32101, al programa 912B, subconcepte
76001, i donar de baixa aquesta partida en el centre de cost
31101, programa 126F i subconcepte 22100, en referència a la
depuradora de l'escorxador municipal de Ciutadella.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Abans de començar els torns
de rèplica, perquè quedi constància, que el Sr. Fuster és aquí
per part del Grup Parlamentari Popular i substitueix el Sr.
Antoni Costa.

Comencem, doncs, els torns de rèplica i en primer lloc té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra. Núria
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, presidenta. Molt breument, únicament animar els
diputats que donen suport al Govern que tenguin en compte
qualcuna de les nostres esmenes, que estan fetes des de la
informació que tenim com a Partit Popular, que som un partit
de govern, que tenim experiència en aquest sentit per saber
gestionar una conselleria com és la Conselleria d'Hisenda, i que
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fem esmenes parcials, positives, evidentment, destinades a
millorar, com els he dit abans, la vida de la gent d'aquestes illes
en un moment de recuperació econòmica, on hem d'estar tots
units i aprofitar l'experiència de gestió de tots.

En relació amb les esmenes parcials dels altres grups,
nosaltres donarem suport a moltes d'elles, però que ara mateix
ens reservam la justificació, l'explicació, el suport més explícit
en el debat de plenari, i de moment farem una abstenció que no
s'entengui com una votació en contra però tampoc com una
votació a favor, simplement, com una espera, no?, fins al debat
de plenari, on especificarem en concret el que pensam de
cadascuna.

Gràcies, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Riera. Veig que falta molt de personal i és que
hi ha una mesa i no sé si fer una interrupció perquè, és que si
no, no podrem...

(Remor de veus)

Perfecte. Continuem, doncs. El portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos no hi és en aquest moment, doncs,
passam el torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Reiteram la necessitat o la importància
que aquest Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals es
pogués gestionar des d'aquí per un tema d'autogovern, com hem
dit en altres ocasions i, per tant, poder tenir aquesta capacitat
en els contractes que es produeixen des de la nostra comunitat.

Veig que no han fet referència a l'esmena que nosaltres hem
presentat des dels altres grups parlamentaris, m'agradaria que
això fos en termes positius i que fos aprovada. De totes
maneres esperem que, si no, en el debat del ple també ho
puguem analitzar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem, ara sí, el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, pel que fa a les
nostres esmenes i en la línia del que estem fent en les diverses
seccions, explicaré la transacció a què hem arribat amb el
Govern i retiraré la resta d'esmenes. 

Concretament, pel que fa a l'esmena 13880/21 del nostre
grup, feim una proposta de transacció que l'hem passat per
escrit, és a dir, imputaríem aquesta inversió a la secció 32 i,
bàsicament, és una acció per col·laborar amb l'ajuntament de

Ciutadella per finançar les obres de construcció de la
depuradora de l'escorxador d'aquest municipi. Aquesta, com
deia, és l'esmena 13880, i la resta d'esmenes les retiraríem.
Això vol dir la 13878, la 13879, la 13881, la 13882, la 13883,
la 13884, la 13885 i la 13898.

Pel que fa a les esmenes dels altres grups, votarem en el
sentit del Govern, per tant, en contra de totes aquelles que no
estiguin transaccionades, esmenes de l'oposició. I, pel que fa al
debat, diguem, argumentat del per què d'aquest vot el reservem
per al debat en el Ple.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passem doncs als torns de
contrarèplica. En primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. No en faré ús, reservarem la resta
d'argumentari per al Ple.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn, ara, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, del seu portaveu el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, tampoc no en farem ús.
Nosaltres reservarem la intervenció per al plenari de la setmana
que ve. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. En el mateix sentit, tampoc en
farem ús, perquè ens reservam per al Ple de la setmana que ve.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Passarem, doncs, ja a votar. Fem un
recés. Esperem cinc minuts que arribi el portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, que és a la Mesa. Cinc minuts
només, ja puja. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la votació que el Sr.
Pérez-Ribas ha arribat ja. Hem fet grups, com hem fet cada
vegada, per la qual cosa preg que tothom estigui pendent de tot,
perquè es farà per grups, com hem fet en les diferents ocasions.
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En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

En primer lloc, passem a votar les esmenes 13566 i 13568.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

5, 7 i 4? Ah, he entès 4, perdó, Sra. Secretària.

Passem ara a votar les dues esmenes 13469 i 13471.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Continuam amb les esmenes del Partit Popular. Esmenes
13470, 13472, 13473, 13474, 13475 i 13476. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un altre grup format per les esmenes 13577 i 13827. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, esmenes 13370 i 13371.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara les esmenes del Grup Parlamentari El Pi. En
primer lloc, esmena 13010.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l'esmena 13085.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, hem retirat ja totes les esmenes que havia
demanat el Grup Mixt, MÉS per Menorca, queda l'esmena
13880 que ha estat transaccionada. Passam a votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

D'aquesta manera donam per finalitzada la votació de la
secció 14.

Demanaria a tothom que..., ja sé que anem molt avançats en
el temps, si és possible que tothom sigui aquí a les 12.00, com
a mínim per poder començar la següent.

(Remor de veus)

No, no, són horaris prevists, són previsions i jo no hi puc fer
res. Jo els demanaria, per donar un marge, perquè hem avançat
molt, si els sembla bé, a les 12.00 com a previsió.

(Remor de veus)

D’acord, finalment, finalment ..., perdó, senyores i senyors
diputats, finalment començarem la secció 15 a les 11.45 hores.

Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta de la Mesa, hauríem d'avisar els grups que
no són presents que s'ha avançat el calendari, per molt que sigui
previsió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha tots els grups presents...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... jo recomano que es consulti a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera,...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... (...) i als grups que no hi són presents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra, Riera, estan tots els grups presents...

(Remor de veus)

Estan tots els grups presents i s’ha avisat ja a la primera
comissió...

(Remor de veus)

Ja ha manifestat que no vindria, no... no podem... A les
11.45.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, vamos tomando asiento, per
favor. Señores diputados, per favor, señores diputades, per
favor, vamos empezar con la comisión.

Començam la secció 15, Conselleria de Medi Ambient i
Territori, amb les seccions i entitats afins. Abans de començar,
si volen, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Joana Aina
Campomar.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, president, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sra. Presidenta, Jesús Méndez sustituye a
Marc Pérez-Ribas.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia, presidenta, Damià Borràs, Maria Antònia Truyols.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bon dia, Núria Riera substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bon dia, presidenta, Pablo Jiménez sustituye a Antonia
Martín Perdiz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, señores diputados. Comencem.

Debat 6, de totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, esmena 13477;
E03, Agència Balear de l'Aigua de Qualitat Ambiental,
ABAQUA, l'esmena 13478; E04, Institut Balear de la Natura,
IBANAT, esmena 13479; E19, Servei d'Informació Territorial
de les Illes Balears, SITIBSA, esmena 13480; C09, Consorci
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, esmena 13481.
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Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, esmena
13087.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 561A,
domini públic hidràulic, protecció i control directiva marc de
l'aigua, esmenes 13599, 13740, 13598, 13606, 13826 i 13807;
al programa 562A, abastament d'aigües, esmenes 13543,
13544, 13554, 13578, 13579, 13580, 13581, 13593, 13594,
13595, 13596, 13597, 13600, 13602, 13603, 13605, 13753,
13773 i 13820; al programa 562B, sanejament i depuració
d'aigües, esmenes 13582, 13583, 13584, 13585, 13586, 13589,
13590, 13591, 13592, 13601, 13604, 13542, 13555, 13556,
13558, 13804, 13557 i 13559; al programa 571A, gestió de
residus, esmena 13821; al programa 571C, gestió d'espais
naturals, esmenes 13587, 13588 i 13818; al programa 571G,
sanitat forestal, esmenes esmena 13806; E03, Agència Balear
de l'Aigua de Qualitat Ambiental, ABAQUA, esmenes 13608,
13745, 13763 i 13808; E04, Institut Balear de la Natura,
IBANAT, esmenes 13741, 13790 i 13805.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori, al programa 561A, domini públic
hidràulic, protecció i control directiva marc de l'aigua, esmenes
13343, 13345, 13346 i 13349; al programa 562B, sanejament
i depuració d'aigües, esmenes 13347 i 13348; al programa
571D, conservació i millora del medi natural, esmena 13344;
al programa 571K, fons de prevenció i gestió de residus,
esmena 13350.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, al
programa 531A, ordenació del territori i urbanisme, esmena
13012; al programa 561A, domini públic hidràulic, protecció
i control directiva marc de l'aigua, esmena 13013, 13014 i
13082; al programa 562A, abastament d'aigües, esmenes 13015
i 13016; al programa 562B, sanejament i depuració d'aigües,
esmenes 13017, 13018, 13019, 13020 i 13021; al programa
571C, gestió d'espais naturals, esmenes 13027, 13028, 13026
i 13022; al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, esmenes 13023, 13024, 13025, 13079 i 13081; al
programa 571F, espècies silvestres, esmenes 13029 i 13030; al
programa 571J, direcció i serveis generals, Conselleria de Medi
Ambient i Territori, esmena 13069.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 571C,
gestió d'espais naturals, esmena 13872; E03, Agència Balear de
l'Aigua de la Qualitat Ambiental, ABAQUA, esmenes 13891,
13892, 13893 i 13894.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, PSIB i
Esquerra Unida, secció 15, Conselleria de Medi Ambient i
Territori, al programa 571A, gestió de residus, esmena 13904;
al programa 571C, gestió d'espais naturals, esmena 13905 i
13910; al programa 571F, espècies silvestres, esmena 13909.

Començarem ja amb la defensa conjunta de totes les
esmenes. I, en primer lloc, passarem la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa, per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies presidenta, bon dia senyores i senyors diputats. Des
del Partit Popular, en comissió, el que farem serà, evidentment,
votar a favor de les nostres esmenes i a la resta de grups
parlamentaris ens abstindrem en comissió, sense perjudici que
en el Ple expressem el sentit del vot.

A la secció 15 el Grup Parlamentari Popular ha presentat 61
esmenes, en gran part dirigides el que nosaltres consideram que
és un sector o un àmbit d'inversió absolutament prioritària a les
Illes Balears, com és tot el tema del cicle de l'aigua. El cicle de
l'aigua és una matèria que per al Partit Popular constitueix un
factor clau de transformació a les Illes Balears, un factor clau
de competitivitat de la nostra principal indústria i un sector on
el nivell d'obsolescència que han assolit les infraestructures que
tenim a les Illes Balears, doncs, és més que evident que s'ha
incrementat moltíssim, justament per aquest dèficit d'inversions
que n'hi ha hagut. En conseqüència, la major part, una gran part
de les esmenes que hem plantejat als pressuposts van justament
en aquest sentit, a tot el cicle de l'aigua.

Concretament al programa 561A, plantejam les següents
esmenes: finançament del drenatge de les Salines; quarta fase
de cobriment del torrent ronda del port i Rambla del Rei En
Jaume de Manacor; el drenatge de la Colònia de Sant Jordi; el
drenatge i seguretat del torrent de Na Marranxa al seu pas per
enmig del CEIP Pere Rosselló; la rehabilitació del circuit hídric
de la finca pública de Can Marroig, a Formentera.

Del programa 562A, que és el programa d'abastament,
plantejam els pluvials de Sant Miquel a Eivissa; la construcció
dels dipòsit regulador d'aigua a Sant Miquel, també a Eivissa;
plurianual de la quarta fase, de la quarta línia, perdó, de la
dessaladora de Santa Eulària, també a Eivissa; la creació d'un
pou d'abastiment d'aigua a Santa Eugènia; millora i ampliació
de la xarxa de pluvials de Santa Eugènia; (...) d'aigua a la xarxa
d’alta, tal com indica el Pla hidrològic, en el cas de Lloseta; la
connexió de la dessaladora a pous d’Es Caragol, a Ciutadella;
el plurianual de la canalització d'aigua potable als municipis de
Maria, Sineu. Lloret, a Mallorca; la prolongació de
conduccions d'aigua de Manacor a Porreres; un plurianual per
a la construcció de la xarxa d'aigua potable en alta per als
municipis de Menorca; pluvials d'Alaior, millora en el
subministrament d'aigua potable a Sant Lluís, un pluriennal per
al finançament del projecte de pluvials de Ses Salines, nova
xarxa potabilitzadora de Santanyí, xarxa de sanejament en alta
de Cala Gran a Cala d’Or de Mallorca, xarxa d'alta sanejament
nucli urbà d’Es Ca Marí a Formentera, l'execució d'obres del
sistema de clavegueram de les urbanitzacions de Sa Talaia,
Binisafúller platja i Camp (...) de Sant Lluís a Menorca, dotar
de clavegueram a Trebalúger a Es Castell, projectes d'inversió
del Pla de gestió de l'aigua en el municipi d'Inca.

I quant a depuració, al programa 562B, plantejam l'estació
de bombeig de Platja Gran a Ciutadella, el projecte de terciari
per treure aigua depurada de la dessaladora fins a la
urbanització de Sant Tomàs en Es Migjorn Gran, a Menorca;
la canalització d'aigües depurades a un tram de la urbanització
de Sant Tomàs, també a Es Migjorn; construcció del terciari de
Serpentona, a Ciutadella; terciari de l'EDAR de Ferreries, a
Menorca; pluriennal d'ampliació i millora... perdó, reforma de
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l’EDAR de Sa Pobla; la depuradora d'Alaior, millora i
manteniment; millora de l'EDAR de Sant Lluís, a Menorca; els
col·lectors sud per solucionar els problemes de sanejament de
Maó; l'ampliació de terciari de Santanyí; la millora de
depuració d'aigües a Sóller; conveni per a la construcció de la
nova EDAR de Portinatx a Eivissa; el pluriennal per a la
millora i l’ampliació de la depuradora de Platja d'En Bossa,
també a Eivissa; millora i ampliació de la depuradora de Cala
Vedella; l’emissari de salmorra al penya-segat de Vila, també
a Eivissa; l'ampliació i millora de l'EDAR de Formentera, en
substitució i ampliació de l'emissari de la Savina; pla de
desdoblament de pluvials i fecals a l'illa d'Eivissa; el
finançament del Pla de desenvolupament de pluvials també en
aquest cas de la ciutat d'Eivissa.

Pel que fa al programa 571C plantejam les següents
esmenes: la neteja dels torrents de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, i en particular la seva deixadesa i perillositat, la
neteja dels torrents del municipi de Sa Pobla; la neteja i millora
de diversos trams dels torrents de Menorca; la rehabilitació de
la tarima que forma part del passeig marítim per a vianants
situat a l'àrea d'influència del Parc Natural Marítim de Cabrera,
en aquest cas, a la Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines.

Quant a gestió d'espais naturals plantejam 1 milió d’euros
a compte de la participació del Govern de les Illes Balears en
el finançament de la planta de triatge d'Eivissa, un acord que es
va produir en el Pla director sectorial de gestió dels residus
urbans.

En el programa 571C plantejam una esmena per a la lluita
contra la processionària del pi a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

I al programa 531A plantejam esmenes per a la redacció del
projecte de connexió de  (...) de Palma; la posada en marxa de
la base de Sa Rota i l'Associació de regants, en el cas de Santa
Eulària, a Eivissa; la dotació d'aigua potable a Cala Galdana; el
servei de neteja del litoral de Formentera; la redacció del
projecte d’inici d'obres del centre mediambiental i centre
d'interpretació de Can Fasser de Sa Dragonera; la construcció
d'espais de temps lliure i descans, inclosos a la ruta del passeig
saludable de Santa Eugènia a Mallorca; i el Pla de reforestació
de la zona cremada de Cala Saona a Formentera.

Com vostès veuen és una llista àmplia d'esmenes que
plantejam en aquestes seccions, a la 15 i als seus ens
instrumentals, com deia abans, amb l'objectiu de fer inversions
en gran mesura que consideram absolutament prioritàries. En
moltes d'aquestes inversions les baixes que es fan servir per
dotar aquestes inversions són del factor d'insularitat, de la
secció 31 inclosa al factor d’insularitat. Nosaltres creim que no
és adequat o no hauria de ser adequat dotar la secció 31
d'aquest fons de 109 milions d’euros, 110 milions d'euros, i no
distribuir-ho tal com toca. Nosaltres consideram que una part
d'aquest factor d'insularitat ha de servir per fer aquestes
inversions que, com dic, consideram prioritàries a les Illes
Balears. 

I res més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació té la paraula, per
defensar les esmenes, el portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros presentamos un grupo de
enmiendas y votaremos en un sentido u otro de las que se nos
presentan sobre unos principios generales, el primero es que un
presupuesto tan delicado como el que enfrentamos para el año
22, que siga siendo a pesar de todo un año lleno de
incertidumbres, debe ser observado con especial sensibilidad
y, por tanto, debemos evitar las tentaciones, el país de las
tentaciones o convertirnos en un país de tentaciones que caiga
en varias y el tema medioambiental es especialmente prolífico
en ellos. Primero es la de plantearnos mal nuestra riqueza y
nuestra producción, qué és lo que hacemos, qué es lo que
producimos, que es lo que podemos centralizar, y casi hacernos
un planteamiento general de que el PSIB y el PP breguen con
el tema del turismo mientras los demás nos dedicamos a vigilar,
controlar, no funcionarizamos, y vemos otros medios como por
ejemplo los sancionadores para conseguir dinero de... conseguir
medios de vida.

Ahora, esto lleva lógicamente a una segunda tentación, la de
hacernos trampa a nosotros mismos con las palabras, porque el
hermoso concepto “custodios del territorio”, verán ustedes que
custodio como guardia, territorio como porción de la corteza
terrestre podría llamarse también guardeses de la finca.
Entonces, colocarse a vivir del propio patrimonio de unos
mismo como guardés de la finca en cualquier caso
reconozcamos todos que es improductivo. Así que hemos
intentado corregir los presupuestos cuando veíamos esa
tendencia de caer en esa tentación.

La tercera tentación, la de exagerar visiones apocalípticas
y plantearnos que las Baleares viven bajo la gran amenaza y
hacer salir a la gente a la calle temblando sobre que en el tema
del medio ambiente el cielo pueda caer sobre nuestras cabezas
de un día para otro como en algún... en algún... tengo algun
precedente literario sobre el tema, nos parece también
exagerado.

Así que nosotros estaremos, sí, en el ciclo del agua y en el
trabajo que hay que hacer además sobre él, sí en la
conservación, sí en los espacios naturales, sí lógicamente en la
depuración como parte del ciclo del agua, sí en ese ciclo del
agua la separación de las aguas, que también ya lo habíamos
hablado en alguna comisión, sí la cuidadosísima eliminación de
residuos; pero no estaremos a favor de la propaganda, no
estaremos a favor de la literatura apocalíptica, no estaremos a
favor de un intervencionismo más allá de lo razonable, no
seremos partidarios en exceso restrictivo, sancionador y
prohibitivo y no participaremos o no creemos que el
presupuesto deba participar en la creación artificial de un sector
que además se base y consiga su riqueza por medio de las
sanciones.
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Así que con este criterio, que espero que les haya quedado
relativamente claro, es con el que hemos elaborado nuestras
propias enmiendas y juzgado las de nuestros compañeros.

Con respecto a las del Partido Popular he de decirles que en
las enmiendas a la totalidad por secciones encontrarán de todas
maneras en todas las distintas comisiones y todas las distintas
(...) que nos abstendremos, no... no las juzgaremos.

Sobre las enmiendas parciales del Grupo Popular, tanto al
dominio público hidráulico como al abastecimiento de aguas,
como... seremos casi siempre partidarios, tenemos algún
pequeño detalle con respecto al IBANAT en la 13741, donde
nos abstendremos, pero es casi nuestra única cuestión sobre las
propuestas del PP que vemos muy acertadas y además muy bien
provistas de fondos, muy inteligentemente provistas de fondos.

En cuanto a las propuestas de El Pi Proposta per les Illes
somos partidarios en (...) programa 531, 561 i 62, en el 571C,
de gestión de espacios naturales, no nos mostraremos
partidarios a la adquisición de fincas por lo que nos
abstendremos en la 13028, tampoco es que se lo vayamos a
negar. Y asimismo en la conservación y la mejora del medio
natural vemos que han caído en algunas de estas tentaciones, de
las que les avisaba y preveía, y esperamos que nuestro voto
no..., afirmativo sirva para recalcarlas en la 13023, 13024 y
13025. Asimismo en la 13069, de la Dirección de Medio
Ambiente y Territorio.

Ahora, con respecto al Mixto por Menorca en el 571, en
gestión de espacios naturales, no seremos partidarios.
Estaremos de acuerdo en todos los del IBANAT. 

Y en cuanto a Gent per Formentera seremos partidarios,
entiendo, de los dos primeros de residuos, la eliminación de
residuos, lógicamente, y en la de fondeos, es decir, no hacer
cargar a la gente sancionándola con fondeos, sino facilitar de
sistemas, cartografías y diseños de por donde se puede fondear,
facilitar la relación. Pero seremos contrarios a la creación de
agentes, por esto que hemos señalado de que es crearnos un
sector artificial que bien que se..., que viva de las sanciones y
lo que nos parece una completa locura. Y no seremos
partidarios tampoco de nuevas barcas de la posidonia, que
consideramos que con las que hay son más que suficientes.

Con esto espero haber explicado nuestro juicio completo
sobre las enmiendas presentadas y agradezco a la presidencia
su amabilidad y atención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Nosaltres
a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, hem presentat 23
esmenes, moltes van encaminades, igual que la resta de grups
parlamentaris que n'han fetes, a la millora del cicle de l'aigua,
a la neteja de torrents i, evidentment, es marquen unes

prioritats. Nosaltres també hem prioritzat la compra de finques
o adquisicions d'espais emblemàtics que consideram importants
que el Govern tengui en compte a l'hora de fer noves
adquisicions. Per això hi ha diferents grups d'esmenes. A la de
compra parlam de l'adquisició de la fàbrica nova de Sóller, és
un element que està catalogat de bé d’interès i consideram que
és important que es pugui adquirir i ajudar a l'ajuntament, com
ja vàrem dir en una altra ocasió, que sigui públic. 

També dins la mateixa línia de d'esmenes tenim la compra
de la finca de Cala Varques, i que hi hagi també convenis per
part de la CAIB per adquirir espais lliures públics. Ja també per
acabar en aquest sentit, la compra de Son Quint, de Palma;
pensam que és una finca important que donaria molt de suport
o molts d'aire com a zona verda a l’Ajuntament de Palma, als
ciutadans de Palma, i consideram que és important que es
tengui en compte a l'hora de poder-les comprar. 

Una altra partida que volem, que hem posat..., ja la vàrem
posar i se'ns va aprovar fa dos anys, és la de contractar més
personal per desbloquejar els informes pendents de Recursos
Hídrics. Em diran per què 6.000 projectes i no 4.000, l'altre dia
justament a una comissió va venir la directora de Recursos
Hídrics i ens deia que cada any s’incrementen uns 2.000
expedients per poder analitzar i per poder ..., no analitzar, sinó
per poder concloure, i moltes vegades tarden molt aquests
expedients. La contractació del personal que se'ns va aprovar
es va acabar fa dos mesos de dos tècnics que s'havien de posar.
Pensam que és imprescindible que Recursos Hídrics tengui el
personal necessari per donar solució i per donar cobertura a tots
els expedients que, d'una manera o l'altra, la llei marca que han
d'estar informats. I d'aquí aquesta esmena.

Una altra esmena que fa referència al tema de personal és
el tema de poder posar més personal o destinar, reconèixer els
treballadors d'IBANAT, com àrea d'extinció d'incendis, la
categoria professional de bombers forestals. És un tema de què
n'hem parlat en diverses ocasions, hem tengut desastres a la
nostra comunitat els darrers anys, n'hem parlat a diferents
comissions, i pensam que els professionals de l'IBANAT
podrien així com..., bé, tenen dins l'àrea ... aquesta categoria de
bombers forestals seria idònia. 

Després, també en tema de personal, consideram que és
necessari ampliar la plantilla d'educadors ambientals que tenim
a les nostres illes, sobretot a l'illa de Menorca i a Eivissa el
nombre d'educadors ambientals és molt minsa. Vàrem fer unes
preguntes i crec que a Eivissa, si no vaig errada, són dos i
pensam que és necessari que hi hagi més educadors ambientals,
així com tenen els metres quadrats de parcs que tenim a les
nostres illes, i és important que n'hi hagi un nombre suficient,
d'aquí que es vagin incrementant a poc a poc.

Tenim un altre nombre d'esmenes que van dedicades a la
neteja de torrents. Hi ha una partida general que demanam que
es destini a la neteja de torrents. El conseller quan va venir a
explicar-nos els metres que s'havien fet nets, els quilòmetres
que s'havien netejat amb els projectes que es fan, pensam que
no basta. D'aquí aquest increment a la partida de neteja de
torrents. 
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El tema de les pluges, i els grups que donen suport al
Govern, que cada vegada ho diuen més, amb el tema del canvi
climàtic tenim més aigua, tenim moments de pluges molt
intenses i més que mai hem de tenir uns torrents nets, uns
torrents on l'aigua passi sense problemes i uns torrents on el fet
que hi hagi una brutor no impliqui problemes sobretot a les
persones. Per tant, pensam que és imprescindible l'increment
d'aquesta partida. 

També demanam específicament l'ampliació de la sèquia,
torrent, banderes de Porreres per absorbir l'augment de cabal.
El cobriment, la tercera fase del cobriment de Manacor. Sé que
l'any passat es va dir que com és que s'havia de cobrir, que no
s'estava d'acord. Jo pens que quan es fa un projecte s'ha
d'acabar i, per tant, és important que si hi ha un compromís i hi
ha un projecte elaborat, aquest cobriment s'ha de fer, s'ha de fer
el més aviat possible.

Ampliar la partida també del projecte de depuradores, és
bàsic. Demanam específicament la construcció de la nova
depuradora d'Es Castell, és una necessitat de fa estona i pensam
que és prioritària. També demanam la reutilització d'aigües
depurades a Eivissa, és una mancança que tenen a l'illa
d'Eivissa on hi ha molts de problemes. Per tant, pensam que és
important que es pugui tirar endavant.

També dins aquest blocs d'esmenes tenim el projecte de
renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua potable i sanejament
de Sa Pobla i la desnitrificació per a la millora del cicle de
l'aigua també en l'àrea d'influència del Parc Natural de
S'Albufera. Em poden dir que no és competència, i m'ho veig
venir que em diran que no és competència del Govern, però
quan hi ha voluntat política hi ha col·laboracions amb
qualsevol necessitat, i és una necessitat imperiosa. 

Demanam la instal·lació de boies ecològiques a Cala
Salada. Demanam crear una partida destinada a la implantació
del codi QR a les finques naturals propietat del Govern de les
Illes Balears, pensam que el Govern és el primer que s'ha
d'adaptar a les noves tecnologies i amb un codi QR es pot donar
molta informació i informació de tot tipus, per tant, pensam que
aquesta també és una partida important.

Augmentar la partida per destinar a la preservació i la
recuperació de la posidònia i també crear una nova partida per
destinar al Centre de Recuperació d'Espècies Marines a Eivissa.
A Eivissa també pensam que hi ha d'haver una part important
al Consorci de Recuperació de la Fauna per eradicar el tema de
les serps invasores, a Eivissa i a totes les illes, però tenim
aquesta problemàtica i pensam que no basten les gàbies que
tenen per agafar-les. Que hi hagi una partida per eradicar
plagues, que també ens trobam amb plagues que es poden fer
molt extenses en els nostres parcs i en els nostres espais
naturals.

I reparar, que no ho havia dit en el tema de drenatges dels
torrents, reparar i netejar el drenatge del nou torrent de
Ferreries a Menorca. 

Ja per acabar, també a Menorca demanam un projecte per
aprofitament forestal del bruc, i així és una manera que es

puguin crear llocs de feina i que hi hagi una millora
mediambiental a Menorca. 

Res més. Aquestes són, en resum, les esmenes que hem
presentat des d'El Pi. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Mixt el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas des de Formentera
hem presentat quatre esmenes en aquesta secció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, m'agradaria que es respectés el
torn de paraula de la gent. Gràcies. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Es presenten quatre esmenes relatives a temes molt
importants, ja que Formentera presenta una fragilitat molt
important i més en la matèria de medi ambient. 

La primera, sabem que Formentera té una estació de
transferència de residus, però la central de tractament de
residus es troba a l'illa d'Eivissa, a la central de Ca Na Putxa.
És així que els residus han de transportar a Formentera i tot i
que la despesa hauria de venir directament per part del Govern
central, el Consell de Formentera no pot assumir aquesta
despesa per poder transportar els residus, i és per això que es
presenta una esmena amb aquest milió d'euros, per poder
transportar els residus, perquè és la quantitat que històricament
s'ha estat utilitzant per fer aquest transport, necessari per poder
fer-ne un bon reciclatge.

Així mateix, també es presentà una..., hem parlat en
diverses ocasions que el litoral de Formentera, i aquest any s'ha
vist més encara i s'ha vist a altres illes, la pressió dels fondeigs.
Des de Formentera, ja en diverses ocasions s'ha reclamat que
existeixi una regulació dels fondeigs a tot el litoral, i es
presenta una esmena per fer un projecte per fer aquesta
regulació del litoral. Es demanar que el Govern pugui fer
almenys que hi hagi una partida per poder fer aquesta regulació
i veure com es faria. Hi ha un estudi de les possibilitats, però no
hi ha un projecte com a tal que es pugui desenvolupar o es
pugui elevar a les administracions competents. És per això que
es fa una esmena, per poder redactar aquests projectes. 

La tercera esmena és relativa al Parc Natural de Ses Salines.
Tant des del Consell de Formentera, com en el mateix
Parlament, s'ha parlat de la mancança moltes vegades de
personal i també, de vegades, del manteniment que hi pugui
haver en aquesta zona del Parc Natural de Ses Salines que toca
la part de Formentera. Ara mateix a Formentera, només hi ha
presencialment un agent de medi ambient en horari diürn i en
plantilla total n’hi ha tres que van rotant i sí que és cert que a la
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nit, per exemple, no hi ha cap agent de Medi Ambient. I és el
mateix que parlem de l'època estival que de l’època hivernal,
i sí que es veu que hi ha una pressió, i que aquest de Medi
Ambient pot tenir moltes tasques que fer i no només al parc
natural, les tasques pot tenir-les també a altres indrets de l'illa,
com per exemple, a totes les zones que són de la Xarxa Natura
2000, o de les zones LIC i ZEPA com pot ser Can Marroig,
com pot ser la zona del Cap. És per això, que existeixi un
reforçament d'aquest personal, és una esmena per a aquest
motiu. Així com també de restaurar algunes qüestions del parc
natural, com poden ser tots els materials que hi ha als pàrquings
o a la zona d'Illetes on sí que és cert que la cartelleria està
pendent de poder ser renovada. 

I darrerament, també la darrera esmena, parla de la nova
barca de vigilància del litoral. Ja en seu parlamentària, li vàrem
fer una pregunta al conseller Mir, en la qual es tractava
justament la necessitat que el servei de vigilància del fondeig
de Formentera funciona molt bé, però hi ha una banda que no
està vigilada, justament perquè les barques que hi ha, no és
perquè no es pugui, sinó perquè les barques que hi ha, no dóna
temps a fer, perquè el trasllat des de la part d'Illetes, per
exemple, del Caló de l'Oli, fins a la Banda de Migjorn, pot
emprar més d'una hora i mitja poder arribar. Aquesta esmena és
justament perquè sense un augment de personal es pugui
canviar o posar una barca més, però que es tingui la potència
necessària per poder arribar d'una manera eficient a aquesta
zona, perquè sí que s'ha vist que aquest any la banda del
Migjorn, que és la que no té vigilància de la posidònia i
assistència al fondeig, sí que ha tingut molts de fondeigs en
aquesta zona, i esperem que no hagi malbaratat la posidònia.
No tenim constància de com ha estat, però sí que és cert que en
aquesta zona hi ha una de les praderies de posidònia més grans
de Formentera i no està controlada de cap de les maneres. 

Després, respecte de les esmenes presentades pels altres
grups, sí que n'hi ha un parell que són del Grup Parlamentari El
Pi, a les quals sabem que es presenten algunes transaccions i
que sí que estaríem d'acord amb aquestes transaccions. I
m'agradaria parlar-ne, Sra. Sureda, perquè una és justament el
problema que hi ha amb les serps a Eivissa. Sabem que hi ha un
problema de serps a Eivissa, a Formentera, per sort, s'està
treballant, però també hi ha un problema de serps a Eivissa i
que aquesta esmena que va destinada, justament a fer aquesta
tasca de treballar-la, és important. Així, com també ens ha
semblat molt interessant el tema del QR, perquè el tema del QR
al final hem vist que són una ferramenta molt àgil per poder fer
aquesta qüestió. 

I després hi ha les esmenes del meu company de grup, de
MÉS per Menorca, que també s'han presentat transaccions i que
també acceptaríem aquestes transaccions, justament pels temes
que són. La resta d'esmenes, donat l'acord que tenim també amb
les esmenes nostres, no serien acceptades. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Passam als torns en contra. En
primer lloc passarem el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos el Sr. Pablo Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, diputats diputades, molt
bon dia a tothom. Empezaremos con las enmiendas presentadas
por el Partido Popular. Vemos que en varios programas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, els demano que respectin els
torns de paraula de la gent. A vostès els agrada que els
respectin, demano que respectin els altres. Gràcies.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Decía que empezábamos con el
Grupo Partido Popular, en concreto vemos que en al menos
cinco de los programas, se relacionan las enmiendas con el
factor de insularidad. Ahí nosotros vemos un problema, porque
relacionarlas con un factor de insularidad, cuando todavía no se
ha acordado el reparto de las situaciones en la Comisión Mixta
de Economía y Hacienda, pues plantea algunos problemas.
Nosotros creemos que mientras esta cuestión no esté acordada,
no esté resuelta, es bastante complicado dar una opinión sobre
estas enmiendas presentadas, que ya digo que son muchas. De
las 60 o 61 que decía antes el Sr. Costa, muchas de ellas están
incluidas en estos cinco programas que he citado.

En cuanto a otros programas y a otras enmiendas
correspondientes a todos los programas, hay algunas que ya se
están llevando a cabo, como una relacionada con la sanidad
forestal. Otras ya están licitadas la redacción de un proyecto,
por ejemplo el proyecto del IDAM de Palma. Otras entendemos
que no son de la competencia de esta conselleria, o bien en
último caso, la competencia, también vemos algunas
competencias de ámbito municipal, como por ejemplo, la
construcción de espacios de tiempo libre o también, vemos en
otro caso, un proyecto donde se pide un plan de reforestación
para una zona quemada de Formentera, donde ya hay un
proyecto de reforestación en marcha. Por lo tanto, no
votaremos a favor de ninguna de estas enmiendas del Partido
Popular.

En cuanto al Grupo Parlamentario Ciudadanos, vemos que
algunas de las que plantea no son partidas que están incluidas
en la propia sección 15, correspondiente a la Conselleria de
Medio Ambiente, como por ejemplo la 13343, una que habla
de precio de electricidad, pues no es competencia de esta
consellería, fijar los precios de la electricidad. Por tanto, no
tiene para nosotros, para nuestro grupo parlamentario, no tiene
sentido incluirla aquí, no es que no sea importante, sino
incluirlo aquí. 

Otras enmiendas, varias de ellas, vemos que pretenden
pasar dinero contabilizado como gasto de inmateriales a otras
partidas; entendemos que, tal como está planificada la propia
consellería, afectaría ese cambio al mismo funcionamiento
interno ordinario de las direcciones generales que se comentan.
De éstas hay unas cuantas en este mismo sentido. 

Hay otra que habla también de destinar o de cambiar
gratificaciones del personal de transferencia, referidas con el
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IBANAT y tal ... son gratificaciones correspondientes a horas
extras. Por lo tanto, tiene un sentido tal como se plantea. 

Y bueno, básicamente esta es la respuesta que daríamos al
Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En cuanto a El Pi, al Grupo Parlamentario El Pi Proposta
per les Illes, vemos, igualmente que con Ciudadanos, que hay
algunas enmiendas que afectan a la gestión ordinaria de la
propia dirección general en concreto. Entonces, entendemos
que esto no es la manera de hacerlo. 

Hay una, la 13013, que indica de aumentar la partida de
personal para contratar más técnicos con el objetivo de
desbloquear más de 6.000 proyectos pendientes. Ya hay una
enmienda de los partidos del pacto de Govern en este sentido,
en concreto la 13923.

Hay alguna enmienda relacionada con el mantenimiento de
torrentes. Hay también partidas relacionadas con esta
necesidad, que no negamos; en concreto hay una en concreto
del torrente de Ferrerias, ya se está trabajando en esta
restauración, drenaje y limpieza de esta zona afectada por el
temporal. 

En cuanto a otras enmiendas, vemos unas que hablan de
convenios de colaboración, en concreto con el Ayuntamiento
de Porreres, pero los convenios no son objeto de este
presupuesto, de esta sección. Además, en concreto, el
ayuntamiento, lo que se ha habla del Ayuntamiento de Porreres
la competencia en este caso es municipal. Hay otras más que
también son competencia municipal relacionadas con la red de
abastecimiento de aguas, por ejemplo, y, ... bueno, varias, es
que hay dos o tres relacionadas con éstas que son competencia
municipal, ¿no? 

En cuanto a depuradoras, que también hay algunas en las
que se habla de destinar más dinero a proyectos de
depuradoras. Entendemos que ya se está en ello, es decir, que
ya hay bastantes partidas relacionadas con esta cuestión. 

La construcción de la nueva depuradora de Maó al Castell,
hay una depuradora que ya funciona, pero que además con otra
enmienda que se ha aprobado, se va a mejorar esta propia
depuradora, una enmienda de MÉS per Menorca, que luego se
comentará. Es decir que no es que estemos en contra de esta
enmienda, simplemente es que ya se va a hacer desde otro lado. 

Bueno, básicamente esta es la cuestión. Sí que planteamos
una transacción en el programa de gestión de espacios
naturales, en la 13027, que comentará mi compañero de MÉS
per Mallorca, el Sr. Ferrà, comentará estas transacciones y
otras, por no repetir cuestiones. 

Hay otra enmienda que habla de comprar fincas.
Entendemos que no es objeto de esta consellería, la compra de
finca me refiero. 

En cuanto a la posidonia entendemos que hay también
presupuesto suficiente, porque realmente se duplica el
presupuesto que ya había asignado. 

En cuanto al reconocimiento a los trabajadores del
IBANAT, que también se pide en otra enmienda, entendemos
que desde la propia consellería ya hay un trabajo interno con
las partes implicadas, con los propios trabajadores. 

Bueno, otras más de convenios, otras más de compras de
fincas y básicamente ésta es la cuestión. Hay... ¡ah!, bueno,
perdón, hay también otra transacción, que se comentará más
adelante, sobre el tema de las serpientes invasoras, que
nosotros sí entendemos que es interesante y proponemos una la
transacción que se comentará en un ratito.

Hay también una petición de mayores, de aumentar la
plantilla de operadores ambientales, y ya se incrementa el
personal dentro, entendemos, de espacios naturales protegidos. 

Para el Grupo Parlamentario Més per Menorca hay tres
enmiendas que se aprueban, que se comentarán después, y se
proponen dos transacciones, que también se comentarán un
poco más adelante.

Del Grupo Mixto, Gent per Formentera-Partido Socialista-
EU-EV, pues todas las enmiendas que se presentan son
aceptadas, pero transaccionadas, y también se comentarán. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, des del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca voldríem incidir només en tres
qüestions, tres qüestions que per a nosaltres són claus per als
pressuposts de l'àrea de Medi Ambient i Ordenació del
Territori, i ho hem indicat en altres ocasions. 

La primera de totes és que uns bons pressupostos de Medi
Ambient i Ordenació del Territori són aquells que tenen un
impacte a nivell territorial equilibrat, però atenent les demandes
puntuals que hi ha cada any. Creim que aquest impacte és
positiu en aquests pressuposts, primer, a nivell territorial, poble
a poble i illa a illa; i segon, també a nivell estratègic, a nivell de
país, sobretot amb el tema, amb el compliment dels projectes
del cicle d'aigua.

La segona, a nivell competencial, és a dir, la Conselleria de
Medi Ambient atén molts de fronts: espais naturals,
biodiversitat, aigua, residus, vigilància ambiental, etc. Per tant, 
creim que aquests pressuposts també compleixen d'una manera
proporcional amb totes les línies. 

I tercera, a nivell estratègic. A ningú no se li escapa que en
els darrers anys la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació
del Territori juntament amb altres, com la d’Energia, la de
Transició Energètica o la de Mobilitat i Habitatge, esdevenen
claus per combatre el canvi climàtic, un objectiu que creim que
està ben present en aquests pressuposts: i també, en segon lloc,
com a un eix vertebrador del canvi de model econòmic després
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de la crisi de la COVID. Creim que aquesta conselleria dóna
resposta a la part que li pertoca dins aquest canvi de model amb
tota una sèrie de projectes que dins el 2022 podrem veure
iniciats o complerts. 

I una darrera qüestió és que aquests pressuposts ens
semblen, i sempre ho hem dit cada any, coherents i amb una
línia continuista que va començar l'any 2015. 

Dit això, des del Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca
hem preparat o presentam vuit propostes de transacció, que
hem acordat amb els socis del pacte i que hem traslladat a
diversos grups. Les aniré comentant breument. He fet arribar
una còpia a la Mesa i als distints grups ara els faré arribar les
còpies.

La primera proposta de transacció és al Grup Parlamentari
El Pi, a l'esmena 13027, sobre crear una nova partida per
destinar a la implementació del codi QR a les finques naturals.
La proposta és un canvi en l'import, 20.000 euros i desafectació
del subconcepte al 64000. 

La segona proposta de transacció, també al Grup
Parlamentari El Pi, en aquest cas a  l'esmena 13030, sobre
destinar una part d'aquesta partida per controlar i eradicar les
serps invasores a l'illa d'Eivissa, una qüestió que ja és una
constant a tots els debats pressupostaris any rere any. En aquest
cas, la proposta és un canvi de secció d'afectació respectant
l'import,  que seria de 50.000 euros, però en baixa i alta a la
secció C09, del COFIB.

La proposta de transacció número 3 seria al Grup Mixt,
MÉS per Menorca, a l'esmena 13872, sobre una subvenció
nominativa a favor de la xarxa ICTIB. En aquest cas la
proposta és un canvi d'import i de partida d'afectació del
subconcepte, un import de 35.000 euros i al subconcepte d'alta
de 48050.

La proposta de transacció número 4, en aquest cas seria a
l'esmena 13891, també del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, sobre l'estudi de viabilitat del nou traçat de l’emissari
de l’EDAR de Maó a Es Castell, en aquest cas la proposta seria
un canvi a l'import a 9.000 euros, i explic un poc aquesta
proposta perquè... ja es va aprovar, es va aprovar una esmena
del pacte d'incrementar a 100.000 euros aquest concepte. Per
tant, ara proposaríem aquest canvi d'import a l'esmena de MÉS
per Menorca de 9.000 euros, fet que se sumaria a la quantitat
de 100.000 euros ja aprovada anteriorment.

La transacció número 5 a l'esmena 13904, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, Formentera; en aquest cas el diputat
ja ha fet referència a la importància dels equipaments de
residus de Formentera a Eivissa, en el transport i equipament de
residus de Formentera-Eivissa i l'esmena en aquest sentit, seria
un canvi de secció de partida, d'ordre de secció, de centre de
cost i del programa i subconcepte d'afectació.

La transacció número 6 també seria al mateix Grup
Parlamentari Mixt, Formentera, quant a la redacció del projecte
de fondeig litoral de Formentera. La proposta  seria un canvi de
partida d'afectació de subconcepte i del concepte de l'esmena,
és a dir, la motivació de l'esmena, passant al desenvolupament

del Pla de gestió LIC de Formentera i la partida d'afectació
subconcepte d'alta i baixa seria la 64000. 

La transacció número 7 també al Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, referent a l'esmena 13910, Parc Natural de Ses
Salines, senyalística informadors, reparacions i agents de medi
ambient, la proposta seria de transacció, seria un canvi de
partida i d'afectació del subconcepte, amb una partida
d'afectació i subconcepte d'alta i baixa a la partida 64000.

I la transacció número 8, esmena 13909, també del Grup
Parlamentari Mixt, Formentera, sobre la nova barca de
vigilància de posidònia, la proposta seria un canvi de partida
d'afectació del programa d'alta i baixa i del subconcepte d'alta
i baixa, i un canvi del concepte de l'esmena, de la seva
motivació, que passa a ser la motivació barca de vigilància de
posidònia per arribar a la banda d'Es Migjorn de Formentera i
una partida d'afectació del programa d'alta i baixa 571C i
subconcepte d'alta i baixa el el 44711. 

Aquestes vuit propostes de transacció esperem que siguin
acceptades pel Grup Mixt, Formentera, el Grup Parlamentari
Més per Menorca, també, evidentment, per al Pi, i des d'aquest
grup parlamentari i crec que parla en nom de tothom, tenim la
mà estesa a tots els grups per intentar arribar a acords durant
aquests dies de cara al debat dels pressuposts del Ple de la
setmana que ve.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. És el torn ara torn del portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. No es tracta
aquí de reproduir el debat que va tenir lloc a la compareixença
del conseller de Medi Ambient, però sí que és important insistir
que en un moment en què ens trobam amb els pressuposts de la
comunitat autònoma més elevats de la nostra història, com a
ens, que la conselleria que hagi experimentat un increment més
remarcable sigui la que ens ocupa, la Conselleria de Medi
Ambient, és digne d'insistir a expressar la transcendència que
açò té, perquè evidentment que en un moment de sortir d'una
pandèmia, en un moment de situació crítica com la que el
nostre sistema sanitari viu i en el moment de... -diguéssim- de
necessitat de reactivar de manera potent i immediata la nostra
economia, el Govern faci una opció especial per a aquelles
polítiques ambientals com a sortida de la crisi, com a revisió
del nostre model de creixement ... sigui fer èmfasi en les
polítiques ambientals i en polítiques d'aigua, de sanejament,
polítiques de protecció del nostre territori i dels nostres
recursos és remarcable, perquè açò té incidència també en
l'activitat econòmica de les nostres illes. I, en tot cas, és una
opció política que entenem que no mereix de les esmenes a la
totalitat que han estat presentades perquè a més les esmenes
parcials que se suposa que són conseqüència de les esmenes a
la totalitat que es presenten a la secció 15, la que ens ocupa, no
dibuixen un mapa alternatiu de les polítiques de govern, del
Govern, que s'expressen numèricament en els pressuposts, que
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d’açò es tracta en els pressuposts, de l’expressió numèrica,
d'expressió econòmica de les polítiques d’un executiu, d'un
govern. 

En tot cas, el Sr. Ferrà ja ha plantejat les transaccions als
grups, no hi insistiré, hi estam d'acord i, per tant, esperam que
l'oposició les accepti.

Simplement dir que per no agradar, al Partit Popular no li
agraden ni els pressupostos del COFIB, del Consorci per a la
Recuperació de Fauna, o no li agraden ni els pressupostos del
SITIBSA, que és el Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears, els encarregats de fer la cartografia i el seguiment
cartogràfic de les nostres illes, vull dir, ni açò no els agrada,
però tampoc no presenten alternatives, simplement diuen
“retornem al Govern aquests pressuposts”, però no diuen com
podríem millorar la gestió del sistema cartogràfic, com podríem
millorar la protecció de la fauna a les nostres illes.

En tot cas, com que no hi ha tampoc..., però com deia una
translació amb esmenes concretes de l’oposició crítica del
Partit Popular, tampoc no podem criticar les esmenes del Partit
Popular per incompareixença, com incompareixença tenim de
VOX que evidentment... només interpreta el sistema
democràtic com un sistema de regles, però... de govern, però el
sistema democràtic són alguna cosa més que el sistema de
regles de govern, hi ha també un codi ètic, un codi moral que
s'ha de respectar.

I simplement poca cosa més, crec que ha ficat cullerada a
les esmenes del Partit Popular molta gent, vull dir, si no, no
s'explica molt bé que hi hagi una partida de 2 milions d'euros
per a la millora de torrents, la neteja de torrents a totes les illes,
i després hi ha 1,5 milions per a neteja de torrents per a
Menorca, no sé si és que Menorca té tants de torrents que
necessita una part dels 2 milions perquè en aquesta partida
s’específica que també van per Menorca i després necessita una
aposta d’1,5 milions o és que les altres illes tenen molt poca
necessitat d'inversions en torrents, que creim que no és el cas.

I, en tot cas, moltes de les esmenes em fan, em recorden un
programa de Ràdio Nacional d'Espanya en el temps gloriós de
Ràdio Nacional d’Espanya que es deia Clásicos Populares, vull
dir que hi havia moltes esmenes del Partit Popular que són
Clásicos Populares i a Clásicos Populares s’emetien discos,
s’emetien discos de música clàssica de diverses  companyies
discogràfiques, una de les més importants de les quals...
remarcables era His Master’s Voice, eh?, La voz de su amo, i
en tot cas alguna cosa em recorden a mi algunes esmenes en
aquest sentit. 

Res més, donam suport als pressuposts del Govern, com no
podia ser d'altra manera. Esperem que acceptin les transaccions
que els ha formulat el Sr. Ferrà i, en tot cas, altres arguments
els reservarem per al debat en plenari que segur que tindrem
sobre aquesta secció.

Gràcies, presidenta o vicepresident.

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

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Borràs. Iniciam els torns de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Javier Bonet
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, primer vull informar de la substitució, substitueix
el Sr. Antoni Costa. Jo tampoc no m'allargaré massa, sí que
contestaré al diputat del Partit Socialista, com ell diu, aquests
Clásicos Populares, moltes són esmenes recurrents, esmenes
que vénen any rere any, esmenes que tant ajuntaments com
consells han fet durant aquests anys i, per tant, això no són
capritxos del Partit Popular, són necessitats reals de diferents
ciutadans i, per tant, seria interessant que mirassin aquestes
esmenes amb un poquet de delicadesa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Seremos muy breves.

Sr. Jiménez, no... entramos en un concepto distinto, ¿se
creen ustedes los dueños de la electricidad probablemente por
tener una vía de transición en cómo se produce? Si mira
atentamente no es que nos salgamos del territorio de la
comisión en la que estamos hablando, sino del gasto que la
Secretaria General tiene de electricidad que para nosotros es
asombrosamente alto, le pedimos que baje un poco ese... ¿Sabe
usted aquello de ahorrar luz en casa?, cuando uno hace un
presupuesto..., quiero decir, no estoy saltando de territorio de
una conselleria a otra, solo que en sus gastos presupuestados
sobre luz les pedimos que hagan un esfuerzo ahorrador,
probablemente en su casa alguien se lo haya sugerido a usted
también con las nuevas tarifas, “intenta mantener luces
apagadas, gasta menos para utilizarlo en otras cosas”, digo
que... digamos aquí pone un poco en solfa mi buen nombre
sobre no haber cogido el concepto. No estamos tratando de una
nota. Es el propio gasto de las oficinas, que sean un poco más
económicas, que no tengan cinco bombillas si pueden tener
cuatro, ¿vale? Una sugerencia, que es lo que entiendo que se
debe hacer en presupuestos, como hemos planteado antes en
sugerencias de economización en ciertas cosas innecesarias,
¿de acuerdo? 

En lo demás, hemos terminado, Sr. Vicepresidente, y le
agradecemos su atención.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup
Parlamentari... El Pi, perdó, pel Grup...,  sí, per part del Grup
Parlamentari El Pi té la paraula la Sra Sureda, per un temps de
cinc minuts. 
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Intentaré
també ser breu. Vull dir al Sr. Ferrà que acceptarem les
esmenes. Ja estam contents que hagin tengut en compte
aquestes dues. L’any passat crec que no se'ns va acceptar cap
a Medi Ambient i pensam que..., ens preocupam de fer esmenes
que consideram importants i que s'acceptin i malgrat es
transaccionin ja ens va bé. Com dic, aquesta de 20.000 euros ha
baixat bastant la quantia, però és una tasca que s'ha de fer a poc
a poc el tema dels codis QR, i crec que és important que es vagi
fent. 

El tema de serps també pensam que, malgrat que fa ja un
parell d'anys que tenim aquesta problemàtica a les nostres illes,
hem d'intentar posar tots els recursos possibles per intentar
eradicar-la. 

Després vull fer un esment al Sr. Jiménez, si se'n va al
GOIB, a la pàgina web del Govern, les finques públiques
propietats de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat han
estat adquirides amb l'única intenció de gestionar-les a fi de
preservar i restaurar els seus valors naturals, paisatgístics i
culturals, inclosos els de caràcter etnològic, patrimonial i agrari
alhora de posar-les a l'abast de tots aquells que cerquin el
contacte directe amb la natura, sempre que això sigui
compatible amb aquesta conservació. Per tant, m'agradaria
saber qui és que ha comprat Cúber, Sa Coma del Prat, Gabellí
Petit, Planícia, Míner Gran, -no, Míner Gran va ser l'Estat-, Les
Figueroles, Aubarca-Es Verge, S'Alqueria Vella de Baix, Sa
Duaia,  Es Racó, Son Tries, Caubet, S'Albufera, Mondragó,
Son Real, Llimpa, Es Torretó, S’Arangí,  Cala En Turqueta,
Can Marroig i Can Ballet, S’Argentera, ... Crec que tot això són
finques públiques perquè el Govern les ha comprades i la
Conselleria de Medi Ambient i Territori és la que ha de
comprar aquestes finques. Per tant, el que demanam és que hi
hagi un interès per part del Govern a comprar les finques que
nosaltres hem posat a les esmenes, perquè pensam que són
importants. Que em digui que ara no és prioritari, molt bé, però
no em digui que no és la conselleria qui les ha de comprar.

Gràcies, presidenta. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, agrair al Grup
Ciutadans i a la resta de grups les esmenes que sí ens han
acceptat, tot i que divergim en el tema de la vigilància, però
considerem, per la nostra part, que sí que la vigilància és
necessària perquè ha donat bons resultats per a la conservació,
així que els instem que puguin reconsiderar, si volen, aquest
sentit del vot, i si no és una qüestió també òbviament el
respecte parlamentari.

Vull agrair també el suport a les esmenes que hem presentat
així com les transaccions, perquè sí que consideram que són
necessàries per a Formentera. I no m’allargaré més, ja he
explicat abans el sentit del vot. 

Sra. Sureda, com li he dit abans, amb l'esmena acceptada
òbviament nosaltres acceptam també les transaccions que ens
han presentat i les seves òbviament les votarem a favor amb
aquestes transaccions acceptades. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Començam el torn de
contrarèplica. En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, contestando
brevemente al Sr. Méndez. De acuerdo con lo que dice,
también le comento que las oficinas de la Consellería de Medio
Ambiente tienen placas fotovoltaicas, es decir, que es algo que
se ha introducido en un tiempo relativamente reciente, por
decirlo así, por lo tanto, ahí ya tenemos un ahorro importante.
No es que no se haga ese ahorro, ¿no?, es decir, era la cuestión,
pero que evidentemente el precio final de la luz no lo establece
la conselleria, que es un poco lo que yo quería decir, de
acuerdo con lo que usted indica de que hay que buscar el
ahorro. No solamente en la Consellería de Medio Ambiente
sino en este edificio y en todos los que sean de las diferentes
instituciones de estas islas. Sería lo conveniente hacer una
auditoría energética para ver cuál es el gasto y reducirlo al
máximo posible. Esa sería una buena labor. 

En cuanto a la Sra. Sureda, yo estoy de acuerdo con lo que
indica que el Govern pueda comprar fincas públicas o fincas
que sean públicas luego, de hecho es así, es decir, hay muchas,
tal como ha dicho, hay muchas fincas públicas que fueron
compradas en su momento por el Govern. Lo único que
comento es el origen de esa compra, es decir, ¿es desde esta
conselleria tal cual o es desde otra partida presupuestaria, otra
entidad dentro del propio gobierno?, es decir, que ésa es la
duda, ésta es la cuestión, esto es lo que planteo; no que no se
puedan comprar finca para que sean públicas. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per favor, demanaria que
respectin una miqueta. Passam el torn de paraula en aquest
moment al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, satisfets i
agraïts als grups receptors d'aquestes propostes de transacció,
perquè entenc que les accepten. Torn a reiterar la voluntat
d'aquest grup parlamentari, i crec que de totes les formacions
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del pacte, d'arribar al màxim d'acord, amb el màxim de
transaccions de cara a la sessió plenària de la setmana que ve.
Per tant, mà estesa a tots els grups per poder treballar durant
aquests dies noves propostes de transacció.

Només dues qüestions. Crec que s'ha de recalcar la feina
que s'ha fet durant tots aquests anys en la qüestió del control de
les serps, tant a Formentera com a Eivissa com també a l'illa de
Mallorca, on estam arribant a situacions molt preocupants, però
també hem hem de recordar que el major problema, el major
problema que tenim amb les serps, és no poder controlar les
portes d'entrada d'aquests ofidis, que vénen sobretot en arbres.

Una referència que s'ha fet a la compra de finques, jo
només..., no faré una batalla, no era una qüestió meva, però bé,
simplement tres coses, tres qüestions. La compra de finques no
sempre es du a terme per part de la Conselleria de Medi
Ambient, hi ha finques que són ..., n'hi ha que sí, altres que les
ha comprades, pos un exemple, la darrera, una de les darreres
grans finques conegudes va ser la d'Els Canons amb el projecte
de l'ITS, no va ser la Conselleria de Medi Ambient. Altra
qüestió és que després aquestes finques la gestió la dugui o
quedin adscrites o la gestió o quedin adscrites a la Conselleria
de Medi Ambient. 

I una tercera reflexió, evidentment per protegir no sempre
fa falta comprar, no  sempre, no sempre. És a dir, el Govern
crec que ha de dur un equilibri i ha de ser capaç de poder dur
a terme la gestió d'aquelles finques que són de la seva
titularitat. 

Bé, moltes gràcies i res, reiter la mà estesa per aquests dies
per poder seguir transaccionant i negociant de cara als
pressuposts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per últim passam al torn de
paraula del portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, molt breument també. La Sra. Sureda
em permetrà que utilitzi la seva segona intervenció, no per
replicar a la Sra. Sureda sinó per emfasitzar la importància que
té el SITIBSA, perquè la llista de finques públiques que ens ha
explicat si no tinguéssim un servei que les pogués localitzar,
referenciar i tal, crec que seria més complicat fer la seva gestió.
Per tant, diguéssim, l'esmena a la totalitat a SITIBSA del Partit
Popular crec que l'acaba de desmuntar la Sra. Sureda amb la
seva intervenció.

El Sr. Jesús Méndez, ell que sempre ..., en alguns moments
sembla que enyora el segle de les llums, el segle de la
Il·lustració, és normal que ens hagi fet la seva intervenció
preocupat per la despesa elèctrica i sobre la possibilitat de
descargolar algunes bombetes dels nostres domicilis. En tot
cas, fins fa molt poc hi havia a Barcelona, a la Gran Via de
Barcelona, una botiga magnífica de bombetes que es deia La
Incandescència Espanyola; crec que el nom ja ho diu tot sobre
la transició energètica.

El Partit Popular, simplement em qued amb l'afirmació que
ha fet..., amb dues afirmacions que ha fet el Sr. Bonet, crec que
ha tengut un lapsus..., esper que de memòria, no polític, per dir
que substituïa el Sr. Antoni Pastor, que crec que ha dit. I
després, simplement em qued amb la seva afirmació que les
seves esmenes responen a les necessitats reals de distints
ciutadans. Crec que aquesta argumentació, que responen a les
necessitats reals dels distints ciutadans, evidentment, jo no ho
discutiré, que responguin aquestes necessitats, però sí que crec
que em dona, em dona una idea per debatre amb més
profunditat en alguna oportunitat que ben prest tindrem la
setmana que ve, durant les sessions plenàries sobre aquests
pressuposts.

Gràcies, presidenta, i dispensi per la..., i gràcies per la seva
paciència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Dir-li que no, que segons el que tenc
entès ha dit bé, que substituïa el Sr. Antoni Costa, segons el que
ha entès la taula, o sigui que vull deixar clares les coses abans
que continuem.

Continuem. No havent-hi cap portaveu del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares en aquest moment a la sala,
comencem les votacions. Per favor, demanem a tothom que
estigui pendent. A les votacions farem com les altres vegades,
hem agrupat les votacions..., Sr. Borràs, per favor, demano
silenci, perquè ara començarem a enumerar totes les esmenes.
Demano silenci perquè farem grups com les altres vegades i
que tothom estigui pendent del que ha de votar.

En primer lloc, començarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, un primer grup d'esmenes del Grup
Parlamentari Popular. En primer lloc, esmenes 13477, 13478,
13479, 13480 i 13481.

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 grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes 13542, 13555, 13556, 13558, 13544, 13554,
13580, 13581, 13582, 13585, 13586, 13587, 13588, 13589,
13592, 13593, 13594, 13595, 13598, 13599, 13601, 13603,
13604, 13608, 13740, 13804, 13808, 13821 i 13826. A aquest
grup, passem a votar-lo.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a un altre grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmenes 13543, 13557, 13559, 1578, 13579, 13583,
13584, 13590, 13591, 13596, 13597, 13600, 13602, 13605,
13606, 13745, 13753, 13763, 13773, 13790, 13805, 13806,
13807, 13818 i 13820.

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 l'esmena a part 13741/21 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem ara amb les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Farem dos grups de votacions. En primer lloc,
esmenes 13343, 13345, 13346 i 13349.

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 13344, 13347, 13348 i 13350.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam ara les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, en primer lloc, un bloc format per les
esmenes 13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13017, 13018,
13019, 13020, 13021, 13022, 13026, 13029, 13081 i 13082.

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 votar un altre grup, les esmenes 13028, 13023,
13024, 13025, 13079, 13069 i 13087.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar les dues esmenes transaccionades del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, que ha acceptat.
En primer lloc, l'esmena 13030, transaccionada. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem l'esmena transaccionada 13027, i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra? 
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. En primer lloc, un grup de tres esmenes 
13892, 13893 i 13894.

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 dues esmenes transaccionades i
acceptades pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. En
primer lloc, l'esmena 13872, amb la transacció. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara la segona esmena transaccionada i acceptada,
l'esmena 13891, amb la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, bé, Partit Socialista
i Gent per Formentera.

En primer lloc, estan totes transaccionades, per la qual cosa
les votarem totes per separat si els sembla bé, en primer lloc
votarem l'esmena... O les podem votar totes juntes, no ho sé.

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, El Pi pide que no. El Pi pide una solo por separado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per separat. Sí, aquesta. D’acord. Farem un bloc primer de
les esmenes 13905, 13909 i 13910, les tres transaccionades i
acceptades. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Yo también quiero votar separada la 13910. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Idò passem a votar-les totes per separat. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, exacto...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Cap problema. No es preocupi, Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Se lo agradezco infinitamente, Sra. Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Les votarem totes per separat. No es preocupi. I així ens
aclarirem tots.

Un minut. En primer lloc, doncs, passem a votar totes les
esmenes d'aquest grup que estan transaccionades i acceptades,
per separat. En primer lloc, l'esmena 13905, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc passam a votar la 13909 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena 13910 transaccionada.

 Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena també transaccionada 13904.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara l’esmena ...

Ah sí, estan totes votades. En principi hem acabat, és que
les tenia per separat, però són les mateixes. Així, hem acabat la
votació de la secció 15.

Per continuar, aquesta tarda i perquè tothom s’adapti,
demano a tothom perquè la secció següent, que és la d’Afers
Socials, en comptes de les 16 hores, començarà a les 15 hores.
D’aquesta manera podrem avançar una hora i que tothom
s’adapti. Si volen per favor avisar a tots els seus companys, de
tal manera que intentarem avançar tot el camí.

Moltes gràcies i fins a les 15.00 hores. Gràcies.
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