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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem
ja la comissió, amb la secció 20, Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb les seccions i entitats afins. 

Abans de començar, els demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, presidenta, Assumpció Pons, Sebastià Sagreras.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, presidenta, Alejandro López sustituye a Antonia Martín.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, presidenta, Helena Benlloch substitueix Maria Antònia
Truyols.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Jesús Méndez sustituye a Marc Pérez-Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Passam, doncs, al debat número 10, de
totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 13491; E10, Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, FOGAIBA,
esmena 13492; E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera,
SEMILLA, esmena 13493.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 581A,
infraestructures de regadiu, esmena 13569; al programa 714B,
foment del sector agropecuari, esmenes 13570, 13571, 13572,

13573, 13574 i 13769; al programa 718A, recursos marins i
ordenació del sector pesquer, esmenes 13538 i 13539.

Grup Parlamentari Unidas Podemos, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 714, polítiques
alimentàries, esmena 13963.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 714B, foment
del sector agropecuari, esmenes 13313, 13318, 13338, 13339,
13340, 13341, 13342 i 13337.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 20, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al
programa 714B, foment del sector agropecuari, esmena 13062.

Comencem doncs ja la defensa conjunta de totes les
esmenes, i, en primer lloc, passem la paraula a la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Tal com vam manifestar a la compareixença de la
consellera per informar sobre els pressuposts del seu
departament, junt amb les empreses públiques FOGAIBA i
SEMILLA per al 2022, entenem que no donen resposta a les
demandes ni respon a les necessitats del sector agroalimentari
de Balears. Així ho confirmen les reiterades queixes i
reclamacions, tant de pagesos com de pescadors, que avui
veuen amenaçada la seva continuïtat i supervivència.

Els pressuposts d'aquesta conselleria són un conjunt
d'incompliments, d’anuncis d'inversions que no arriben mai,
que justifiquen les tres esmenes a la totalitat presentades pel
Grup Parlamentari Popular. Ens reservarem el seu debat per al
Ple.

Passaré a defensar les esmenes parcials que el meu grup
parlamentari ha presentat amb l’objectiu de millorar el projecte
de pressuposts i donar, almanco, algunes de les respostes i
mesures que necessita l’agricultura i la pesca.

Amb l’esmena 13569 proposam destinar 2 milions d’euros
per a la millora i modernització de les infraestructures de
regadiu, amb càrrec al fons de la insularitat. Aquesta esmena
està justificada amb l’incompliment de les inversions
anunciades en aquesta matèria, que va tornar anunciar la
consellera a la compareixen del dia 17 de novembre: “Aportará
la redacción del Plan de regadíos que se financiará con fondos
Next Generation”. Com que consideram que cal passar de les
paraules als fets i també desconeixem quan arribaran aquests
fons europeus, consideram que el més segur és incorporar
aquests 2 milions per a unes infraestructures que no es poden
demorar.

Amb l'esmena 13570 demanam 1 milió d'euros al Pla de xoc
del sector lleter, per evitar el tancament d'explotacions i
l'abandonament de l'activitat ramadera. La consellera i el seu
director general d'Agricultura van anunciar el Pla PROVILAC
per salvar, va ser el que van dir, les explotacions ramaderes,
concretament de Menorca, però d'aquesta iniciativa a dia d’avui
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no en sabem res. I avui es reuneixen els productors de llet de
Menorca per decidir mobilitzacions i mesures de protesta, com
sempre davant l’augment de costs i la manca de resposta de la
conselleria.

En aquesta línia, i amb el mateix objectiu, amb l’esmena
13571 destinam 500.000 euros per acomplir i aplicar el Pla
estratègic per a la ramaderia, una iniciativa del Partit Popular,
aprovada per tots els grups a la Comissió d’Economia, i que el
Consell de Govern ha autoritzat dia 7 de febrer de l’any passat,
del 2020. A dia d’avui segueix sense estar redactat i, per tant,
constitueix un incompliment de la conselleria amb tots els
ramaders.

Per acabar de fer efectiva la liquidació del patrimoni de les
cambres agràries, presentam l’esmena 13572, amb l’objectiu de
destinar una partida d’1 milió d’euros; d’aquesta manera
s’acomplirà el repartiment que dia 23 de març van firmar les
organitzacions professionals i que la conselleria ha començat
a pagar dia 7 d'aquest mes, fa poc més d'una setmana.
Reclamam més agilitat al FOGAIBA, que dia 27 de març va
aprovar el repartiment, però s’ha torbat 10 mesos a fer efectiu
el pagament i la liquidació d'aquest patrimoni.

L'esmena 13573, destinar 2 milions d’euros a incrementar
la dotació per als programes PDR, amb l'objectiu de finançar
les inversions per modernitzar les explotacions agrícoles,
ramaderes i renovar la maquinària, una partida que ha de
procedir del factor d'insularitat, amb la qual volem evitar que
la conselleria torni tancar, abans d’acabar els terminis, la
convocatòria d'ajudes per al PDR.

I per acabar de pagar les ajudes corresponents al PDR del
2015-2019, aprovades per la conselleria, però que encara no
s’han abonat, hem enregistrat l’esmena 13574, per destinar-hi
340.000 euros. Aquesta quantitat procedeix de la Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, que
consideram ha de ser suprimida tota vegada que correspon a
compromisos del partit de Podemos i no ha complert cap dels
seus objectius. La resta de pressupost assignat a aquesta
direcció general proposam que es destini a dotar l’esmena
13538, per cobrir la manca de personal de la Direcció General
de Pesca, amb una aportació de 300.000 euros.

L’esmena 13539, amb 558.000 euros, per incrementar
ajudes destinades a les confraries de pescadors, a més de patir
les restriccions imposades per la Unió Europea, perquè el
Govern d'Espanya ha fracassat quan no ha sabut explicar la
reduïda dimensió de les petites flotes professionals de Balears,
els pescadors d'aquestes illes pateixen la manca de suport del
Govern de la Sra. Armengol i un inacceptable retard en el
pagament de les ajudes del FOGAIBA. 

Finalment, l'esmena 13769 destina 1,5 milions d'euros a
l'escorxador de Ciutadella per fer les obres de millora,
adaptació i modernització amb l’objectiu d’avançar cap a la
gestió insular d’aquest servei a Menorca. Vull recordar que
l’octubre de l’any passat a la Comissió d’Economia es va
aprovar per unanimitat una PNL del Partit Popular amb aquest
acord: instar el Consell de Menorca, la Conselleria
d’Agricultura i l’Ajuntament de Ciutadella a articular totes
aquelles mesures tècniques i econòmiques que siguin

necessàries per garantir la seva viabilitat econòmica així com
la seguretat alimentària, sanitària i ambiental. 

En relació amb les esmenes presentades per la resta de
grups parlamentaris anunciam la nostra abstenció en comissió,
ja donarem a conèixer el pronunciament del meu grup
parlamentari, el vot del meu grup, tot i que puc avançar el
nostre suport a algunes d’aquestes esmenes que compartim i
que consideram encertades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Pons. A continuació té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Anunciar que la enmienda 13963, que
presentábamos nosotros, la querríamos retirar, lo digo para que
conste en acta y se retire.

Sobre el debate en sí vemos las enmiendas a la totalidad que
presenta el Partido Popular, tanto a la conselleria como a sus
entes, creo que en comisión poco que añadir, lo he comentado
en otras comisiones, supongo que es la inercia del partido que
lidera la oposición, que los presenta para generar (...), en
cualquier caso ya lo comentaremos en el Pleno si fuese el caso
en sí.

En la parte de las enmiendas en sí, paso a comentar un
poquito nuestra intención de voto. La enmienda relativa al plan
de regadío, el plan de regadío se anunció y, como se sabe,
porque lo ha dicho así la consellera, se tiene previsto realizarlo,
lo que pasa es que aquí se plantea una enmienda para utilizar el
fondo de insularidad. Yo quiero recordar que ese fondo todavía
no se ha reunido la comisión que debe reunirse para determinar
a dónde van los fondos y que, por tanto, afectar un presupuesto,
o sea, una partida que está condicionada a una comisión previa
que tiene que haber no entendemos que realmente sea viable y
además ya está planteado en los fondos europeos, y creo que la
hoja de ruta es la adecuada y está bien reflejado.

En cuanto al plan de choque del sector lácteo, para evitar el
cierre de las explotaciones y el abandono de la actividad,
aunque nos parece correcta la preocupación porque es una
preocupación de la problemática real y que además se ha
hablado en Comisión de Economía y creemos que todos la
compartimos, la partida que ya incluye la conselleria sí que nos
parece correcta, con lo cual no podemos aceptar la enmienda
porque nos parece que para aplicar las políticas necesarias ya
hay garantizada una partida presupuestaria.

En cuanto al plan estratégico, que es cierto y se dijo en
comisión y en la comparecencia de la consellera también lo
pudo comentar la propia consellera, el plan estratégico se vio
retrasado precisamente por la realidad política que se ha sufrido
en las Islas en cuanto a la COVID y otras..., el tema de la
lengua azul y otras problemáticas que salieron, pero ya cuenta
con un presupuesto acorde dentro de la conselleria que tienen
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pensado que sea para el plan y que, ha dicho la consellera en
comisión, se pondrán a ello para que sea una realidad. 

En cuanto a la referida para las obras de mejora de las
instalaciones del matadero de Ciudadela, el problema está en
que hay que recordar que quien debe hacer el proyecto e
impulsarlo es el ayuntamiento y el consell. Es verdad que de
forma puntual el Govern, de forma puntual y (...) , sí que hizo
en cuanto a un matadero de Mallorca, pero es que el Consell de
Mallorca no tiene las competencias de ganadería transferidas,
por lo tanto sí que hizo esa opción puntual para garantizarlo,
pero el que previo tiene que hacerlo es el consell y también el
ayuntamiento en sí, con lo cual no podemos aceptar que el
primer paso ya sea ponerlo en presupuestos.

Todas las enmiendas que pretenden vaciar de contenido la
Dirección General de Soberanía Alimentaria como
comprenderán no se las podemos votar a favor porque nosotros
sí que creemos que es una dirección general clave, que además
es necesaria para dejar muy claro que el sector, que lo que sería
el producto local es importante para este gobierno, que además
se pone en el centro todo lo que es su promoción y el impulso,
creemos que es muy necesario y que haya una dirección general
garantiza -que quede muy claro- que se van a aplicar las
políticas para impulsar el producto local y para visibilizarlo.

En cuanto a la de los pagos de las ayudas PDR, que sí
creemos que son necesarias, la baja no nos parece bien y
esperamos poder negociar o encontrar de aquí al Pleno un
encaje para poder llegar a un acuerdo, si es posible, y en el
Pleno ver si se puede aprobar o no.

En cuanto a las de Ciudadanos sólo comentamos siempre,
cada año, todas las que se presentan de baja de personal que se
les dan... las que hay, entiendo que bajo su prisma todo el
personal de todas las consellerias debe rebajarse, pero sí que le
insto a que mire el organigrama y se dará cuenta que justamente
la Conselleria de Agricultura es de la que menos personal
eventual tiene y que este personal eventual además ayuda y es
vital para que se lleven a cabo las políticas y todas las gestiones
en cuanto a los pagos y ayudas, que son muchas. Si usted la
compara con el resto de consellerias verá que no es una
conselleria ostentosa. Por lo tanto, en ese sentido no le
podremos aceptar las que hay y en las referidas a la dirección
general, como siempre, de Política i Soberanía Alimentaria ya
sabe que le dije que no, que no pueden ser posibles esas
rebajas.

La de El Pi, que además es muy interesante y sí que creo
que conseguiremos llegar a un acuerdo, lo único que tenemos
que intentar es ver dónde se hace la baja y en qué cantidad de
cara al Pleno, estoy seguro que para el Pleno llegaremos a un
acuerdo, tiene que ver con el sobrecoste de la parte eléctrica de
las instalaciones agrarias. Es algo que si ya preocupaba, ahora
mismo, este año, preocupa mucho más todavía. Me consta que
la conselleria ha hecho un trabajo en ver cómo conseguir que
se llegue a buen término, porque se ha puesto otros años, pero
no se ha conseguido encontrar cómo hacerlo efectivo. Me
consta que esta vez sí, tiene que ver con el tema del reglamento
de minimis y cómo aplicarlo. Eso ya es algo de gestión, que es
cosa de ellos, nosotros es garantizamos que haya una partida y

de cara al Pleno creo que conseguiremos llegar a un acuerdo en
esta enmienda precisa. Nada más.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Es el turno del portaveu del
Grup Parlamentario Ciudadanos el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, Sr. López, precisamente porque
la conselleria no es demasiado ostentosa, ni aparentosa ni
demasiado ágil en las tramitaciones de ayudas y subvenciones
tal vez se ha encontrado sólo con 19 enmiendas más la de la
totalidad, o sea unas 20, el mismo número de la conselleria, lo
que no puede considerarse ni una gran cosecha ni una gran
captura, utilizando símiles muy adecuados al tema que estamos
tratando.

Lo que me plantea de soberanía alimentaria y de personal
es que nosotros le dedicaríamos mucho más esfuerzo y
entendemos que soberanía alimentaria más que toda esta
promoción en vacío que no acaba de dar resultados del
producto, que no decimos que no esté bien intencionada, que
no sea una línea a seguir, pero habría que resolver un misterio,
¿por qué productos venidos de la otra punta del mundo, de las
quimbambas o de las antípodas, resultan una oferta más
atractiva puestas en nuestras superficies comerciales?, ¿no
deberíamos encontrar qué es lo que le pasa a nuestra
producción?, y, ¿no puede ser que, digo, además de la intención
de que haya cambio generacional, inclusión de la mujer,
voluntad ecologista, es decir, magníficas causas vinculado a
ello, deberíamos analizar qué pasa con respecto a nuestra
calidad?, ¿qué pasa con respecto a la garantía y la fiabilidad de
nuestra producción?, ¿qué pasa con el abaratamiento de los
costes de nuestra producción que pudieran revertir en un
abaratamiento de nuestros productos? 

Esto es un misterio que yo dedicaría los esfuerzos de
soberanía alimentaria, la verdad, dedicaría una parte, aparte de
la promoción de buenas causas, de cosas que me parecen
ilusionantes, bonitas y que todos podemos compartir casi sólo
por su propia hermosura, pero alguien debería resolver y
explicar qué nos pasa aquí, y tal vez soberanía alimentaria sería
el lugar adecuado ya que además ustedes disponen de esos
medios.

Nosotros creemos que ustedes tienen un problema de
bipolaridad entre dos políticas en las que van a tener que
empezar a tomar decisiones. Es decir, no podemos estar en las
dos que le he planteado, en querer una voluntad..., pesca es un
perfecto ejemplo, somos más restrictivos que nadie, con la flota
más corta del país, una flota además absolutamente consciente
y vinculada al conservacionismo y a la sostenibilidad del
sector, aceptamos todas las restricciones y les digo, tienen que
dejar de hacerlo, vean el ejemplo del resto de consellerias que
están en pie de guerra, ahora hay que empezar a ponerse al lado
del sector, no tenemos la producción suficiente, no tenemos ni
siquiera una producción garantizada de pescado y marisco en
Navidad, lo que en unas islas del Mediterráneo es un absurdo,
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o sea, ¿que tenemos que comer gambas gallegas y pescado
congelado madrileño?, no tiene sentido, o sea que hay que
volver a ponerse del lado del sector y lamentablemente dejar de
pensar en restricciones de zonas, restricciones de medios,
restricciones de cuotas y en esto ahora hay que volcarse.
Porque tienen dos sectores en franco peligro, con los que van
a tener que volcarse, pesca y el sector lácteo. Entonces, digo
lamentablemente aquí esto es salvémonos y los presupuestos de
este año, a nuestro gusto tendrían que ser tremendamente
conscientes de esas dos realidades. Este año ya es un año de
salvación, porque es que nos enfrentamos a la posibilidad de
que los dos sectores desaparezcan.

Entonces vamos a tener que empezar a pensar en esto, qué
le pasa a nuestro producto, cómo lo salvamos, cómo lo
garantizamos y cómo lo abaratamos, lo comercializamos y lo
distribuimos mejor. A parte de que hay un montón de cosas que
fuera bueno que también hicieran. Este año para nosotros es
directamente de salvación.

En ese sentido, creemos que las enmiendas del PP, que
además ... otra de las cosas es que manifiestan la exigencia de
paguen, quiero decir, lo siento, pero aquí se promete mucho, se
anuncia mucho, se pide mucho, se sale en la prensa mucho, se
hacen cumplir mucho todos los requerimientos que
lamentablemente coartan al sector y no dejan la producción con
toda tranquilidad, sino que el que cumple más requisitos
burocráticos va más apoyado. Y luego, una vez que se hace
todo eso, hay que ser muy ágiles tramitando y pagando. Quiero
decir si..., somos muy exigentes pero tramitemos y paguemos.
Entonces, como ven, lo que les están pidiendo es la mitad de
las enmiendas son un poco de ligereza, a la que lógicamente
seremos completamente favorables.

Como han visto que venimos haciendo en otras comisiones,
yo tengo dos criterios generales que plantear, el de que no
estamos a favor de las enmiendas a la totalidad por secciones,
con lo que en eso nos abstendremos. Y luego lamentablemente
tengo que decir que no a las que tienen su origen en el punto
34, deuda pública. No creemos que sea el momento de
incrementar la deuda pública.

Con lo del escorxador de Ciudadela que es uno de nuestros
grandes intereses y nuestros grandes propósitos, no estamos
contra el objetivo y nos gustaría que existiera una partida
asignada para esto, dentro de este problema de competencias
que ya empieza a ser difícil. Esto de vivir con una política por
arriba y otra por abajo, que hace que todo el mundo sea
inactivo, porque los de arriba tienen el problema de los de
abajo, los de abajo tienen el problema de los de arriba y los de
en medio no estamos en ninguna parte. Este discriminar quién
tiene que hacer las cosas empieza a ser especialmente duro,
pero bueno.

Con respecto a esos otros, reconociendo que en esa
lamentablemente vamos a tener que no mostrarnos favorables,
y las nuestras las ha descrito usted perfectamente; o sea,
nuestro concepto de que en lugar de personal, en estos
momentos hace falta acción y hace falta acción volcada a los
sectores necesitados de ayuda para garantizar su supervivencia
de este año, son tal y como usted las ha descrito, desde su punto

de vista, como ve en el mío, resultan bastantes más fuertes. Y
a la de El PI, también seremos favorables.

Con lo que yo Sra. Presidenta, ya he explicado nuestra
postura.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. A nosaltres aquesta secció 20, d'Agricultura i Pesca, només
hem presentat una esmena, una esmena que consideram
important, perquè, com vostè ha dit, si les mancances del sector
primari en el tema dels costos elèctrics era molt elevada o si els
problemes del sector primari en els temes elèctrics eren molt
elevats aquests costos, l’apujada que hi ha hagut o que hi ha,
perquè avui diuen que és la primera vegada que superarà els
300 euros el quilowatt, que és una barbaritat, per tant, aquests
sobrecostos en el sector primari, en tema d'agricultura i
ramaderia, és bestial. Si eren importants aquestes bonificacions
i aquestes ajudes els darrers anys, pensam que enguany ho són
molt més. 

És una esmena reiterativa, però jo sempre dic que moltes
vegades el primer any ens voten que no, el segon any ens voten
que sí però no ho apliquen, i ara ho negociam, perquè pareix
ser que hi pot haver possibilitat que s'apliqui. El que és molt
important és no crear expectatives al sector, en aquest cas en el
tema de les ajudes per a aquests sobrecostos, aprovam les
esmenes i que després no es tirin endavant. Jo crec que això és
enganar la ciutadania o enganar el sector primari en aquest cas,
i crec que s'ha d'anar molt alerta. Però també pens que el fet
que siguem reiteratius, fa que se cerquin solucions i si en
aquests moments o durant aquest any no va ser possible perquè
no hi havia una solució, com vostè ha dit, Sr. López, jo crec
que és important que se cerquin i en vies d'aquesta recerca
podrem parlar d’acceptar o que ens acceptin aquesta esmena als
pressuposts en els plens de la setmana que ve. Per tant,
nosaltres ens quedam amb aquesta intenció i per això moltes
vegades tornam posar les esmenes, perquè les consideram
importants i per això les volem defensar. 

Dit això, estam pendents, com dic, de d'arribar a l'acord, si
pot ser per part nostra, posarem tota la voluntat possible en el
ple. 

Amb referència a les esmenes dels altres grups
parlamentaris, nosaltres no votam en contra de cap, a la majoria
ens hi abstendrem o hi donarem suport. Pensam que en tema de
pesca, i ja ho vàrem dir, si hi ha la mateixa almanco la mateixa
quantia que el pressupost de l'any passat va bé. Sempre és
millorable, evidentment, però en tots els pressuposts, sempre
que s'incrementen les partides, poden ajudar molt més els
sectors, però si podem mantenir la que hi havia va bé. El que és
importantíssim és que s'estigui devora el sector, el sector
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pesquer, que se l’escolti i que se’l defensi a ultrança a Madrid
i a Europa, tant al sector pesquer com al sector agrícola. 

Cada territori té una idiosincràsia, una realitat molt diferent.
I la realitat, i ho hem vist, perquè dins aquest any en tema de
pesca, hem tengut diferents compareixences a les comissions i
ens ha quedat molt clar com aquí s'han fet els deures durant
anys i per això Europa ens castiga. I això no ho podem
consentir. I com a Govern de les Illes Balears, s'ha d'estar
devora el sector i s'ha d'anar a defensar a ultrança davant el
ministeri i davant Europa. A posta nosaltres no hem fet
esmenes, perquè les quantitats pensam que són correctes, però
demanam, i ho vàrem dir ja a la consellera, que hi hagi aquesta
defensa dins el sector. 

I pel que fa a agricultura i ramaderia, el mateix. Jo crec que
el sector primari, el sector de l'agricultura i ramaderia, no
voldrien tenir aquestes ajudes que tenen. El que voldrien és que
es pagassin a uns preus dignes els seus productes, però com que
això no pot ser, han de tirar d’aquestes ajudes. I si estan ben
distribuïdes i es paguen quan toca, que en això nosaltres donam
suport a les esmenes que presenta el Partit Popular, que es
paguin quan toca, si és així, hi ha doblers per poder intentar
donar una mà dins el sector. 

Per tant, nosaltres, com dic, donarem suport a la majoria, a
meitat i meitat i a l'altra ens hi abstendrem. I pel que fa a la
nostra esmena, estam contents que hi hagi voluntat que s'aprovi.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Començam els torns en contra.
Vostè, com que no ha presentat cap esmena, Sr. Sanz, li
correspondrà l’últim lloc. Comencem ara el torn en contra i en
primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats, bon dia. Intentaré
fer un resum i fer un posicionament. Quant al PP, massa bé que
presentin esmenes a la totalitat, forma part del joc i ho
discutirem en plenari, el normal, no com altres que ni tan sols
compareixen a les comissions, perquè n'hi ha que no han
comparegut a les comissions, cosa que nosaltres consideram
molt greu, perquè al cap i a la fi cobren el mateix que nosaltres
i serveixen, igual que nosaltres, en teoria, els ciutadans, em
referesc al grup de VOX.

Nosaltres entenem que aquests pressuposts són equilibrats
i justs -equilibrats i justs-, dos conceptes que són importants a
l'hora de plantejar pressuposts. Si alguna cosa bona té aquesta
conselleria, des de l'any 2015, és el diàleg amb el sector i la
transformació d'aquest diàleg en polítiques reals per al sector,
per tant, amb uns pressuposts realistes a l'hora de fer polítiques
per al sector.

Sra. Pons, seriosament, retreure a aquesta conselleria que no
ha repartit el patrimoni de les cambres és, com a mínim, lleig,
lleig, molt lleig, Sra. Pons, han cobrat la setmana passada, s'ha

d'informar un poc millor, la setmana passada han repartit els
doblers que hi havia a les cambres, l'han repartit. Fa quaranta
anys que esperen les organitzacions agràries i hi ha un acord,
un acord signat, i es fan les passes. Sra. Pons, és lleig retreure
a aquest govern, després de quaranta anys, que no ha repartit el
patrimoni de les cambres, entre d'altres coses, perquè és
mentida i ho ha fet. Per tant, Sra. Pons repensi-s’ho bé a l'hora
de dir segons quines coses, perquè són quaranta anys d'espera,
amb molts d'anys d'aquests, amb moltes dècades en el Govern
el seu partit, amb una reivindicació històrica de les
organitzacions agràries, totes, totes les organitzacions agràries.
Fent tard a l'Estat espanyol, perquè, al cap i a la fi, som la
darrera comunitat que no ho ha repartit, per tant, fent molt tard.
I aquest govern ho ha afrontat des de la legislatura passada,
amb el canvi de la Llei agrària.

Sr. Méndez, ara em sap greu, perquè se'n va un moment,
contestaré a El Pi o parlaré d'El Pi, d'acord amb vostè,
totalment d'acord, els sobrecosts energètics són una de les
lloses importants de les explotacions agràries, de fet, l'altre dia
un hortolà em va dir que tot el que no pugui treure d'aigua en
plaques solars, no ho treurà l'estiu que ve per regar, si el que no
pugui treure amb plaques solars no ho treurà, no ho regarà, per
tant, és molt greu.

Nosaltres hem presentat una proposició no de llei per als
sobrecosts que pateix l'agricultura, i, entre d'altres coses,
demanam un comptador agrari, un comptador elèctric específic
per a les explotacions agràries, tenint en compte que Balears té
una especificitat que no tenen totes les parts de l'Estat i és que
ha de treure l'aigua del sots-sòl, que això és un sobrecost
exageradíssim. Però, és clar, del comptador agrari qui té les
competències és l'Estat, no són les Illes Balears. Per tant,
contents de saber que hi haurà una entesa i que, per ventura,
podrem aprovar aquesta esmena seva.

Sr. Méndez, ja li explicaré jo quin problema hi ha amb els
productes que vénen d'altres llocs, el problema no és de les
explotacions d'aquí, ni dels productes d'aquí, el problema són
els tractats internacionals que faciliten l'entrada de productes i
els drets laborals dels llocs allà on es fan aquests productes els
quals abarateixen els costs. El Marroc, que està igual de
distància de les Illes Balears, que la península ibèrica, per no
dir l'Estat espanyol, la península ibèrica està igual de distància,
els drets laborals, els costs de les multinacionals que espolien
el Marroc no tenen res a veure amb els costs dels pagesos
d'aquí. Per tant, ja li dic jo: no vagi a cercar el problema a les
explotacions de les Illes Balears, el problema és als tractats
internacionals i, a la falta de mires dels qui fan aquests tractats
internacionals amb les explotacions del mateix país.

I quant al sector lleter, jo tenc 47 anys i fa 47 anys que sent
parlar de crisi en el sector lleter, record al principi de la
democràcia, els lleters mallorquins varen entrar una vaca dins
Palma i la varen passejar per dins Palma en forma de protesta,
i això devia ser devers l'any 80 del segle passat. O sigui que en
crisi fa molts d'anys, fa molts d'anys que hi està i hi està a nivell
europeu, la crisi no la pateixen els vaquers de les Illes Balears,
la pateixen els vaquers de tota la Unió Europea i, sobretot, de
tot l'Estat espanyol. De fet, aquesta setmana hi ha
mobilitzacions arreu de l'Estat davant d'una cadena comercial,
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pel baix preu al qual ven la llet, aquesta setmana, no n'hi ha a
Balears, però hi ha a altres llocs de l'Estat.

I, miri, li diré una altra cosa, els ramaders han invertit molt,
moltíssim, en qualitat en tenir bon fer feina, és un problema
global, no és un problema de Balears, tot i que el Govern de les
Illes Balears té l'obligació d'afrontar-lo amb les ramaderies de
les Illes Balears.

Com deia, un pressupost que entenem que és equilibrat i
just, esperem que puguem arribar a un acord amb l'esmena d'El
Pi i per a la resta votarem en contra de les esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Quant a les esmenes a la totalitat del Partit Popular, on
expressen que el pressupost no respon a les necessitats reals de
les Illes Balears, doncs, el Grup Parlamentari Socialista entén
que el pressupost sí que és suficient per atendre els objectius i
les funcions encomanades a la Conselleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació per al 2022. En concret, en relació amb les
esmenes presentades a la totalitat, 13491, 13492 i 13493 del
Partit Popular, sobre aquest pressupost de la conselleria i dels
seus ens instrumentals dependents, FOGAIBA i SEMILLA,
doncs, que no responen a les necessitats reals de les Illes
Balears, hi votarem en contra, ja que consideram que els
pressuposts donen resposta a les necessitats del sector primari
en el proper exercici 2022.

És un pressupost que creix per tercer any consecutiu dins
els comptes del Govern balear, perquè el sector primari està
més en consideració amb les inversions públiques. Per al 2022
augmenta, aproximadament, 10 milions d'euros el pressupost
ordinari, un 20% més que en el 2021, i passa de 49,4 a 59
milions d’euros.

El pressupost global de la conselleria serà d'uns 184 milions
d'euros, uns 21 milions d'euros més, és a dir, un 13% més que
en 2021, amb 110 milions d'euros només en inversions, i sense
incloure en el pressupost els fons Next Generation, que seran
aportacions que vindran per a alguns projectes estratègics, com
el nou Pla de regadius, entre d'altres.

A la resta d'esmenes del PP tampoc no hi donarem suport i
n’explicaré els motius.

En relació amb l’esmena 13569, que parla d'infraestructures
de regadiu, doncs, el pressupost ordinari ja compta amb 2,5
milions d'euros per al manteniment i millora de les 16
infraestructures de regadiu amb aigües depurades existents a
Balears. Aquests fons també serviran per a la redacció del Pla
de regadius, finançat amb fons Next Generation.

En relació amb les esmenes 13570, 13571, 13572 i 13573
no hi donarem suport perquè considerem que el pressupost
assignat a les partides afectades és adequat i convenient. 

Quant a l'esmena 13574, el pressupost ja contempla una
transferència al FOGAIBA garantida per a tot el període de
programació del PDR.

Quant a l'esmena 13769, recordem que la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
atribueix a tots els municipis competència pròpia sobre la
regulació i la gestió dels escorxadors. Per tant, l'activitat o
servei essencial dels excorxadors és de competència municipal.

Quant a l'esmena 13538, ja està previst incorporar la
dotació de dues places de personal de reserva marina.

Quant a l'esmena 13539, considerem que la partida per a la
Direcció General de Sobirania Alimentària és necessària per
fomentar el producte local i la promoció dels mercats i altres
accions per a la defensa d'un sistema alimentari just i
sostenible, i encara més ara després de la crisi provocada per la
COVID. I, per altre costat, les ajudes a les confraries de
pescadors tenen ja una quantitat pressupostada suficient.

En relació amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, quant a les esmenes 13313, 13318,
13341 i 13337, consideram que la relació d’alts càrrecs de la
conselleria està ajustada a les necessitats per dur a terme
polítiques per millorar l'activitat del sector primari i, a més, el
Decret 21/2019 regula les competències i l'estructura orgànica
bàsica de la CAIB, en conseqüència, considerem que les
retribucions dels alts càrrecs són correctes.

I en relació amb la dotació pressupostària del FOGAIBA és
suficient per executar la política del Govern i respecte de
SEMILLA la dotació per a 2022 és adequada per exercir les
funcions que estableixen els seus estatuts.

Quant a l’esmena 13338, no es pot acceptar perquè la
partida de baixa és necessària per afrontar el segon any de
vacunació del brot de llengua blava, que és fonamental per
mantenir la cabana ramadera ovina i bovina en bones
condicions de salut i de benestar animal.

Quant a l’esmena 13340, la dotació de la partida de baixa
de la despesa immaterial és necessària per afrontar les
actuacions de la Direcció General de Pesca i Medi Marí perquè
es pugui dur a terme la gestió de polítiques per ajudar el sector.

Quant a l’esmena 13342, considerem que el pressupost és
adequat per executar la política del Govern en relació amb les
ajudes per a ramaderia.

Respecte a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari El
Pi, la número 13062, no li donarem suport en aquesta comissió,
però esperam el Ple per si hi ha pogut haver alguna negociació
i podem canviar el sentit de vot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Comencem el torn de rèplica
de cinc minuts, en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Assumpció Pons.
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LA SR. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. Presidenta. Mirin, els pressuposts d'aquesta
secció 20 per al 2022, per molt que vostès diguin, posen de
manifest la manca de gestió del Govern de la Sra. Armengol
per al sector primari.

Els debats que hem celebrat al llarg de l'any i els acords que
hem aprovat, que desgraciadament la majoria són
incompliments, es resumeixen en una trajectòria buida que es
limita a una simple gestió administrativa.

Sr. Mas, equilibrats i justs, jo no sé on veu vostè l'equilibri
i la justícia, i precisament vostè, Sr. Mas, crec que no ho veu
així maldament ho digui.

No ens intentin confondre amb un increment de les partides
de la PAC perquè s'aplicarà a partir de 2023, sempre i quan
Brussel·les aprovi la proposta del Pla estratègic nacional de la
PAC redactat pel Ministeri d'Agricultura. Per tant, tenim tot un
any 2022 molt difícil i molt complicat per endavant.

Sr. López, l’escorxador de Ciutadella, la consellera va dir
“Ayudaremos a l’escorxador de Ciutadella, lo hemos hecho en
Palma y lo haremos en Ciutadella”. Ara consideren que no ho
han de fer? Bé, ja hi estam acostumats, avui és sí i demà és no.

Per altra banda, Sr. López, no accepta l’esmena
d’incrementar personal de la Direcció General de Pesca i per
l’altra vostè reconeix al Sr. Méndez que hi ha poc personal.
Escolti, cerquin una altra partida. Què vol dir açò? Vol dir que
hi ha falta de ganes d'arribar a acords.

Sr. Mas, patrimoni de les cambres agràries, està repartit, ho
he dit altres vegades, però no està cobrat, totes les cambres
agràries, tal vegada la de Mallorca sí, però totes les cambres
agràries no han cobrat i pot estar segur, pot estar segur que
aquesta diputada abans de dir res s’informa molt bé, però una
altra qüestió: sap per què s'ha pogut fer aquest repartiment de
les cambres agràries? Vostè sap per què s’ha pogut fer? Gràcies
a la primera llei agrària de Balears i tant com sí, Sr. Mas!

Jo lament que vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas... Sr. Mas, respecti el torn de rèplica, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... vengui aquí a dir unes coses que... estic segura, estic
seguríssima, perquè vostè coneix el sector, estic seguríssima
que no els comparteix i lament que vengui aquí a negar
l'evidència. Si s'ha pogut fer aquest repartiment és gràcies a la
primera llei agrària de Balears feta pel Partit Popular. Li sàpiga
greu o no n’hi sàpiga, Sr. Mas, i açò vostè sap que és així.

Finalment i, en conseqüència, el meu grup parlamentari
manté totes les seves esmenes a aquesta secció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons.

Donem la benvinguda als nens que vénen a visitar-nos. Els
expliquem que estam en comissió, normalment és una sala...,
quan hi ha Ple està tot ple de diputats i diputades, avui hi ha
comissió i estam parlant d'agricultura, pesca i ramaderia,
perquè ho sapigueu.

És el torn ara de..., ara m'he despistat, perdoni,...del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Méndez. Sr. Méndez, té la
paraula.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Entiendo entonces que la retirada de la enmienda de
Podemos hacen... bien. 

Vamos a ver, el problema es que el análisis de la
competitividad de nuestro producto que se hace aquí y en el
planeta Tierra, no en Marte, es decir, en un planeta donde
también existe Marruecos y Chile, es evidente, la cuestión es
que el análisis de esta competitividad no lo estamos afrontando
bien. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión
publicitaria, no es una cuestión de autoconvencernos porque no
esta funcionando. Así que tenemos que volver a analizar qué es
lo que sucede aquí en el planeta Tierra y aquí en las Islas
Baleares y compartiendo además con el resto de la humanidad
nuestra realidad.

Lo que les estoy planteando precisamente es la vía
ideológica... puede durar un tiempo, es aquello de que se puede
convencer a muchos durante poco tiempo o a pocos durante
mucho tiempo, pero -digo- luego tenemos que enfrentar la
realidad y les planteo el análisis que debemos hacer delante
esta realidad que empieza a ser preocupante y que
probablemente no se ha afrontado bien y de ahí los cuarenta
años de problemática del sector lechero, no implica que
tengamos que abandonarlo ni volcarnos en el tema de
convencernos todos ideológicamente de cosas que puedan ser
o no ser, sino que debemos hacer un análisis bastante más
realista.

Y esto es lo que nosotros encomendamos que sea la
dedicación, la ocupación de soberanía alimentaria para
conseguir verdaderos objetivos, para conseguir de verdad las
finalidades, no para alimentarnos ideológicamente de criterios
de una manera o de otra porque los problemas no se están
resolviendo.

Y esto es lo que nosotros planteamos y lo que..., ya les
decimos que con mucha humildad pretendemos plantear en
estas pequeñas reformas de presupuestos, ¿vale?

Por otro lado, estamos muy contentos de tener un público
tan agradable, bienvenidos, señores.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Passem 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. Senyores i senyors diputats, molt
breument, només vull reiterar la importància de l'esmena que
hem presentat per bonificar aquests sobrecostos a les
explotacions agràries, que els suposen tots els costos elèctrics,
i, com dic, esperem que puguem arribar a una entesa, però que
no sigui per crear unes expectatives irreals, sinó que siguin
certes i aquestes ajudes puguin arribar al sector perquè, i
sobretot en les circumstàncies actuals, ho necessita.

Res més. Donar la benvinguda al grup d'alumnes que han
vengut a fer la visita al Parlament.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Començam ara el torns de
contrarèplica. En primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En cuanto a no generar expectativas y
dar cumplimiento, lo ha comentado la diputada de El Pi,
obviamente cuando se hace política lo que se quiere es cumplir
los objetivos y cumplir con la palabra dada, también es algo
real y es que la burocracia y los problemas burocráticos que
nos encontramos no solo afectan a los ciudadanos, también
afectan a los propios gestores cuando llegan a gestionar, y lo
dice un grupo que cuando entró a gobernar se encontró... un
partido (...) que cuando entró a gobernar se encontró con que
las cosas no son tan inmediatas y se ha tenido que tener la
madurez de saber buscar y de saber tener la paciencia para
conseguir los objetivos y que no solo por llegar al Gobierno al
día siguiente puedes cambiar las cosas. Eso, creo que usted lo
ha explicado muy bien y es el primer año..., se dijo: “no, el
segundo”, se aceptó y se encontraron las trabas, ahora se ha
encontrado la solución y esperemos llegar a un acuerdo y en
ese sentido vaya bien.

A la diputada del Partido Popular, yo entiendo que dentro
de los juegos..., se lo he dicho creo alguna vez en pleno, yo
entiendo que siempre, dentro del juego de la oposición, hay que
hacer un desgaste, pero también está muy bien aceptar cuando
se hace bien y... lo digo porque no todo está mal, me refiero
a..., es cierto que Europa tiene que aprobar el tema de la PAC,
pero también es cierto que se ponía en duda si la insularidad se
iba a incluir y ya se ve claramente que se ha incluido, y creo
que se cumplirá la palabra. También es cierto que, durante más
de cuarenta años, no se dio liquidación al patrimonio de las
cámaras agrarias, se ha conseguido que a lo mejor alguna, yo
no menciono absolutamente a todas, pero que se está pagando
ya..., es también una realidad. No es blanco o negro todo, creo
que la conselleria lo está haciendo bien. 

Y sí que quiero decir una cosa y que quede clara, y además
en los presupuestos es importante saberlo, en el imaginario
colectivo de hace seis años, a la población decirle que Podemos
gestionase Agricultura, Pesca, Ganadería y además lo
gestionase al lado del sector e intentando que fuese para su
beneficio, estoy seguro que muchos de los presentes no lo
verían. Con responsabilidad de gobierno y con interés para el
sector, creo que está muy claro que la consellera Mae de la
Concha -y así lo ha dicho en el pleno- defiende el interés
cuando va a Madrid, defiende el interés continuo y, como
siempre digo, siempre hay cosas que mejorar pero la voluntad
se ve. 

Por lo tanto, plantear aquí, como si no se hiciese nada,
como si no se hiciese ningún logro, y todo lo que se plantea
luego no se pagase... No, no... se adelantaron muchísimos
expedientes de pago, se ha gestionado bastante bien, dentro de
lo que hay -obviamente- siempre hay matices que mejorar.

Por ejemplo, y pongo un ejemplo, y tengo que dar la razón
en el tema de inspectores de pesca, hay que aumentarlos, no
depende solo de la voluntad de la consellera. Se negocia. Se
intenta. ¡Ojalá consigamos hacerlo! Porque ya la consellera lo
dijo y es una realidad y una problemática que se necesita. Por
tanto, en esa línea trabajaremos, pero no depende solo de una
conselleria. Y en ese sentido hay que aclarar que muchas veces
las cosas son más complicadas de lo que parecen.

Por lo demás, simplemente, agradecer el tono, agradecer
también..., el tono es igual, aunque tengamos salud los
presentes o no, es un buen tono, el tono de las comisiones que
yo suelo ver..., veo siempre un buen tono de los diputados en
el debate de los presupuestos, que yo creo que es complejo y
nada más.  

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Passam ara el torn de paraula...
Bé, donem la benvinguda al segon grup, les explicamos que
estamos hablando, de agricultura, ganadería y pesca, i passam
el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Ninets i ninetes, benvinguts. Escoltau
atentament, que aprendreu moltes coses aquí. Sobretot, escoltau
qui us acompanya, que és el que realment en sap, de la casa.

Sra. Pons, és igual, tanmateix no ens posarem d'acord i no
entrarà en raó, però a la passada legislatura es va haver de
modificar la llei a petició de les OPA, per poder aquesta
legislatura dur a terme allò que fa quaranta anys que esperaven
les organitzacions agràries.

En l’únic en el que li puc donar la raó és que en vida del Sr.
Company es va fer una llei agrària, és en l'únic que li puc donar
la raó. Res més. La modificació de la norma es va haver de fer
a la passada legislatura perquè aquesta es pogués repartir el
patrimoni de les cambres i han cobrat els doblers que havien de
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cobrar. No s'ha fet el traspàs dels immobles, però han cobrat,
les organitzacions agràries, els doblers que havien de cobrar la
setmana passada. Li podem posar els flocs que vulguem.

Sr. Méndez, vostè aquí hi és per què?, per fer política i per
ideologia; no demanin als governs que no facin ideologia. Els
governs gestionen en funció de la seva ideologia. Em sap greu
quan es menysprea la política i la ideologia d'aquesta manera;
i la Direcció General de Sobirania Alimentària neix l'any 2019
i va augmentant el seu pressupost a mesura que va tenint
competències i va fent polítiques, i va fent polítiques a mitges
amb el sector, i va generant sinergies, que és allò realment
important; l'anàlisi global de la situació de la pagesia a nivell
mundial, la podem fer, però la direcció general està fent feina
i està fent feina amb pressupost, està fent feina amb pressupost
per generar sinergies amb el sector. I jo crec que això és
indubtable, és indubtable, i creim que és bo. 

I nosaltres, des del nostre posicionament, sempre hem
defensat aquesta direcció general, entre d'altres coses, perquè
el sector es va il·lusionar quan es va crear aquesta direcció
general, i el sector va veure bé la creació d'aquesta direcció
general, i el nom només suposa un problema a segons qui,
perquè és un nom assumit per part del sector des de fa també
dècades.

Per tant, deixem fer feina a la direcció general, generant
sinergies i apujant-li el  pressupost de cada any, que és el que
ha estat passant al llarg d'aquests tres dels períodes
pressupostaris.

Al marge d'això, ja ho hem dit: un pressupost com deia
equilibrat, equilibrat i just, i sobretot i el més important,
dialogat i parlat amb el sector.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem per últim la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només comentar que també estem
d'acord amb el que deia el diputat d'Unidas Podemos, que
pensem que la consellera i la conselleria amb el seu equip sí
que ha estat molt present amb bona relació amb el Ministeri
d'Agricultura a Madrid. De fet, el ministre ha visitat la nostra
comunitat autònoma en dues ocasions, i té molt present el
factor de la insularitat. També estam convençuts que a nivell
europeu es tendrà en compte per a les futures negociacions de
la PAC.

I, com ja he dit abans, pensem que és un pressupost just i
correcte, sempre seria desitjable que fos més i millor,
evidentment, però hem de ser realistes i pel que té encomanat
aquesta conselleria pensem que és suficient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Ja per últim i en torn de
fixació de posicions, i no havent-hi cap portaveu del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta, disculpi la confusió d'abans, però ja són
massa dies i hi ha un poc de cansament.

Bé, respecte de les esmenes, compartim el posicionament
que ha dit el diputat Mas respecte que no tots els diputats som
aquí, i l'esforç hauria de ser de tots per igual, per respecte, no
només al lloc que ocupen sinó a la ciutadania que és a qui
representam aquí i, no ser -hi, és una falta de respecte per part
del Grup Parlamentari VOX.

Per exemple, (...) el PP ahir va tenir un dels..., li vaig dir, a
més, personalment, un dels portaveus que es va connectar
remotament, tot i que va tenir una incidència de salut i es va
connectar per a aquesta comissió; així que es demostra que sí
que hi ha grups que fan el que correspon, i la resta, que som
aquí.

Respecte de les esmenes. Sra. Pons, l'esmena a la totalitat,
disculpi’m però al final, una esmena de totalitat s’assembla
massa al grup que no hi és: és llevem-ho tot que no funciona
res. Crec que no es adequat i per això aquesta esmena no pot
ser acceptada. 

Ja els avance que hi ha esmenes a les quals no podem donar
suport. En parlaré un poc. La del Grup Parlamentari El Pi sí
que li puc dir, Sra. Sureda, que esperarem a veure si es pot
arribar a un acord perquè sí que consideram que hi ha un
problema de la despesa elèctrica a les explotacions; no només
a les explotacions, a totes bandes, però també hem de pensar un
poc més, hem d’elevar un poc més la mirada perquè el
problema elèctric, estam veient..., ha parlat vostè avui,
d’aquesta pujada dels preus: d'on ve i per què ve. 

I enllaçaré amb..., el Sr. Méndez, ja sap de què li parlaré ara
mateix, no podem oblidar el nostre debat comú contínuament.
El tema és que posar subvencions ara mateix per a pagaments
de problemes de pujada elèctrica és un pegat, és una solució
puntual, hem de cercar quin és l'origen del problema dels preus
de l'electricitat, i hem de mirar -i ja transversalment en altres
comissions i en altres conselleries- que la transició energètica
ha de ser una realitat i és on hem d'anar perquè serà la manera,
perquè ara nosaltres podem anar posant sous a ajudar a les
explotacions agràries o al consumidor o a les empreses, però
llavors els sous acabaran anant al mateix lloc: a les grans
empreses que s'estan enriquint pel consum elèctric. I crec que
hem de cercar l'origen, a part de tractar de donar solucions
puntuals, que és la nostra tasca.

Sr. Méndez, enllace amb quin és el problema, ho ha dit
també el Sr. Mas abans: el preu de la mà d'obra a Marroc, ara
mateix -Formentera està a la mateixa distància de Dénia que de
l’Alger- és un 75% -com a mínim- més barat que al nostre estat.
Llavors, el lliure mercat és el que permet que la gent vulgui
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comprar les coses més barates, el lliure mercat, i també el lliure
mercat ens ha dut que tinguem un preu del megawatt/hora de
300 euros avui, avui mateix, és el lliure mercat.

I llavors que vostè defensi moltes vegades aquest tema, és
un poc, crec que hem de pensar-ho, i com ha dit: en política
tenim ideologia, qui no té ideologia, normalment, qui no vol
parlar d’ideologia i només vol parlar de la gestió és la dreta,
pensi-ho, que volen estar sempre al centre; qui no vol parlar
d’ideologia sempre és la dreta, sembla que els partits
d’esquerres sí que volem...Jo en represente tres, que són
progressistes i que sé que parlen d’ideologia sense cap tipus de
complex.

Respecte de l'escorxador també, Sra. Pons, sí que és cert
que els escorxadors són competència municipal, al de
Formentera la despesa la fa el Consell i l’ajuntament de
Formentera, i en aquest cas el que es demana és que sigui el
Govern que ho faci. Ja li han explicat altres portaveus, qui ho
ha de fer és qui pertoca i en la negociació dels pressuposts de
cada un d’aquests ens locals és on hauria de ser aquesta despesa
si fos necessària, no a una esmena perquè ho faci el Govern,
entenem des del meu grup.

Després la reducció d’alguns ens o de reduir personal
sabem que moltes vegades la dreta té la intenció és reduir
personal. Ho varen demostrar amb els professors, ho varen
demostrar amb els metges i els càrrecs..., es volen llevar els
càrrecs de..., en qüestió d’agricultura, que la volen defensar
tant, però sí que creen càrrecs a altres llocs el seu grup per
defensar l’espanyol. És curiós, volen llevar càrrecs per defensar
la sobirania alimentària, però creen càrrecs per defensar
l’espanyol. És una diferència també d’ideologia.

Res més. Com he dit, no podrem donar suport a les esmenes
presentades a aquesta comissió i esperem que es pugui arribar,
Sra. Sureda, a un acord per aquesta esmena, perquè sí
considerem que és necessari aquest impuls.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Acabat el debat, passarem a les
votacions. Els explico als nens que estam en comissió, no en
ple, i parlam de pressuposts per a l'any que ve. I ara votarem
temes d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord?, votarem.

Farem blocs com hem fet a totes les comissions. Espero que
la gent estigui pendent. Es farà a mà alçada, es fa a mà alçada
sense cap problema. Ara que tothom és al seu lloc sí que
començarem la votació.

En primer lloc, començarem amb les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, en primer lloc, votarem un grup format
per les esmenes 13569, 13570, 13571, 13573 i 13574. 

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, se votará aparte. No...

LA SRA. SECRETÀRIA:

13569.

LA SRA. PRESIDENTA:

13569, la primera. Disculpe. Passem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un altre bloc d’esmenes, tres esmenes, són les
esmenes 13499, 13492 i 13493.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Te has equivocado en la primera.

LA SRA. PRESIDENTA:

13491.

LA SRA. SECRETÀRIA:

99.

LA SRA. PRESIDENTA:

He dit? Perdó. Tornam a començar. Avui no és el dia, eh?
Començam malament. 

Tres esmenes, 13491, 13492 i 13493.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un altre grup, les esmenes 13538, 13539 i 13572.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votarem l’esmena 13769 del Partit Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

La del Grup Parlamentari Podem ha estat retirada, doncs,
votam ara les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Ciudadanos. Un primer bloc format per les esmenes 13313,
13318, 13337, 13342.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Un altre bloc format per les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, esmenes 13338, 13339, 13340 i 13341.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votarem l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes 13062.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acabem la votació de les esmenes de la secció 20.
Són exactament les 10:15 hores, si els sembla bé, reprenem la
següent sessió, que serà amb la 21, Conselleria de Fons
Europeus, a les 10:30.

Si poden avisar els seus companys perquè tothom estigui a
punt, millor que millor.

Moltes gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Comencem, ja hem donat un
marge, si els sembla bé.

Comencem, doncs, la comissió de la secció 21, Conselleria
de Fons Europeus Universitat i Cultura, amb les seccions i
entitats afins.

En primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidenta, pel Grup Parlamentari Ciutadans, Patricia
Guasp substitueix Marc Pérez-Ribas.

EL SR. CAMPS I PONS:

Lluís Camps substitueix Sebastià Sagreras.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz substituirà accidentalment Pep
Castells, mentre arriba.

EL SR. BONA I CASAS:

Sí, presidenta, Carles Bona substitueix Maria Antònia
Truyols.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Començam
doncs el debat de totalitat. En primer lloc debat 11, de totalitat
i globalitat.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 21, Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, esmena 13494; secció 33,
serveis comuns tecnològics, esmena 13495; E20, EPE de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, IBITEC,
esmena 13496; E21, Institut d’Estudis Baleàrics, IEB, esmena
13497; E23, Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, 
ICIB, esmena 13498; F09, Fundació Robert Graves, esmena
13499; F22, Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, esmena
13500; F23, Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears,
esmena 13501.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 21, Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes 13817, 13771, 13775 i 13814; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, esmena 13815; al programa 541A, recerca i
desenvolupament, esmena 13816.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 21, Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura, al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, esmena 13382; al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmena 13383;
al programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, esmena 13388.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 21, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura,
al programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
esmenes 13009, 12987 i 12988; al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes 12966, 12967, 12974, 12968,
12969, 13060, 12970, 12971, 12973 i 12972; al programa
455B, planificació i normalització de la llengua catalana,
esmenes 13008 i 13007.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 21,
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
esmenes 13875, 13876 i 13877; al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes 13887 i 13871; al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua catalana, esmenes
13888, 13889 i 13890.  

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, PSIB,
EUIB, secció 21, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
esmena 13906.

Comencem doncs, la defensa conjunta de totes les esmenes.
I en primer lloc passarem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Lluís Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Les esmenes del Grup Popular queden defensades en
els seus propis termes. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Desde Ciudadanos hemos presentado
tres enmiendas en esta conselleria, quiero volver a reiterar, creo
que es un buen lugar para ello, que esta conselleria estábamos
de acuerdo en que se crease con la competencia de Fondos
Europeos. Nos hubiera gustado que toda las competencias de
Innovación que están dispersas en todas las consellerias las
asumiera esta conselleria, ya que consideramos que está muy
ligada a fondos europeos y así debe ser y nunca haber incluido
Universidad y Cultura en esta conselleria.

Y ahora, pues paso a explicar las enmiendas y el
posicionamiento de Ciudadanos ante esta sección. Como saben,
desde el principio de legislatura, cuando se creó la figura de
secretario autonómico para repartirlas entre los dos socios de
gobierno del PSIB, que facilitaron la investidura, hemos
reivindicado desde Ciudadanos que es una figura que engrosa
más el organigrama político del Govern y que es una figura que
está a caballo entre un conseller y un director general, que no
tiene sentido alguno y que, por tanto, pedimos su eliminación.
Teníamos dos enmiendas de baja, que habíamos adjudicado ese
presupuesto a la Conselleria de Educación, porque entendemos
que política lingüística y universidad debería estar en esa
conselleria, y ese presupuesto, que sacábamos de reducir
900.000 euros la partida de política lingüística y de reducir los
salarios tanto de la Secretaria Autonómica de Universidad,
Política Lingüística y Recerca, y de su gabinete, lo
destinábamos a ayudas comedor y a ayudas a aumento de
plazas de educación de 0 a 3 años. Quiero explicar estas bajas
que no son estas enmiendas de alta, pero considero que es
importante reseñarlo.

Una de nuestras enmiendas que presentamos hoy es la
13382 en la que solicitamos crear un cuerpo de técnicos
especialistas europeos de gestión de fondos europeos en la
Universitat de las Illes Balears, porque vemos que se apuesta
mucho por los fondos europeos, pero no se ha querido incluir
a la Universidad de las Illes Balears como actor clave ni en el
desarrollo del plan estratégico ni que forme parte de la oficina
técnica y desde Ciudadanos volvemos a plantear esta
reivindicación y así estaré en lo que resta de legislatura y se
gestionen los fondos europeos.
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Y miren, yo me he reunido con el rector de la universidad,
y ellos quieren que ese aprovechamiento de los fondos llegue
a la universidad, pero no pueden ser los propios científicos
quienes redacten un proyecto europeo, y lo digo con
conocimiento de causa, debe haber un cuerpo de técnicos
especialistas en gestión de proyectos europeos si queremos que
nuestra universidad esté a la vanguardia tanto en investigación
como en innovación y no apostar por ello es un error muy grave
de este gobierno. Por tanto, pedimos que se elimine la
subvención a la Fundació Institut Ramón Llull que desde
Ciudadanos, tanto en la legislatura pasada como en esta,
siempre hemos reivindicado que no debe ser este instituto de
Catalunya quien defienda la lengua, una de las dos lenguas
oficiales de nuestra comunidad autónoma, sino el Institut
d’Estudis Baleàrics. Por tanto, ese dinero que sacamos de la
partida íntegra destinada a subvencionar este instituto de
Cataluña lo destinamos a proyectos europeos y a técnicos de
proyectos que reivindican la universidad, que es necesario para
el aprovechamiento de estos fondos para el conocimiento y la
sociedad del conocimiento, y no tanto que se destinen a obra
pública.

Y con la otra enmienda, la 13383, pedimos la ampliación de
plazas de la UIB, sobre todo para los estudiantes de otras islas
que deben desplazarse aquí, recordar la lista de espera que hay
de alumnos de otras islas que no pueden acceder a plazas. Es
cierto que hay un proyecto para iniciar las obras de una
segunda residencia de la universidad, pero consideramos que
es muy importante que este año ya se ayude a los estudiantes de
otras islas que vienen a..., o sea, de Menorca, de Formentera y
de Ibiza que vienen a estudiar a Mallorca por razones obvias y
que debe tenerse en cuenta.

La enmienda 13388 es una enmienda de afectación,
nosotros, desde Ciudadanos, estamos a favor del
mantenimiento del Institut d’Estudis Baleares, pero queremos
que se cree un programa específico con el objetivo de
promocionar el estudio de las modalidades lingüísticas
insulares, siguiendo el artículo 35 del Estatuto de Autonomía,
que este gobierno nunca cumple y nunca parece que va a
cumplir. 

Sobre las enmiendas de otros partidos lo diré en la réplica.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Passem al 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. Senyores i senyors diputats, en aquesta
secció de Fons Europeus i Universitat, nosaltres hem presentat
quinze esmenes. 

Pel que fa referència a les actuacions en matèria
universitària, demanam que s’implanti el grau d'Imatge Mèdica
i Radioteràpia a la UIB. Pensam que això aniria molt bé,
sobretot relacionat amb els estudis de medicina que tenim. 

També demanam redactar un projecte d'una nova residència
per a estudiants. No som l'únic grup parlamentari que parla
d'aquest tema. Els estudiants..., sobretot de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera que vénen aquí, tenim una llista
d'espera molt elevada i pensam que és important que es faci,
que sigui una realitat aquesta nova residència.

En línia amb aquesta, també presentam una esmena per
ajudar aquests estudiants que vénen aquí a la UIB a seu de
Palma a una línia d'ajudes perquè aquests estudiants -com dic-
de Menorca, Eivissa i Formentera sobretot, mentre no tenguin,
no hi hagi aquesta residència o pel sobrecost que també els
suposa..., no, no, no comparar una cosa amb l'altra, però el
sobrecost que suposa ser aquí, no només pel tema de
l'habitatge, sinó també pel tema dels transports que han de fer
cap a les illes respectives en molts de moments durant l’any,
també consideram que és important que hi hagi aquesta línia
d'ajudes.

En referència a promoció i serveis de cultura, també tenim
un grapat d'esmenes, una sèrie d'esmenes, n'hi ha unes que van
encaminades a subvencionar o a ajudar concretament,
específicament uns espais com poden ser el Premi Born de
Teatre que s'organitza des del Cercle Artístic de Ciutadella o
com pot ser el Festival de Música de Pollença, fins i tot donar
suport també al Conservatori de Manacor. Aquestes -com dic-
són unes específiques en tema d'ajuda... en tema de música. 

També demanam la possibilitat de contractar més personal
perquè s'obri la Biblioteca Pública de Can Sales, a Palma, els
dissabtes horabaixa i els diumenges. Vàrem fer una proposició
no de llei que vàrem debatre a una comissió on es va aprovar
i, per tant, esperam que se'ns doni suport perquè aquest
personal que manca en aquesta biblioteca pugui ser contractat.

També, de la mateixa manera, donar la possibilitat de
contractar més personal per a la Biblioteca de Maó, perquè es
pugui obrir els dissabtes horabaixa i els diumenges, ja en el
transcurs de l’exposició que vàrem fer a la proposició no de llei
ja vàrem explicar que són dies on hi ha necessitat, sobretot en
segons quins moments.

També demanam... hi ha una esmena que parla de la creació
de la Filmoteca de les Illes Balears. Tots ens omplim la boca de
la problemàtica que hi ha hagut dins tot el sector cultural, tot el
sector de gravacions, d'empreses, etc., i pensam que seria bona
la creació d'aquesta filmoteca. 

Per altra part, també dins la mateixa línia, impulsar el hub
audiovisual de les Illes Balears, per a això tenim una esmena
d’1 milió d'euros, i també donar ajudes als teatres públics dels
municipis que tenen teatres... que tenen teatres públics perquè
aquesta esmena és reiterativa, l'any passat, així com a l'altra
comissió he explicat que moltes vegades les esmenes, primer,
no s'aproven, després s'aproven... perquè es veu que tenen un
sentit i, en aquest sentit, nosaltres cada any demanam aquesta
ajuda per als teatres públics perquè entenem que, si apostam
per la cultura, hem d'intentar ajudar els municipis a generar
cultura i generar entrades dins el món del teatre. 

També una altra és per a ajudes a galeristes per a la
participació de fires. Ens hem trobat amb una temporada molt
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dolenta i en el tema dels galeristes si no hi ha moltes empreses
tancades, estan al límit i, per tant, creim oportú que es doni una
ajuda a aquest sector.

I, per acabar, també ajudar els municipis no només en
compra, sinó també en reforma d'equipaments culturals. Com
dic, si hem d'apostar per la cultura, el Govern hauria d'ajudar,
com altres vegades i en altres coses, els ajuntaments, els
municipis que s’hi aposti.

I per acabar les dues darreres esmenes són en tema de
planificació i normalització de la llengua catalana. Per un
costat, hem presentat una esmena per recuperar els serveis
d'ensenyament del català i, per l'altre costat, una esmena per a
promoció i normalització de la llengua catalana amb 500.000
euros.

Pel que fa referència a la resta d'esmenes dels altres grups
parlamentaris, a la majoria hi votarem a favor o ens hi
abstendrem. Sí votarem en contra de l'esmena de Ciutadans pel
que fa referència a llevar la partida de la fundació Institut
Ramon Llull, perquè aquest institut el que fa és fomentar i fer
conèixer la llengua, la llengua catalana, com a llengua pròpia
de tots els països que conformen la parla del català i nosaltres
no consideram oportú que sigui així.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam 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. Bon dia a tothom. Bé, el
nostre grup tenia diverses esmenes en aquesta secció i, a la
major part d'elles hem arribat a transaccions amb el Govern;
transaccions que crec que el Sr. Marí els ha repartit i també té
el lletrat de la comissió.

Són esmenes referents, bàsicament, a la secció de cultura,
a la secció d'universitats, a la secció de política lingüística
també. 

En el tema d'universitats volem destacar unes esmenes que
ja són recurrents en els últims anys que les hem presentat i
arribem a acords amb el Govern, que consisteixen en distribuir
per illes les beques de mobilitat per als estudiants. I, per tant,
vostès veuran les esmenes 13875, 13876 i 13877, que són
esmenes per distribuir la part que toca a Menorca, a Eivissa i a
Formentera d'aquests ajuts. És a dir, que aquests consells
insulars puguin fer una convocatòria única i no com passava
fins fa dos o tres anys, que els estudiants d'aquestes illes que
rebien una beca per part del Consell Insular després no es
podien presentar a les del Govern, perquè per llei de
subvencions no es poden rebre dues subvencions pel mateix fet,
no? Per tant, d'aquesta manera, repartim aquests doblers entre
els consells, i els consells poden fer una convocatòria única.
Per tant, són esmenes que afavoreixen Menorca o els estudiants
universitaris de Menorca, Eivissa i Formentera. 

He volgut destacar aquesta, les altres les tenen vostès, i crec
que no val la pena esplaiar-s’hi, potser la 13890, que canvia
bastant el seu concepte, que consisteix, bé, hem renunciat a
unes esmenes que anaven també en matèria de política
lingüística per incrementar en 100.000 euros addicionals la
quantitat destinada a la convocatòria d'ajuts per a actuacions de
foment de l'ús de la llengua catalana, que permeti així, passar
de la quantitat de 225.000 a 325.000 euros.

Per tant, dit això i repassant, és a dir, les esmenes que es
transaccionen són les 13871, 13875, 13876, 13877, 13887,
13888 i 13890; i retiraríem l'única esmena sobre la que no hem
assolit una transacció, que és la 13889.

Dit això, em reservaré pel Ple, per la la discusió del Ple, el
posicionament respecte de les esmenes dels altres grups.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Iniciam els torns en contra. Per
tant, per part del Grup Parlamentari d'Unides Podem té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotras consideramos que en
estos presupuestos a los que se refiere, ha habido un incremento
importante, hasta un 14% en apuesta por la cultura, en apuesta
por la universidad, ciencia e investigación. Nos parece bastante
significativo, primero, porque los tiempos de la COVID han
puesto en relevancia la importancia de apostar por la
investigación, la ciencia, y aún más en esta tierra, que está tan
falta de una diversificación de modelo por la cual no solo
tengamos que depender del sector turístico, sino que se abran
las puertas, las posibilidades, a más gente, a más campos de
investigación, e incluso pues que puedan venir más personas a
quedarse aquí para aportar sus conocimientos.

El caso, que es fundamental saber que este año hay, para
ciencia, para investigación, para universidad, 157 millones de
euros; una apuesta esencial que se transmite en estos
presupuestos y por la cual no podemos aceptar las enmiendas
a la totalidad. Más que nada, por esas cuestiones que hemos
comentado y que desarrollaremos posteriormente en Pleno, y
también porque, por ejemplo dando un dato, el Instituto de
Investigaciones culturales, aumenta casi el doble de su
presupuesto.

El tema de las residencias de estudiantes, nosotras también
lo pedimos. Lo hemos pedido desde que entramos en el
Govern. Somos conscientes de las necesidades que tiene la
gente, no solo de la Part Forana de Mallorca sino también de
otras islas, yo, como ibicenca, sé los problemas que tiene la
gente de Ibiza para encontrar vivienda aquí y también plaza en
la residencia.
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Por lo tanto, vamos a votar que no a estas enmiendas
porque, tal y como dice aquí, ya está prevista en el presupuesto,
pero seguiremos vigilantes, no obstante, a que esa promesa que
el Govern ha hecho desde que entró, finalmente se lleve a cabo,
porque también nos va en ella mucho interés. 

Y respecto a las demás enmiendas, pues hemos solicitado
transaccionar algunas enmiendas, tanto del partido El Pi, como
de MÉS per Menorca, que esperamos que nos acepten las
enmiendas para poder votar a favor. Y, la última, votaremos a
favor de una enmienda del Grupo Mixto de proyecto museístico
de Sa Sanieta de Formentera, y lo demás lo hablaremos en el
Pleno y lo debatiremos en el Pleno, pero bueno, tiene la
defensa de estos presupuestos, por nuestra parte, está clara.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, vicepresident. Gràcies, bon dia, diputades,
diputats. Bé, ja ho he dit a l'anterior secció, creim que aquests
pressuposts són equilibrats i justs, i per això nosaltres en
general hi estam d'acord i hi votarem a favor.

El Sr. Marí ha repartit una sèrie de propostes de transacció,
tant d’esmenes de MÉS per Menorca, com d'una esmena d'El
Pi, amb les que nosaltres, evidentment, estam totalment d'acord.

Passaré a fer dues pinzellades d'algunes esmenes que m'han
semblat curioses, si més no, de les presentades pels diferents
grups. Hi ha una esmena, si no vaig malament, del PP, que
parla d'estudi i protecció, foment i difusió de les modalitats
lingüístiques mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer... de
ver? De ver? És seriosa aquesta esmena, va de ver?... No, no...,
jo només vull informar-los que això ho fa la Direcció General
de Política Lingüística amb la promoció de la llengua pròpia
del país... -no, no, no, no-..., és una informació, és una
informació que don. I això ho fa ja la Direcció General de
Política Lingüística, fomentar..., com és que ho diu?...
“estudiant, protegint, fomentant i difonent la llengua pròpia del
país”; i, si troben que és poc el que fan, facin el mateix que ha
fet El Pi i presentin una esmena per augmentar el pressupost de
la Direcció General de Política Lingüística, però no ens
venguin amb anomalies científiques, per favor. 

Després, estam satisfets precisament quant a la Direcció
General de Política Lingüística, perquè el seu pressupost puja
pràcticament un 17%, però allò realment important és la
coordinació dins el mateix Govern, per tal que les polítiques
actives en favor de la llengua pròpia del país sigui transversal
a tot el Govern; al cap i a la fi, aquesta és una de les missions
importants que té la Direcció General de Política Lingüística i,
entre d'altres coses, també per això puja pràcticament un 17%
el seu pressupost.

I, Sra. Guasp, quant a una esmena seva, vostè vol llevar
l'ajuda a una entitat de la qual la presidenta d'aquest govern, del
Govern de les Illes Balears, del seu govern també, és la
vicepresidenta i que la majoria d'ajuntaments de les Illes
Balears formen part del seu patronat. Per tant, no és una entitat
externa, és una entitat pròpia, és una fundació de la qual les
dones i els homes de les Illes Balears també se'n senten part i
en formen, no és una entitat externa aliena, és una entitat pròpia
de les Illes Balears. Igual que ho és la figura de Ramon Llull,
que hem recordat també darrerament i crec que és important, és
important per al país. 

Al marge d'això, les transaccions que us ha repartit el
diputat del PSOE nosaltres hi estam d'acord i les votarem a
favor. I el que he dit: un pressupost just i equilibrat.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA. 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passam ara el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots. Bé, nosaltres pensam
que ens trobam davant d'un pressupost de la secció 21 d'aquesta
conselleria que és un pressupost en creixement i pensam que és
correcte perquè és el moment en què és necessari que sigui així
per política econòmica anticíclica i perquè, evidentment, no és
moment de retirar estímul sobre l'economia. I més si parlam
d'una conselleria amb tanta influència, diguéssim, a nivell de
futur, no?, perquè quan parlam d'universitat parlam de cultura,
que la cultura necessitam que estigui sempre forta. Ara acabam
de passar moments difícils per a tots i també per a la cultura de
fons europeus, evidentment, però aquí la conselleria bàsicament
el que fa és dotar-se d'allò necessari i de digitalització. Tots
comprendrem el gran impacte que tenen els objectius d'aquesta
conselleria sobre el futur de les nostres illes. Per tant, nosaltres
bàsicament estam d'acord amb totes les inversions que es fan
quant a universitat, recerca, cultura, etc., i també de canvi de
model.  

Consideram encertat enfortir la Universitat, i per això
celebram l’augment de gairebé un 8% major de l'assignació que
li fa, que del 2015 a ara és un 52% superior ara del que era. Per
tant, això és important. A més d'això, també consideram
encertada la reducció de preus de les matrícules. Això, és a dir,
facilitar l'accés a la universitat és facilitar també la igualtat
d'oportunitats. Per tant, també és correcte l’augment d'oferta de
places dels cursos d'infermeria, com hem vist. 

També augmenta el finançament dedicat a recerca. Tenim
ni més ni menys que un 58% de creixement, és un creixement
importantíssim. I la inversió en recerca i la consolidació de
plantilles d'investigadors ens acosta més cap a una economia
del coneixement en el futur, i això també ens ajudarà a retenir
talent i retenir talent a les Illes Balears és donar un futur als
nostres joves qualificats. Per això també estam d'acord amb
l'impuls que es farà del projecte de la llei de la ciència, de
projectes també com el projecte del pol marí i tota aquesta sèrie
de qüestions que avancen cap a l’economia del coneixement. 
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Quant a cultura, com deia, hi ha un increment també
considerable, més d'un 12%. Volem destacar la vessant
necessària d'aquesta cultura. Nosaltres consideram ben invertit
tot el que s'inverteixi en cultura. 

Bé, entrant a les esmenes de cada grup, que entenc que
també tendrem més espai per per debatre-les en el plenari, clar,
el Partit Popular ens presenta tota la sèrie d'esmenes a la
totalitat que, bé, supòs que això és la qüestió més..., tenc el
dubte realment si és una funció de dir, bé, que els tornin a la
conselleria i els refacin o simplement és una sol·licitud
indiscriminada de votar tota la totalitat.

A la seva esmena sobre el Premi Born de Teatre votarem
que no, però perquè ja es va aprovar. És a dir, això sí que ho
compartim, però es va aprovar la mateixa esmena en ponència.

Sobre el Museu de Sa Sanieta també votarem a favor de
l'altra esmena que hi ha, per tant a la seva no li podem donar
suport.

A la 13816 votarem en contra. Jo crec que aquí, tots els que
som, tots els grups, almenys els grups presents, estam a favor
d'impulsar una nova residència d'estudiants a la Universitat de
les Illes Balears, i també ho està el Govern i per això té el seu
programa 421F, que ja té prevista aquesta actuació. 

Quant a Ciutadans, jo tenia molts dubtes amb l'esmena
13382, precisament li anava a demanar una mica més
d'informació, però ara amb la que ha donat pens que l'he
comprès una mica més. Nosaltres pensam que la Universitat ja
té un servei d'internacionalització que precisament es dedica a
això, per tant, hem de deixar que treballin en aquesta línia.
Discrepam rotundament que als fons europeus no s'hagi tengut
en compte la Universitat. D'això ja en podrem parlar més en
una altra ocasió si volen, però haurà de mirar tota la sèrie de
projectes amb els quals la UIB prendrà part més endavant. Per
tant, això és el que volíem destacar.

Però d'aquella esmena, com han dit altres companys, el que
menys compartim és la baixa que hi fan, perquè vostès
evidentment volen deixar la Fundació Ramon Llull
pràcticament sense activitat o almenys des de la part de les Illes
Balears. El que diu l'article 35 de l'Estatut és la defensa i la
protecció de la llengua catalana i, evidentment, ser objecte
d'estudi de les varietats insulars, cosa que ja es fa. Per tant,
nosaltres no veim aquesta necessitat del que diu Ciutadans. 

A la 13383 també hi votarem en contra. Clar que volem
quantes més places millor, però, clar, així, simplement un
augment, nosaltres el que volem és deixar-ho a l'estudi de
demanda de titulacions que fa la UIB i del que surti d'aquí per
suposat que li donarem suport a l'augment de places.

Una altra vegada aquí veig quasi tan important l'alta que
vostès fan com la baixa, perquè vostès el que voldrien és buidar
l'Orquestra Simfònica. Si no és així, corregeixi'm, però, clar, no
sé tampoc ciutadans com sabria llavors defensar això dins el
món de la música.

Respecte d'El Pi els hem fet arribar una transacció a la seva
esmena 12967, així ho hem fet també a tots els grups i a la

Mesa, per a una subvenció per al Festival de Música de
Pollença.

I per la resta d'esmenes la veritat que compartim la finalitat
amb totes, però a algunes votarem que no. Per exemple, la
12987, ja he comentat, sobre la residència d'estudiants; la
12988 ja hem transaccionat, com ha dit el Sr. Castells, amb
MÉS per Menorca una qüestió de les ajudes que fan a cada
consell insular; la 12966 també es va transaccionar i ja es va
acceptar en ponència. I la del hub audiovisual també, com dic,
estam d'acord amb la finalitat, el que passa és nosaltres ho
tenim assignat o la intenció seria fer-ho passar a través dels
projectes de fons europeus, com hauran vist dins del Pla
d'inversions.

Les transaccions pens que ja les ha explicat també el Sr.
Castells i les tenen tots vostès per escrit, per augmentar les
partides als ajuts de desplaçament als estudiants que s'han de
desplaçar fora de les Illes; una subvenció per a la Fundació
Ciutadella Cultura, per al Cercle Artístic de Ciutadella, per al
projecte de toponímia del Consell Insular de Menorca i, per
últim, per a la qüestió dels dinamitzadors lingüístics. 

He de dir aquí, en aquest cas, que la versió que els han
passat en paper i juntament amb la Mesa, voldríem, a més del
que hem presentat, fer un petit canvi a la motivació de
l'esmena; bàsicament perquè l'esmena original parlava de
triplicar l'import, com ara hem fet canvis d'imports ja no seria
triplicar, seria deixar-ho per a una espècie d'augmentar. Però,
bé, si no, ara ho passarem per escrit a la Mesa. Això seria tot de
moment.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Comencem ara els torns de rèplica
i, en primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Bé, no he tengut l'oportunitat -i deman
disculpes-, d'arribar a temps per defensar les esmenes abans,
serà al Ple on defensarem les esmenes de forma definitiva. Sí
que ens agradaria dir, bé, algunes reflexions aprofitant el temps
que ens queda. 

En primer lloc, Sr. Mas, nosaltres sí que creim que cal
augmentar el foment de les modalitats insulars de la llengua
catalana. Nosaltres no posam en dubte la unitat de la llengua,
però sí que creiem que és molt necessari que deixin vostès de
fomentar el català estàndard i se sentin orgullosos de fomentar
les modalitats insulars. Sr. Mas, vostè és mallorquí, jo som
eivissenc, vostè s’hauria de sentir profundament orgullós de
parlar en mallorquí. Jo em sent profundament orgullós de parlar
ara mateix en eivissenc, de parlar, eh? Una qüestió és com
s'escriu la llengua, no tenim cap dubte de com s'escriu,
normalitzat, no en tenim cap dubte, però la parla, la parla és
única. Vostè parla mallorquí i -repetesc- se n'hauria de sentir
profundament orgullós. I el que fan vostès és sistemàticament
fomentar el català estàndard i és al que nosaltres ens oposam
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frontalment, perquè -repeteix- ens sentim orgullosos que el Sr.
Marí parli en eivissenc, el Sr. Castells parli en menorquí, el Sr.
Sanz parli en les qüestions que hi hagi més de Formentera. És
cert que el senyor Castells parla més en català estàndard, bé, no
passa res, no ens hi oposam. L’únic que estam dient des del
Partit Popular és que s'ha de fomentar més i ens hem de sentir
orgullosos, el Sr. Borràs, per exemple, sí, el Sr. Borràs ara
parla en menorquí. Vull dir, ens hem de sentir profundament
orgullosos de parlar en les nostres modalitats i nosaltres, ja li
anuncio Sr. Mas i resta de l'esquerra, que ho seguirem
demanant i ho seguirem fomentant. 

Per altra banda, allò de la universitat. Home, ni la Sra.
Santiago es fia que efectivament es faci la residència a la
Universitat de les Illes Balears. És normal que no se’n fiï, Sra.
Santiago, perquè efectivament, duen vostès parlar-ne des de fa
no sé quants anys, però escolti no hi és, no ve, no ve. Per tant,
si entre tots podem aconseguir que vengui, doncs, benvingut
sigui. Hi ha una esmena d'El Pi, que nosaltres la votarem a
favor, hi ha una esmena del Partit Popular que nosaltres,
evidentment, la votarem a favor. Vostès ja sabem que no,
vostès del Partit Popular poca cosa volen saber. No passa res,
nosaltres seguirem fent la nostra feina. Cap problema en aquest
sentit. Jo crec que si féssim força tots junts, igual
aconseguiríem que d'una vegada per totes una qüestió amb la
qual estam totalment d'acord, es dugués a terme de forma
efectiva i no només se'n parlés, perquè és el que està passant,
només se'n parla, però no s'acaba fent. Nosaltres, tot el suport
perquè sigui una realitat la residència, perquè li puc assegurar
que ho conec un poquet i fa molta falta, perquè la residència
actual de la Universitat està hiper saturada i és cert, fa molta
falta. Per tant, hauria de fer-se realitat el 2022. 

Quant al sentit del vot, nosaltres, sistemàticament en
comissió sempre deim, ens abstindrem a les esmenes de la resta
de grups parlamentaris i, evidentment, votarem a favor de les
nostres. En aquest cas, les transaccions, com que hi ha
transaccions, doncs mirin, nosaltres les esmenes de MÉS per
Menorca transaccionades, la immensa majoria les votarem a
favor. Jo crec que tenen sentit, el desplaçament d'estudiants
distribuir-ho, jo crec que té sentit; la subvenció nominativa a la
Fundació Ciutadella Cultura, la votarem a favor; se
subvenciona el Cercle Artístic de Ciutadella, també, de fet
coincideixen amb una proposta nostra. També votarem a favor
la transferència al Consell Insular de Menorca per al
nomenclàtor de toponímia. I, en canvi, la de dinamitzadors
lingüístics no, la votarem en contra, perquè ja creim que la
partida és més que suficient, perquè per fomentar el català
estàndard no hi som, per fomentar les modalitats lingüístiques,
sí. Aquest és el sentit de vot que nosaltres farem. 

Quant a l'esmena d'El Pi,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab. ... per subvencionar el Festival de Música de
Pollença, també la votarem favorablement. I la de la residència
que proposa El Pi, que és la 12987 també la votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Jo li he de dir, Sr. Marí, que jo no he
rebut aquestes transaccions, em sap greu me les ha passat la
companya d'El Pi. 

En relació amb la nostra esmena, la 13882, posava en dubte,
ja li dic, Sr. Marí, que coneix molt poc de gestió de projectes
europeus. Em sap greu, que res no té a veure, res absolutament
res, una unitat d'internacionalització a la UIB, que du el tema
d’Erasmus, el tema de talent, de professors que vénen de fora,
absolutament res té a veure amb la gestió de projectes
europeus, amb l'elaboració d'un projecte europeu, que ara
mateix l'estan fent els propis científics, els propis responsables
i que no haurien de fer això, ho han de fer tècnics especialistes
en projectes europeus. I aquí es veu que aquest govern no
aposta realment per què els fons europeus arribin a la
Universitat, al coneixement, a investigació i innovació. 

Diuen que no entenen per què baixam la partida a la
Simfònica, perquè ara no ho tenc aquí, és tots els pressuposts.
Però eren molts de milions, que creim que en un moment com
l'actual, no s'haurien de destinar tants de milions i creim que és
necessari per a les places de la residència d'una universitat, que
no som l'única portaveu que s'ha referit a això en aquesta
aquesta comissió. 

Les esmenes transaccionades a MÉS per Menorca, nosaltres
votarem a favor d'aquelles que estan referides a les beques
d'estudiants de les diferents illes. Sempre hem donat suport i
així ho farem. Ens abstendrem a les que fan referència a les
subvencions nominals, hi votarem clarament en contra de
l'esmena d'augmentar el pressupost en 100.000 euros de
dinamitzadors lingüístics, que era una partida completament
molt inflada, que ja vàrem treure per a ajudes a menjador i
ajudes a places de 0-3 d'aquests pressuposts, el traiem per a
educació i ajudes a la conciliació. 

Per tant, consideram que ja era molt gran, com per ara
augmentar en 100.000 euros més. Això és el que fa aquest
govern i sobretot, la manca de respecte reiteradament i la
manca de compliment del nostre Estatut d'Autonomia, es referia
el Sr. Marí també i és que aquest article el que diu és “protecció
i estudis”, però diu “difusió de les nostres modalitats
lingüístiques”. I és això el que no fa aquest Govern i és
absolutament una realitat. Ho ha expressat molt bé el Sr. Costa
també i ho compartim des del nostre grup parlamentari.

I dir, com ha dit el Sr. Mas, denominar les modalitats
lingüístiques, “una anomalia científica”, em sembla agosarat
per la seva part, sinó una manca de respecte a la nostra llengua,
a les nostres modalitats. De MÉS,per Mallorca evidentment no
m’estranya, però d’El Pi que es diu un partit regionalista, que
hauria de defensar aquestes modalitats, en aquests dos anys que
duc en aquest Parlament, mai he sentit al Grup Parlamentari
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d’El Pi, defensar la difusió de les modalitats lingüístiques de les
Illes Balears i m’agradaria que tots els ciutadans d’aquestes
illes ho sabessin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
acceptam la transacció que ens ha fet de l'esmena de suport al
Festival de Música de Pollença. Dir que ens hagués agradat que
s'haguessin transaccionat, com vostè ha dit, esmenes que s'han
transaccionat d’altres grups i que nosaltres també les tractàvem.
Crec que si hi ha voluntat de transaccionar aquestes esmenes,
demostra cercar el consens i demostra la voluntat d'arribar a
acords amb tots els grups. I vostè ho ha dit, que les finalitats de
les nostres esmenes hi està bàsicament d'acord. 

Per tant, ja ho vaig dir l'any passat el Sr. López de Podem,
amb una esmena en referència a les ajudes de donar suport amb
vals descompte, etc., en comerç, que es va transaccionar amb
Ciutadans, que consideren que si tots els grups parlamentaris la
duen es pot transaccionar i s'arriba a un consens amb tots els
grups. 

Amb això, també feia referència al projecte de la nova
residència, nosaltres parlam de fer el projecte, crec que si hi ha
la voluntat del Govern i de tots els grups que... almanco en
aquest moment els grups parlamentaris de l'oposició de qualque
manera ho hem reflectit també hagués estat a bé perquè així es
demostra que tothom té interès que aquesta residència sigui una
realitat. 

Jo, Sra. Guasp, no tenc problema de parlar de modalitats
lingüístiques. Jo el que puc dir és que la llengua catalana és
una, després hi ha tots els dialectes del món i no hi ha cap
problema, però és que els que tenen problemes d'acceptar la
llengua catalana són vostès. Jo que..., jo parl mallorquí i parl
artanenc i no tenc cap problema, però són dialectes. La llengua
és una. La llengua espanyola és una, i hi ha el dialecte andalús,
el dialecte gallec, el dialecte balear, en castellà és igual, però hi
són. És que no tenc cap problema a acceptar-ho, això, de cap
de les maneres i ho puc dir aquí i davant el rei. 

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. És el torn ara del Grup P arlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, per a aquesta contrarèplica em
substituirà el Sr. Sanz, que així podrà defensar la seva esmena.

Gràcies.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. Castells, gràcies, presidenta. Bé, l'esmena que
presentem des del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, PSOE, Esquerra Unida, Illes Balears -ho dic tot
perquè sembla que a vegades hi ha problemes per dir tots els
partits que conformen la coalició- és sobre la museïtzació de Sa
Sanieta, Sa Sanieta és una finca molt particular de Formentera,
que a més va poder ser comprada per part del Consell de
Formentera mitjançant els fons europeus, va haver-hi una
col·laboració entre el Consell de Formentera i el Govern de les
Illes Balears i mitjançant els fons... perdó, el fons de l’ITS es
va poder fer la compra d'aquesta... -he dit “europeus”, com
estem a fons europeus i se n’ha parlat poc, idò miri, algú ha
parlat ja de fons europeus...-, es va poder fer la compra
d'aquesta finca. 

És cert que dins el projecte de museïtzació estan pensats
diversos indrets de l'illa per fer que el Museu de Formentera no
sigui només una zona, sinó que sigui un museu viu a tota l'illa,
però aquesta part, aquesta part de la finca ara mateix necessita
d’un projecte per incloure’s dins aquesta museïtzació i és
necessari, és per això que demanem aquesta esmena, que
esperem que tengui el suport de la resta de grups.

De les esmenes que ha presentat MÉS per Menorca..., les
votarem a favor amb aquestes transaccions, i agrair al Sr.
Castells aquesta esmena relativa a la transferència de
desplaçaments també per als residents de Formentera per a (...)
a la UIB.

I després, en el tema de la llengua, Sr. Costa, li puc ben dir
el que parle: parle castellà i parle català i, com deim a València,
la meva varietat dialectal..., que disculpin-me, Sra.  Guasp, Sr.
Costa, en lingüística es diuen varietats dialectals d'una llengua:
les modalitats és refereixen... sí, no importa, les modalitats es
refereixen a la gramàtica, i la gramàtica és la mateixa perquè la
llengua és una només i llavors parlem de varietats dialectals
com molt bé ha dit la Sra. Sureda, i si ens podem entendre i jo
vaig poder arribar a Formentera i m’entenia la gent de
Formentera és perquè que jo parlava valencià i ara també tinc
la varietat dialectal formenterenca que entra dins de la varietat
més grossa que és la balear d'una llengua única. 

El que passa és que tenen un problema amb la llengua,
tenen un problema en el fet que es digui catalana. És el
problema que tenen, és una qüestió de racisme o com li vulguin
dir, el seu problema és que es digui “catalana” i ho estan
emprant aquí i en altres bandes per fer.., per al que no
serveixen les llengües: per desunir. Per això volen dir-ho en
quatre noms diferents i -disculpin-me- és una sola llengua, hi ha
unitat, i si no els agrada que hi hagi una unitat, tal vegada és
que només els agrada un altre tipus d’unitat, una grande y
libre, pot ser que sigui la que els interessi, però nosaltres
parlam de la unitat de la llengua catalana, que és important
perquè és la manera en la qual es pot defensar.

I la riquesa d'una llengua justament és que hi hagi diverses
formes de dir-ho, es pot dir nen, xic, noi, xiquet... i ens
entendrem, com es pot dir en castellà, es pot dir trasero o es
pot dir cola para referir-se a la mateixa part del cos segons en
la part de l’Atlàntic en què et trobis i ens podem entendre
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perfectament, com també guagua es diu a Canàries i a Cuba i
aquí en diem autobús. És una qüestió també de lingüística i que
sembla que al seu discurs parle molt d’aquesta qüestió.

I després parlen d’augmentar personal en algunes qüestions,
agrair-los que parlen d’augment de personal ja que moltes
vegades en les seves gestions el que fan és reduir personal, tot
i que no podem (...) les esmenes perquè ja estan incloses dins
de moltes de les qüestions del pressupost que he tingut
l’oportunitat de poder anar revisant... moltes hores, però
aclareixin-se... augmentem personal?, el reduïm?, llevem
alguns ens?, els creem? Ah, no, és que vostès sí que tenen clar
que volen defensar una llengua, el castellà, i per això creen una
oficina de defensa del castellano a altres comunitats
autònomes, aquí resulta que el que volem és disgregar-la i
separar-la, igual podem crear una unidad de defensa del
castellano..., gallec que es parla a Galícia, igual qualsevol dia
ens trobem amb alguna qüestió així per poder també disgregar-
la.

I res més, vull dir que per la nostra part òbviament votarem
a favor de la nostra esmena, les que he dit del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca amb aquestes
transaccions també seran acceptades i la resta no les podem
votar a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Passam als torns de contrarèplica i, en
primer lloc, passam la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidenta. No haremos replica, contestaremos en
el pleno. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Té el torn de paraula ara el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Mirin, orgull no és només una cosa que
s'expressa, sinó que es practica, i nosaltres el practicam parlant,
sempre, en el nostre país en la llengua pròpia del país i posam
pressupost damunt la Direcció General de Política Lingüística,
que és qui té la competència del foment de la llengua pròpia, i
més orgullosos que la gent de MÉS per Mallorca de la llengua
que parlam i que usam, no només la sabem, sinó que la feim
servir, no n’hi ha, n’hi ha que poden estar igual d’orgullosos
que nosaltres, però més, no. 

I quant a allò que vostès anomenen modalitats i quant a, per
exemple, Mallorca, quina modalitat agafam?, la de Sineu?, la
de Pollença?, la de Sóller?, la de Manacor?, la de Montuïri?, o
feim un estàndard?, feim un estàndard de mallorquí i segregam
lingüísticament la llengua catalana, que és el que vostès
persegueixen?...

LA SRA. PRESIDENTA:

No s‘interpel·lin entre vostès, per favor, Sr. Costa.

EL SR. MAS I TUGORES:

És a dir, fem un estàndard de mallorquí i segregam
lingüísticament la llengua catalana? És això el que hem de fer?
És el que vostès persegueixen, vostès persegueixen la
segregació lingüística del català i el negacionisme lingüístic de
la unitat de la llengua pròpia de les Illes Balears, que és la
llengua catalana, no persegueixen res més, perquè modalitats
lingüístiques en trobam una de diferent a cada poble de
Mallorca.

Per això, la diversitat ens du a la unitat de la llengua
catalana.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per últim, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Simplement.., res, dir a la Sra. Guasp
que jo havia deixat al principi..., abans de la comissió he
repartit còpies de les transaccions; vostè en aquell moment
encara no hi era i les havia deixat damunt la taula del mateix
escó on està. Per tant, si... si no li havia arribat en tiempo y
forma..., no sé què ha passat, però en tal cas doni’s per
notificada.

I res més, jo anava a fer alguna consideració respecte del
tema lingüístic, però amb els que m'han precedit jo crec que ja
no... ja no... ja no fa falta. Per tant, ja parlarem en ple el que
haguem de parlar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. No havent-hi cap portaveu del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, començarem la
votació de la secció 21, Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

Passem a fer, com sempre, els grups de votacions que
crèiem que estan adaptats als diferents grups polítics
representats aquí a la sala. 
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Comencem, com sempre, amb les votacions de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular. 

En primer lloc, un primer grup format per les esmenes del
Partit Popular 13771, 13816 i 13817.

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, són les esmenes 13494, 13495, 13496, 13497, 13498,
13499, 13500, 13501, 13775, 13814 i 13...

(Se sent una veu de fons que diu: “son dos bloques”)

Ai, perdó, perdó! Perdó, torn  dir el bloc complet, d’acord?,
perquè m'he equivocat.

Passem a votar, primer, les esmenes 13494, 13495, 13496,
13497, 13498, 13499, 13500 i 13501, votam aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a un últim grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les esmenes 13775, 13814 i 13815.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, en primer lloc votarem l’esmena 13382.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos 13383 i 13388.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 4.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí. Ah!, perdó...

LA SRA. PRESIDENTA.

4 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA.

... és que me’n faltava un.

LA SRA. PRESIDENTA:

4 abstencions.

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, en primer lloc
votarem les esmenes 13060, 12966, 12968, 12969, 12970,
12971, 12972, 12974, 12987, 12988, aquest grup d’esmenes.

Vots a favor.

EL SR. COSTA I COSTA.

Sra. Presidenta, deman la votació separada de la 12987.

LA SRA. PRESIDENTA.

Un minut. De la 12987 m’ha demanat, no? D’acord.
Llavors, tornem a anomenar les esmenes que votarem en aquest
moment, ho torn dir, esmenes 13060, 12966, 12968, 12969,
12970, 12971, 12972, 12974 i 12988, votam aquestes esmenes. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar, en primer lloc, l’esmena transaccionada
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes 12967, amb
la transacció. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes 13009.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un altre grup d’esmenes: esmenes 12973, 13008
i 13007.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena que ha demanat el Partit Popular votar-
la per separat, la 12987.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Votam cada una, que han estat
transaccionades, les votarem totes per separat.

En primer lloc, votarem l’esmena 13871 transaccionada.
13871 transaccionada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contra? Ah!, bé, ja està. Perdó, no és que m’estava fixant
amb el Sr. Sanz que estava una mica..., no ha votat. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

El Sr. Sanz no vota.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja, ja, ara. Passem a votar l’esmena transaccionada 13875.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar també l’esmena transaccionada 13876.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena transaccionada 13877.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena transaccionada 13887.
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Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena transaccionada 13890.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votem l’esmena transaccionada 13888.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perdoni, presidenta, volia fer una abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar-la. Esmena transaccionada 13888, que
quedi clar. 

Vots a favor?

Vots a en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim -dóna gust, avui sí que hi ha consens-, votam
l’última esmena presentada pel Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera. És l’esmena 13906. Bé, he dit Gent per
Formentera no... ho puc dir, Sr. Sanz? És el que tenc escrit i és
el que llegeixo. Votarem l’esmena 13906.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acabem el debat i la votació de les esmenes de la
secció 21.

Són exactament les 12:00 hores, a les 12:15 hores demano
que tots els diputats hi siguin i començarem la secció 25. A les
12:15 començarem la secció 25. 

Demano també a tots els membres que tenguin en compte
que després hi ha una comissió d'Hisenda. M'agradaria per
favor que m’escoltessin.

Hi ha una comissió d'Hisenda que estava prevista a les
16.00 hores, però com que és orientatiu i es posa que es podrà
fer després de les comissions, la comissió aquesta, per
excepcionar l'article 25 de la Llei de finances, es farà a
continuació de l'última comissió directament. Que ho tingui
tothom en compte.

Moltes gràcies i a les 12:15 ens trobam aquí. 

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats. Sabem que portem tres dies,
que és l'última, però fem el debat de l'agrupació de la secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, amb les seccions i entitats
afins.

Abans de res, demanaria als diputats si hi ha substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta. Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Presidenta, Pablo Jiménez a Antonia Martín.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz, Josep Castells,
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EL SR. CAMPS I PONS:

Presidenta, Lluís Camps substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, diputats i diputades. Començam el debat
número 12 de totalitat i globalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, esmena 13502; E05, Institut Balear de
l'Habitatge, IBAVI, esmena  13503; E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, SFM, esmena  13504; E11, Ports de les Illes Balears,
esmena 13505; C11, Consorci de Transports de Mallorca,
CTM, esmena 13506.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, 
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, esmena 13088.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431B, Arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, esmenes 13797, 13561,
13562; al programa 511B, Direcció i serveis generals,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, esmena 13800; al
programa 522A, Ports i transport marítim, esmena  13799; E05.
Institut Balear de l'Habitatge, IBAVI, esmenes 13511, 13512,
13513, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13519, 13536,
13537, 13607, 13754, 13760, 13765 i 13809; E06, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, SFM, esmenes 13522, 13523, 13524,
13525, 13796, 13819;  E11, Ports de les Illes Balears, esmenes
13507, 13520, 13521, 13540, 13764, 13766, 13801; C11,
Consorci de Transports de Mallorca, CTM, esmenes 13508,
13509, 13510, 13788.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431B, Arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, esmena 13369; al programa
521A, Infraestructures bàsiques, esmenes 13365, 13368,
13372; al programa 521D, Transport per carretera, esmena 
13366.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa
431A, Gestió i foment de l'habitatge social, esmena 13063; al
programa 431B, Arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmenes 13068, 13078 i 13072; al programa 521C,
Transport ferroviari, esmenes 13064 i 13065; al programa
522B, Aeroports i transport aeri, esmena 13066; E05, Institut
Balear de l'Habitatge, IBAVI, esmena 13067.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, PSIB,
EUIB, secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al
programa 431A, Gestió i foment de l'habitatge social, esmenes
13902 i 13907; al programa 431B, Arquitectura, habitatge i
protecció del patrimoni, esmena 13908.

Comencem ja la defensa conjunta de totes les esmenes i, en
primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Lluís Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més, senyors
i senyores diputats, bon dia. 

Quant al Partit Popular, les esmenes parcials serà el que
tractarem en comissió. Per tant, de las de totalitat ja farem el
nostre posicionament i justificació el dia del plenari. Hem
presentat una bateria d'esmenes, en el sentit que s'està fent feina
des de l'inici d'aquesta legislatura, perquè entenem que ja -i el
temps cada vegada ens està donant aquesta raó- altres maneres
i aspectes que des del Govern de l'esquerra no atén en l'atenció
i amb l'agilitat que necessiten els ciutadans de Balears i, per
açò, aquest sentit de les esmenes. 

Quant a l'esmena 13560, augmentar la dotació per a ajudes
a la millora de l'accessibilitat als edificis d'habitatges privats,
1,5 milions d'euros, entenem que és força necessari que el
Govern faci aquest esforç quant al sector privat, perquè al
sector públic, aquesta aposta que fan en exclusivitat, quasi ens
atreviríem a dir, de l'habitatge només en el vessant públic,
vostès ja veuen que arriben tard i que no arriben al ritme de la
necessitat i de la desesperació dels ciutadans d'aquestes illes.

També tenim aquesta esmena, 13797, incrementar aquestes
ajudes per a l'accés a l'habitatge. És importantíssim que hi hagi
aquesta sensibilitat. 

Després, també la 13511, el programa de cessió voluntària
d'habitatge, conjuntament amb els ajuntaments, aquesta partida
de 500.000 euros; vostès saben que els ciutadans a
l'administració que primer recorren sol ser als ajuntaments i,
per defecte, la regidoria de Serveis Socials, per tant, entenem
necessari que hi hagi aquest gest per part del Govern, que doni
aquesta petita aportació però important, perquè els ajuntaments
no se sentin tan tots sols com es troben.

La 13512, una creació a través d'un sistema d'aval concedit
des de l'IBAVI perquè puguin tenir aquesta garantia d'arribar
al cent per cent del valor de la taxació dels immobles, per a
aquesta emancipació, per a aquesta possibilitat d’emprendre de
forma que consideri la persona ... poder emancipar-se. 

També la 13514, el manteniment i reparació de les
promocions de l'IBAVI, reforçar-lo amb 1 milió més; vostès
haurien de ser conscients, perquè ja que són tan defensors a
ultrança d'allò públic, a allò públic a part de construir, fer fotos
i anuncis, darrere, hi ha una part súper important que vostès
haurien..., o jo des del Partit Popular, m'atrevesc a dir-los, que
haurien de fer qualque volta per qualque promoció de qualsevol
de les Illes Balears, perquè vegin que, a part de pintura, a part
de manteniment de les finestres, a part de manteniment d'altres
coses que no estan en l’estat que es mereixen, sobretot respecte
als ciutadans que viuen en aquestes promocions públiques.

Quant a la 13515, recuperació del programa d'habitatges
privats, una mostra més de la poca sensibilitat i credibilitat que
tenen amb el sector privat; a mi em sembla que aquesta esmena
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té tot el sentit perquè els habitatges..., vostès han exclòs del
programa de pressuposts, una partida -tot i que fos minsa, que
fos ridícula- de 250.000 euros però, bé, era un gest i per tant
ara entenem que els ciutadans han de tenir aquest incentiu
perquè apostin per aquestes polítiques d'eficiència energètica,
i que tenguin aquesta col·laboració i ajuda per part de
l'administració i que es puguin acollir, i si tenen un poc de sort,
puguin gaudir d'aquesta ajuda que pogués sortir d'aquesta
esmena.

Quant a la 13516, com em sol dir el Sr. Ferrer, que és un
refregit, o repetir les esmenes quan fem qualsevol tipus de
moció o PNL, però bé, a mi em sembla que és important, com
deia fa uns minuts, el manteniment, acabar les coses,
gestionar-les. Els recursos públics no només han de servir al
Govern per fer-se una foto quan ho anuncia, quan entregarà les
claus, quan és un dia d'alegria, l'alegria ha de ser continuada els
365 dies de l'any. 

Per tant, per açò deim 1 milió d'euros per poder acabar els
locals comercials de l'IBAVI que bona falta li fa i també seria
una manera de poder posar a disposició dels ciutadans que
vulguin emprendre una activitat, per a aquestes associacions
que a vegades no disposen d'espai públic per poder
desenvolupar les seves activitats socials, afectives quant a la
necessitat que hi ha a dia d'avui de poder ajudar-se entre uns i
altres, etc., crear una línia d'ajuts d'assessorament jurídic a les
famílies propietàries que pateixen ocupació irregular. A mi em
sembla... qui no vulgui ser conscient que tenim un problema
social, generalitzat, però com que ens hem de centrar aquí a
Balears, Balears cada any incrementa aquesta acció irregular i,
per tant, des de les administracions hem de protegir els dèbils
i les persones que, desgraciadament, sense tenir-ne cap culpa de
res, es veuen afectades per aquesta ocupació il·legal. 

Per tant, entenem just i necessari que hi hagi una partida
perquè a vegades els ciutadans que no en tenen cap culpa es
veuen implicats si no tenen recursos per poder-hi fer front d'una
forma legal i d'una forma ordenada, poder defensar els seus
legítims interessos. Per tant, aquesta esmena 13519 va en
aquest sentit.

Després, en destacam una altra, la 13607, ampliar l'atenció
presencial de l'IBAVI a Formentera. Entenem nosaltres que les
oficines una vegada que ja estan... o les cessions d'espais estan
habilitades, doncs se’ls ha de dotar de l'equip humà necessari
i que es faci la feina millor possible perquè els ciutadans
tenguin una resposta en temps i forma el més eficient possible. 

El projecte d'habitatge, el solar de l'antic escorxador de Sant
Lluís és un projecte recurrent que amb l'esmena 13754..., jo
record mirant un poc l'hemeroteca l'any 2010 que va fer una
visita l'exconseller Carbonero i el Sr. Marc Pons, l’exconseller
d'Habitatge, que era president del Consell de Menorca, que ja
parlaven d'aquest solar de Sant Lluís. Ara hem passat de parlar-
ne, hem fet una passa més, un protocol, idò bé, nosaltres els
convidam que passin d’aquestes fotografies, d'aquestes
declaracions, que facin ja la passa definitiva i comencin a
redactar un projecte i el construeixin el més prest possible. Els
vesins de Sant Lluís els ho agrairan. 

Quant a la 13760, la nova promoció d'Es Mercadal també
per poder redactar un projecte, així com Ciutadella, que
contempla una plurianualitat.

I la 13809, construcció a Formentera també per un import
d’1 milió i mig d'euros que entenem que són necessaris.

Passam ara als Serveis Ferroviaris. El Govern, per activa i
per passiva, anuncia i es compromet amb aquest increment de
freqüències. Per tant, nosaltres els convidam que reforcin
aquest increment de freqüències al qual vostès es comprometen
i que el Partit Popular també comparteix i vol apostar de forma
decidida per aquest transport públic, i l’eliminació dels passos
a nivell per poder minimitzar i eradicar el més ràpid possible
els perills que impliquen aquests passos a nivell.

També donar proposta de rehabilitació de l'antiga estació de
Sant Joan, petites accions, però a vegades importants per als
municipis de..., així com és aquesta 13795, rehabilitació antiga
estació de Sant Joan per utilitzar com a alberg i punt de trobada
cicloturístic a Sineu; o la 13819, inici i soterrament de les vies
del tren a Inca per 1,5 milions.

Ports IB, diferents actuacions, com podria ser una reforma
de les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de Sant
Antoni de Portmany, fondejos ecològics de qualsevol de les
Illes, una esmena per 1,5 milions d’euros, millora de les rampes
d'accés a la mar per a petites embarcacions a totes les Illes, per
un import de 500.000 euros.

Quant a l'ascensor del Port de Ciutadella, 500.000 euros
amb un plurianual d’1,5 milions. 

Quant a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I I PONS:

Sí, vaig acabant. Volia fer un comentari, hem proposat la
retirada de les esmenes 13562 i 13561, i també sol·licitam en
nom del Partit Popular, així com vàrem fer l’escrit dia 2
d’aquest mes, substituir la paraula “privat” per “púbilc” de
l’esmena 13517. Els agrariria que ens donessin aquest suport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara, per la defensa conjunta de
les esmenes, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bon dia ja en
aquesta darrera sessió d'aquest procés de tramitació de la Llei
de pressuposts. 
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Bé, ja vàrem parlar quan va venir el conseller a defensar els
pressuposts de la seva conselleria de Mobilitat i Habitatge que
els pressuposts d'aquesta conselleria, d'aquesta secció en el
2022, estan molt, molt condicionats pel finançament que vingui
dels diferents projectes que estan assignats a fons europeus. Per
tant, es fa difícil saber i la mateixa conselleria ho admitia, que
el pressupost d'aquesta conselleria acabi tal com s'ha
pressupostat i debatem en aquest moment. Hi ha molts
projectes que de tirar endavant i en el cas que siguin aprovats,
evidentment, modificaran d'una manera substancial tot el
pressupost d'aquesta conselleria. 

En aquest sentit, les esmenes que hem presentat des del
Grup Parlamentari Ciutadans van més orientades, per tant, a
situacions més genèriques, per exemple, de cara al programa
431, d’arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, i en
línia en el que des del nostre grup parlamentari considerem que
ha de ser el focus de totes les actuacions d'inversió que dugui
el Govern de les Illes Balears, proposem, presentem una
esmena per impulsar l'economia circular en aquesta àrea, en
l'àrea de l'arquitectura, l'habitatge i la protecció del patrimoni,
i, evidentment, una de les principals accions que s'han de fer
perquè l'economia circular esdevingui una realitat en el sector
de l'arquitectura i l'habitatge és adquirir els materials a
quilòmetre zero, materials de producció aquí a les Illes Balears,
materials que es fabriquin a les nostres illes.

Actualment hi ha diferents associacions d'empresaris que
fan materials de la construcció a les nostres illes, però en
moltes ocasions hi ha un cert desconeixement de quins
productes són els que es fabriquen aquí i quina són les seves
característiques i com es poden utilitzar per millorar la
circularitat en aquest sector. 

I, per tant, per això proposem una esmena, primer, per fer
un projecte, fer un registre de totes aquests materials que s'estan
produint a les nostres illes, que poden participar en el procés de
construcció que siguin de quilòmetre zero i que ajudin a
reforçar tots els principis d'economia circular. 

La partida és important perquè considerem que tothom ha
de ser coneixedor d'aquesta situació i que s'ha d'impulsar d'una
manera... i s'ha de fer una aposta important en aquest sentit. 

També hem presentat més esmenes en el tema de
sostenibilitat i sí que és ver... aquí les presentaven en el
programa d'infraestructures bàsiques, i sí que és ver que
després de conversacions amb els grups parlamentaris que
donen suport al Govern per ventura no eren d'aquesta secció,
però bé, considerem que és important primer reforçar la xarxa
de càrrega MELIB, la xarxa de punts de càrrega dels cotxes
elèctrics de les nostres illes, a la qual estan adherits mitjançant
conveni la major part dels ajuntaments de les Illes Balears.
Aquest sistema de gestió de recàrrega, que és un sistema que,
bé, la idea és bona i originàriament es va plantejar per un
volum d'aquest tipus de punts de recàrrega i per un volum de
treball, ara, avui en dia, ja ha quedat obsolet i, a més a més, s'hi
afegeix el problema que quan s’ha de reparar qualsevol punt de
recàrrega d'aquesta xarxa si és un ajuntament potent, com
l'Ajuntament de Palma, sí que té a de les seves brigades
personal qualificat, però hi ha molts d'ajuntaments de les
nostres illes, petits ajuntaments, que no tenen personal

qualificat per arreglar, reparar i fer un manteniment correcte
d'aquests punts de càrrega. Nosaltres proposem que s'analitzi
aquesta situació i que se cerqui la fórmula perquè amb una
col·laboració públicoprivada, una empresa gestioni les
reparacions, manteniment d'aquesta xarxa de punts de càrrega
MELIB. 

És cert que, segons ens han fet arribar, això ja està previst
i s'està estudiant, però, bé, convé insistir en aquest tema, perquè
després ens arribarà l'estiu amb un increment important de
cotxes, que volem que els cotxes de lloguer siguin elèctrics, i
tota aquesta xarxa ja hauria d'estar perfectament operativa. 

També dins les infraestructures bàsiques, bé, sí que és
veritat que en una economia digital, amb un turisme que volem
que sigui molt tecnològic, que hi ha veus que diuen que el
turisme serà tecnològic o no serà, és important que plantegem
una aplicació perquè els visitants a les nostres illes mitjançant
una aplicació puguin gestionar el transport públic durant els
dies que estan a les nostres illes. Hi ha diferents transports
públics que es fa un esforç per part de l'administració per
compatibilitzar, diguéssim, el bitllet perquè pugui utilitzar-se
en diferents mitjans de transport, però tot això ha de quedar
molt ben informat de cara als visitants que ens vinguin a veure.
Per això presentam també una esmena en aquest sentit.

Com també presentam una esmena per implementar o fer
una proposta que hi hagi un tipus bo o diari setmanal orientat
al visitant que ens vingui a veure, a visitar les nostres illes, el
nostre turista, en línia al que ja hi ha a altres zones turístiques,
que eviti la complicació d'anar comprant diferents bitllets
segons el tipus de mitjà de transport públic que vulgui utilitzar
el turista, tenint en compte que si volem millorar la mobilitat,
sobretot durant els mesos de temporada alta, és important donar
uns bons serveis públics de transport per evitar així el col·lapse
de les nostres carreteres amb cotxes privats. 

I, finalment, en tema de transports presentem una esmena
per assistir el Consell d'Eivissa en el pagament dels costos de
l'explotació del Cetis, que és una infraestructura que, bé, ja fa
temps que té problemes de finançament. En aquest cas
demanem aquesta ajuda al Govern perquè ajudi el Consell
d'Eivissa a gestionar els pagaments d'aquesta infraestructura.

Sobre les esmenes que presenten els altres grups
parlamentaris, ens abstendrem a les esmenes a la totalitat que
presenta el Grup Parlamentari Popular. Votarem en contra de
les esmenes, encara que ara el portaveu del Grup Parlamentari
Popular ha dit que n’eliminava dues, que agafen els diners, el
finançament de les partides de deute. I votarem en contra de
dues esmenes d'El Pi, una que fa referència a la creació d'una
companyia aèria de les Illes Balears, bé, ja sabem que aquí, a
les Illes Balears, ja hi ha més d'una companyia aèria pròpies
d'aquí de les Illes, i la d'ampliar, la que fa referència a ampliar
la partida de tanteig i retracte per part de l'IBAVI. És una
partida que enguany ha tengut un increment important i
nosaltres, si no som contraris, evidentment no som contraris
que el Govern adquireixi immobles mitjançant el tanteix i
retracte, sí que considerem que els diners públics...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... han d'estar orientats a la construcció d'obra nova, que sí que
donen recursos tant als treballadors com als arquitectes, com a
tots els treballadors i les persones que fan feina en tot el procés
de construcció d'edificació, com també a les empreses que fan,
que creen, materials de construcció de les nostres illes. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Pérez-Ribas. A continuació té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Sra.
Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. En
referència a l'esmena a la totalitat que hem presentat, deixarem
el debat per al dia del Ple. 

Pel que fa a les esmenes parcials, hem presentat vuit
esmenes, tant n’hi ha del tema d'habitatge com també del tema
de transport. 

En primer lloc, tenim una esmena on es demana crear una
partida destinada a col·laborar en l'adquisició dels terrenys de
Son Busquets, que posteriorment s'han de destinar a habitatge
públic. Hi ha una demanda molt gran d'habitatge, sobretot a
Palma, i pensam que d'aquests terrenys fa estona que en parlam
i que haurien de ser una realitat el més aviat possible i el
Govern hauria de ajudar l'ajuntament a adquirir aquests
terrenys perquè fossin una realitat aquests projectes d'habitatge
públic que s’hi volen dur endavant.

Després en referència a ajudes, en referència a habitatge,
arquitectura i protecció del patrimoni crearíem, es crearia una
nova partida amb la finalitat de construir un aval públic
d'hipoteques per a adquisició de primer habitatge. Pensam que
hem d’ajudar aquesta gent que vol adquirir un primer habitatge
i que moltes vegades no és fàcil. Per tant, seria important que
darrere hi pogués haver el Govern amb un aval.

També incrementar la partida per ampliar les ajudes al
lloguer d'habitatge. La partida del lloguer d'habitatge és la
mateixa que es va aprovar als pressuposts anteriors i, si no
record malament, als anteriors. No s'ha tengut en compte el
tema de la problemàtica de la COVID i, ja ho vàrem defensar
en el seu moment, pensam que s'haurien d'incrementar aquestes
ajudes al lloguer. 

També demanam que hi hagi una ajuda al municipi de
Lloseta per a la rehabilitació del molí i el safareig de Ca’n
Seda, considerat com a patrimoni cultural i local. D'aquesta
manera moltes vegades, i ho deim en diferents ocasions, els
municipis no tenen la capacitat de poder tirar endavant segons

quins projectes i amb la col·laboració i ajuda tant dels consells
com del Govern es poden fer si hi ha una voluntat.

En tema de transport ferroviari reiteram aquesta esmena
perquè pensam que el manteniment i la conservació dels vagons
és imprescindible. Convida la gent a utilitzar el transport públic
que estiguin en bon estat, en bona conservació, que estiguin
nets, que no tenguin problemes, ... d’aquí aquest increment en
la millora i la conservació dels vagons. 

Després ens omplim tots la boca del tren a Artà. Ja hem
parlat en diferents ocasions que hi hauria d'haver la possibilitat,
que hi va haver el compromís que s'havia d'estudiar, d'analitzar
i de modificar el projecte existent. Nosaltres demanam que
sigui així i, per tant, demanam que hi hagi aquesta partida d’1,5
milions d'euros, perquè aquest projecte es pugui posar en marxa
d’una vegada per totes.

També vàrem demanar quan hi va haver el debat de política
general de la comunitat, la possibilitat d'estudiar la creació
d'una companyia aèria balear, n'hem parlat en diferents
ocasions. Sabem que són costos, sabem que és complicat, però
també sabem que a les Balears tenim una necessitat, diuen que
hi ha més d'una companyia, ja l'Estat ha hagut de donar doblers
Air Europa, perquè no s’enfonsés. Amb aquest compra que hi
havia d'haver amb Iberia, s'ha dit que la intenten modificar. I
nosaltres pensam que seria almanco important poder fer un
estudi, com se’n fan molts d'altres, per veure quins pros i
contres hauria de poder tenir aquesta companyia aèria balear. 

I, per acabar, la darrera esmena que hem presentat és la
d'invertir en exercir el dret de tanteig i retracte sobre habitatges
de protecció oficial. Hi ha concurs públic d'adquisició per a
aquests habitatges socials, per poder donar la possibilitat a
incrementar el parc d'habitatges. Nosaltres hem intentat posar
i ho feim des de l'inici, diferents possibilitats de creixement
d'habitatge. Amb això no volem llevar en cap cas la possibilitat
d’ajudar arquitectes, electricistes, aparelladors a fer obra, es
poden fer noves obres i es poden fer obres de rehabilitació i
modernització, i no va en aquest sentit evidentment la nostra
esmena. 

En referència a les esmenes que han presentat la resta de
grups parlamentaris, la majoria les votarem a favor i en algunes
ens hi abstendrem. No en votam en aquesta secció cap en
contra.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de paraula del
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
PSIB i EUIB, Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, en el nostre cas hem presentat tres
esmenes a una conselleria a la qual Formentera en tenim molta
necessitat, dues van orientades al tema d'habitatge i una a la
mobilitat sostenible, d'acord amb la llei que ja es va aprovar, la
Llei 7/2019, de sostenibilitat ambiental i econòmica per a l'illa
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de Formentera, la qual va permetre, a més, posar aquesta
mesura, que sembla que..., sabem que funciona molt bé i que
altres indrets també la volen aplicar, com és la de la regulació
d'entrada de vehicles en l'època estival, perquè sí que hi ha una
saturació del nombre de vehicles que circulen per aquesta illa
tan petita. 

En aquest cas hi ha una esmena presentada justament per
fomentar la mobilitat sostenible, perquè no només ha de ser
regular els fluxos de vehicles que entren, sinó que si hi ha
turistes o també els mateixos residents, han de poder moure’s,
i aquesta partida pressupostària en la qual el Govern ja ha
col·laborat, la demanam per poder fomentar encara més aquesta
mobilitat sostenible, que sigui mitjançant transport públic i
mitjançant tipus de transport que siguin menys contaminants i
que ajudin a que les persones puguin moure's tranquil·lament
per l'illa sense fer ús del transport privat. 

També hi ha una altra esmena per a la redacció d'un nou
projecte d’HPO. A Formentera el problema d'habitatge, es
parla molt del problema que a Eivissa, el que està sorgint també
a Mallorca, però a Formentera el problema és una realitat
massa freqüent. L'habitatge és escàs, hi ha molts d'habitatges,
però també n’hi ha molts que estan dedicats a les estades
turístiques i llavors fa falta que se cerquin solucions, no només
els HPO seran una solució, però sí que són una pota de la
solució final que s'haurà de trobar a Formentera. Amb les lleis
que s'estan aprovant també, la que s'aprovarà a nivell estatal,
que permeti declarar zones tensionades, Formentera òbviament
ja se sap que és una zona tensionada i en la qual es pugui ficar
un sostre al lloguer, però sí que és cert que poder fer HPO serà
necessari. 

El Consell de Formentera, em consta que té el compromís
de posar a disposició de l'IBAVI més terrenys, que ara mateix
s'està tramitant poder cedir més terrenys per construir-los, però
fa falta una esmena per poder redactar aquest projecte. I també
a la Llei d'habitatge pròpia del Govern de les Illes Balears,
també es parla de les agències d'acompanyament a l'habitatge.
Llavors, es proposa una esmena amb la qual es fa un impuls a
aquesta agència de l'habitatge a Formentera, perquè els
propietaris també puguin trobar un punt de trobada amb els
llogaters, perquè puguin tenir aquest assessorament, aquest
acompanyament, perquè de veritat la gent pugui trobar aquesta
necessitat tan bàsica perquè Formentera també sigui sostenible
socialment. 

És per això que algunes de les esmenes presentades, com
per exemple la que parla de l'IBAVI, Sr. Pérez-Ribas, si no
m'equivoc, ha parlat vostè d’una de l'IBAVI?, ah no, llavors és
la Sra. Sureda. Han parlat, m'estic equivocant, potser n'hi havia
una de parlar de l'IBAVI a Formentera, o el Sr. Camps. Les tinc
aquí davant, les estic revisant. El Sr. Camps, perdó. Parlen de
l'IBAVI, justament aquesta agència d’acompanyament de
l’habitatge, no podrem votar a favor aquesta esmena, perquè
justament parla de..., seria solapar qüestions. L'IBAVI ja és a
Formentera, ja hi ha desplaçament de tècnics de l'IBAVI per fer
aquesta qüestió, però aquesta agència d'acompanyament és la
que creiem, la que des del meu grup creiem que és necessària
a Formentera per poder trobar aquest punt d’enteniment i que
sigui possible que les persones puguin trobar els edificis..., les
edificacions privades a disposició per a tothom.

Sí que m’ha agradat veure que hi ha dues esmenes per part
del Grup Popular, que parlen tant del Decret de transport
marítim, que és una demanda que s'ha fet des de Formentera
contínuament, i per això aquesta esmena la votarem a favor,
perquè consideren que és una necessitat que aquest reglament
sigui desenvolupat per donar compliment a la Llei de transport
marítim i que a més resolgui els problemes que tenim al Parc
Natural d’Eivissa i Formentera amb el trànsit de barques i la
pressió que pateix, així com també la necessitat moltes vegades
de les barques de primera i darrera hora, que ja ho hem parlat
també aquí en el plenari del Parlament, amb la diferència
d’hores i que sí que ens costa que el conseller hi ha treballat;
així com també la previsió del pagament de la primera i darrera
barca. Ja va anunciar el conseller, que hi ha una partida de més
de 550.000 euros, prèviament aquesta esmena en la qual hi hagi
fons, no tenim cap problema en acceptar-la, justament perquè
va en la línia de què es garanteixi aquesta primera i darrera
barca de Formentera. 

La resta d’esmenes no les acceptarem, perquè algunes no
les compartim i altres és que tampoc no tenen sentit per a
nosaltres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. M’agradaria que em digués el
número d’esmena del Partit Popular del transport marítim, si
pot ser..., si la té.

EL SR. SANZ I IGUAL:

13800 i 13799.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, és per organitzar la votació després.
Moltes gràcies. És el torn ara..., comencem amb el torn en
contra. En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputados, señores
diputados. Bon dia a tothom. Bien, en esta última sesión
entramos a trabajar el tema de vivienda. Empezaremos por el
Partido Popular, por el orden de intervención. En principio
todas las enmiendas a la totalidad presentadas, un poco
siguiendo el propio discurso de los grupos que han presentado
estas enmiendas, lo dejaremos para comentarlas en el pleno, ya
que está solicitado de esa manera.

En cuanto a las enmiendas parciales, con respecto al Partido
Popular, vemos y es lógico, insisten un poco en todo lo que han
ido trabajando en estos últimos meses, en sus críticas o
sugerencias con respecto a la política general de vivienda. Por
lo tanto, lo que aquí se plantea desde el punto de vista del
Partido Popular, pues bueno, tiene su propia lógica.

Nuestro grupo parlamentario va a apoyar dos enmiendas del
Partido Popular, a las cuales ya se ha referido el Sr. Sanz, en el
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turno previo al mío, que son la 13800 y la 13799. No voy a
repetirme sobre el enunciado de estas enmiendas, puesto que ya
lo ha hecho el Sr. Sanz y tampoco es cuestión de irse
repitiendo. 

En cuanto a las demás enmiendas presentadas por el Partido
Popular, no las votaremos a favor. Por el mismo motivo por el
cual no aceptamos muchos de los puntos de sus PNL y
mociones al respecto de los temas de vivienda. Pero
concretando en alguna cosa más, en algunas por ejemplo
entendemos que en la 13797 no se puede reducir la deuda
pública que estaba contemplada en esta enmienda suya.

Y luego hay otras cuestiones donde insisten en cosas que no
estamos de acuerdo, cuando hablan nuevamente de las
ocupaciones ilegales, y hemos hablado muchas veces de esto,
també insisten en algunos temas de compra cuando no es,
digamos, la tendencia o el trabajo que se está realizando en la
conselleria, que tira hacia objetivos; insisten mucho en el tema
de las reparaciones y mantenimiento, pero haciendo uso de
pasar partidas que son indispensables, del capítulo 1, del
capítulo 2, pasarlo a esas hipotéticas partidas de reparación y
mantenimiento.

Luego vemos que también hay algunas enmiendas que son
competencias de otras consellerias, por ejemplo, la 13515, que
habla de mejora de la eficiencia energética de edificios, eso es
una competencia que no corresponde a esta conselleria, por
ejemplo.

Y luego, hay toda una serie de enmiendas que o bien ya se
están ejecutando o bien están en estudio o bien están, bueno, en
fase de incrementarse las partidas, por ejemplo, la 13607,
referida a la atención presencial del IBAVI en Formentera, ya
hay un incremento en este sentido. Hay otras en Sant Lluís de
Menorca, el tema del escorxador, ya también, bueno, lo ha
dicho usted, es decir, que es algo que está previsto, que se
demora en el tiempo, no le vamos a decir que no es cierto,
simplemente, pero sí le decimos que está previsto para actuar
de la forma más rápida posible.

En cuanto a la promoción, también siguiendo con Menorca,
desde Es Mercadal, no olvidemos que hay una promoción, la de
Fornells, que usted también ya lo sabe que está el proyecto a
punto de licitarse.

En cuanto al tema también que nos atañe de Menorca, el de
Ciutadella, allí hay un problema básico, que es que no hay solar
disponible para esto, es una cosa que ya nació, que ya se vio en
prensa hace relativamente poco tiempo, es decir la falta de
solar en algunas cuestiones, en este caso concreto de
Ciutadella.

En otras está también en ejecución, por ejemplo, la
redacción del proyecto de dirección de obras de las viviendas
del protección oficial de Formentera, también.

Las frecuencias del, ya pasando a transportes ferroviarios,
los incrementos y frecuencias de este transporte es algo que
también está previsto. Igual que las eliminaciones de los pasos
a nivel.

En fin, no me quiero alargar mucho más sobre estas
cuestiones, es decir, porque ya entraríamos un poco en hablar
esmena por esmena y lo dejaremos también un poco para el
Pleno, pero en realidad es un poco con estos criterios que estoy
tratando de marcar.

Hay otras que también, como los fondeos ecológicos, que
no corresponden a esta conselleria, tampoco. Y, bueno, lo
dejaremos ahí.

Con respecto al Grupo Parlamentario Ciudadanos, hay que
recordarle que el tema de construcción que plantean, economía
circular y materiales de quilómetro cero, la cuestión es que no
corresponde tampoco a esta conselleria, ese no, no... es tema de
política industrial que corresponde más bien a la Conselleria de
Transición Energética, es decir, no es que el planteamiento sea
malo, es que no corresponde a este propia conselleria. También
pasa igual con la (...) que también corresponde a la otra
conselleria, no a esta.

Y luego, en lo que proponen, la aplicación para mejorar el
trato a los turistas, en fin, a los visitantes que vienen aquí, hay
un proyecto tecnológico que se quiere financiar con los fondos
europeos, que son proyectos tecnológicos del Consorcio de
Transportes de Mallorca para atender esta demanda; es decir,
son unas herramientas tecnológicas que se van a trabajar en este
tiempo. Esto afectaría a dos de sus enmiendas.

Y luego, por último, en lo que hablan del Consell d’Eivissa,
el pago de los costes de explotación, pues esto es una
competencia del propio consell insular, tampoco es de esta
conselleria.

En cuanto al Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes, diríamos el tema de Son Busquets, que es un tema
también recurrente que sale cada equis tiempo, le recuerdo que
el propio conseller en una de sus intervenciones ya comentó
que esto es una cuestión que se pagará directamente por el
Estado, es decir que no es cuestión de este presupuesto, por
tanto.

En cuanto a los avales públicos para hipotecas, pues la
normativa actual tampoco permite abonar a particulares.

En cuanto al aumento de partidas para el alquiler turístico,
ya se contempla una cantidad o una partida bastante importante
en esta partida.

Y luego hay otras enmiendas que hablan de transporte
ferroviario, de lo de Artà, por ejemplo, el presupuesto ya
contempla una partida específica.

El tema de los aviones, de la compañía aérea balear, que
también es un tema recurrente, ya hemos comentado esto en
alguna ocasión y que tal vez no sea la opción más adecuada,
según nuestro parecer, no que no sea una idea interesante, pero
no nos parece que a lo mejor sea factible.

Y, por último, sobre el derecho de tanteo y retracto,
nosotros entendemos que ya hay una dotación suficiente en este
presupuesto, aunque no nos parece mal la idea, pero, bueno.
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Y en cuanto al Grupo Parlamentario del Grupo Mixto, Gent
per Formentera, PSIB y...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí, es un segundo-, y EUIB, simplemente decir que las tres
enmiendas presentadas contarán con nuestro apoyo, si bien la
13907 está transaccionada por el Partido Socialista, transacción
que apoyamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, moltes gràcies, presidenta. El dit en els anteriors debats,
a les anteriors seccions, entenem que el pressupost és, com
diem, just i equilibrat.

Només uns comentaris quant als grups de l'oposició que han
presentat esmenes.

Quant a la Hipoteca Jove, no és només que no es permeti
avalar particulars, és que, conceptualment, tampoc no ho
veiem; és a dir, el Partit Popular insisteix en aquesta qüestió,
insisteix en aquest tema que ja duia al programa electoral, i
nosaltres entenem que l'únic que fem fent això és engreixar les
arques dels bancs i que, conceptualment, no ho veiem de cap de
les maneres, és tan senzill com això.

I, és clar, aquí és allà on topam amb les esmenes del Partit
Popular quant a habitatge i quant a moltes coses, que és que no
ens podem entendre mai, perquè vostès entenen el món d'una
determinada manera, i nosaltres d'una altra; nosaltres entenem
que s'ha d'ajudar la gent jove a accedir al primer habitatge, que
tenim un problema amb això, però, a la nostra manera de veure,
s'ha de fer de forma diferent que no engreixant els bancs, que
ja estan grassos de per sí.

I quant al plantejament que fa El Pi a Son Busquets, em sap
greu, no crec que els ciutadans de les Illes Balears hagin de
pagar uns solars que són públics, els solars són públics, per
tant, que s'entengui l'Estat. Nosaltres no hem d'haver de pagar
a l'Estat una cosa que ja és pública. Si entre ministeris es volen
fer un traspàs de pressupost, que ho facin, és una qüestió de
l'Estat, però des de les Illes Balears ni un cèntim. De fet, aquest
govern ha fet feina per a això i ha aconseguit que s'aturàs la
subhasta, perquè el Ministeri de Defensa ho havia posat a
subhasta, i vàrem aconseguir que s'aturàs la subhasta. Que
s'entenguin entre ministeris, es facin traspàs de pressuposts,
facin el que vulguin, però des del Govern de les Illes Balears
amb pressuposts públics, ni un cèntim per a solars públics que
ja són públics de les Illes Balears. Gràcies

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per últim té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista Sr. Joan Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, pel que fa a aquestes esmenes
a les parcialitat de pressupost a cadascuna de les seccions ja en
discutirem al plenari, perquè és evident que aquí es palesa dos
diferents models, tant de mobilitat com també d'habitatge. 

Vagi per endavant, i perquè quedi registrat i la presidenta
pugui prendre nota tot d'una,  que nosaltres votarem a favor,
com ja han manifestat altres grups, de dues esmenes del Partit
Popular, la 13799 i la 13800; per la qual cosa demanam votació
separada. 

Entrant a les esmenes del Partit Popular, el mateix diputat
ja ho avançava, ja imaginava que ja li diria jo que moltes coses
es repeteixen, es copien ells mateixos i acaben fins i tot fent un
copia i enganxa d'algunes ja qüestions més que debatudes en
aquest plenari. I no és que no..., no és que en vulguem defugir
del debat, però és que entendrà que en aquest debat de
pressuposts no comencem a reiterar qüestions que ja han estat
abundantment exposades.

A l'esmena 13797, per exemple, demanen 3 milions per a
subvencions per a l'any 2021, en volien 10.972.000 i no sé si
s’han adonat que de subvencions tenim consignats 9,1 milions
per a subvencions a l'habitatge. No sé si els passarà el mateix
que els va passar amb el factor d'insularitat, que en demanaven
90 milions i després quan vàrem veure que nosaltres
n’aconseguíem 183 milions varen quedar un poquet amb un
pam de nassos. 

També volem reiterar que vostès novament aquí ens
presenten una sèrie d'esmenes que intenten atacar per la línia de
flotació el contingut de la Llei 5/2018, és una llei que nosaltres
sabem claríssimament que a vostès no els agrada pel que fa a la
seva democratització de l'accés a l'habitatge i perquè ataca, a
més, qüestions relatives al tanteig i retracte i també a la cessió
temporal forçosa, que sabem perfectament que a vostès no els
agrada. Per això intenten dibuixar amb unes altres esmenes o,
millor dit, desdibuixar amb les seves esmenes el contingut de
la llei.

Repeteixen el tema dels ocupes, més que reiterat en debats
parlamentaris. Sort que vostè n'ha retirat ara, els ha vengut una
mica el seny, i ha retirat una esmena abans de començar, perquè
eren dues que estaven repetides. 

Després, la qüestió de la hipoteca de compra fàcil crec que
ja ha quedat contestat per altres portaveus quin és el nostre
posicionament sobre aquesta qüestió. 

Després torna a carregar contra els càrrecs directius. A mi
m’agradaria que es demanassin a vostès mateixos quan
governaven quins càrrecs directius varen mantenir el poder
mentre fotien al carrer -i perdonin per l'expressió- una gran
massa de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca
i quan es dedicaven a vendre sòl públic per fer-hi hotels.
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M’agradaria saber quants de càrrecs directius varen mantenir
vostès. No en varen tocar cap.

Sí que tenen algunes novetats, que és l'esmena 13514 que
parla..., i la 13515, que totes dues els volem dir que ja estan
incloses dins el pressuposts de l'IBAVI. Ens congratulam que
vulguin també participar a les millores de l'eficiència energètica
dels nous habitatges.

Pel que fa a l'esmena 13516, que també és nova, bravo!,
però també queda inclòs en els pressuposts de l'IBAVI; igual
que la qüestió relativa als aparcaments, una altra de les seves
obsessions. 

Una altra obsessió reiterativa també és voler aprimar el
capítol 2. No sé amb quins recursos es pensen vostès que es
podrà donar servei a la ciutadania. Després, dir-li que tant els
projectes de Sant Lluís i d'Es Mercadal estan ja avançant i que,
per tant, l'IBAVI ja té la suficient consignació per poder-los dur
a terme.

Pel que fa a les freqüències ferroviàries, així com ha
exposat, com a molt en abstracte, dir-li que es repassi la
memòria de pressuposts perquè veurà que les inversions
materials dels Serveis Ferroviaris de Mallorca van precisament
en aquesta línia de millora d'aquestes freqüències. Pel que fa a
l'obsessió també de millorar el manteniment, que nosaltres
coincidim absolutament amb aquest posicionament, però dir-li
que ja està inclòs en els contractes actualment en vigor. 

La inversió al port de Ciutadella està inclosa a una altra
partida, valorada amb més imports del que vostès plantegen,
estar valorada per 4.239.000 euros. I els aparcaments dissuasius
entendrà que no és una competència del CTM donar
subvencions, però sí que és una qüestió que està inclosa en el
Pla director sectorial de mobilitat, un pla que vostès
normalment sempre rebutgen. 

Pel que fa a Ciudadanos, tant l'esmena 13369 com 13365 no
formen part d'aquest àmbit que estam discutint avui. La 13368
i la 13372 es duran a terme amb els fons Next Generation,
perquè coincidim amb aquest posicionament o almanco amb
aquest enfocament de poder tractar i analitzar com funciona la
mobilitat turística. De tota manera, tengui en compte que el nou
sistema tarifari permet als turistes el pagament amb targeta i
obtenir a la vegada descomptes per a grups nombrosos. No faci
així, perquè sí que existeix aquesta possibilitat.

Després, pel que fa al Cetis que demana al Consell
d'Eivissa, el Consell d'Eivissa ja ha estat dotat perquè pugui
sufragar els costos d'explotació d'aquesta instal·lació, que és
competència seva.

Pel que fa a El Pi ja li han contestat. Jo li demanaria que
revisi el Diari de Sessions, perquè aquí el conseller d'Habitatge
va donar una explicació detallada.

Pel que fa a Lloseta és una competència del Consell de
Mallorca, la inversió que demanen vostès a Lloseta.

Pel que fa al manteniment de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, el mateix que li he dit al senyor del Partit Popular,
que ja està inclòs en els contractes en vigor.

I el projecte de connexió ferroviària Manacor-Artà també
està contemplat en aquests pressuposts, almanco l'inici de
redacció del projecte. 

Entendrà també que de la companyia aèria em vulgui limitar
una mica en la meva resposta, se m'ocorren moltíssimes,
moltíssimes respostes per donar-li, però normalment un partit
que critica l'estructura de l'administració, que critica
normalment el creixement de l'Estat i que critica normalment el
creixement del volum de l'administració, ens sobta moltíssim
que ara, en una situació com l'actual, ens vulgui posar damunt
la taula, novament, la creació d'una companyia aèria.

Pel que fa a les esmenes presentades pel diputat de Gent per
Formentera les acceptam totes, n’hi ha una de la qual he repartit
una transacció, que és la que correspon a l'esmena número
13908, que acceptam l'import. L’únic és que nosaltres
demanam una transacció per poder canviar la codificació de la
partida pressupostària.

Finalment, una referència als absents. Els absents del partit
d'ultradreta, que flac favor fan el parlamentarisme que és la
clau de volta del nostre sistema democràtic, no em vull estar de
dir-ne que la seva absència avui palesa una vegada més el
menyspreu que fan a les institucions democràtiques.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam ara als torns de rèplica.
En primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular Sr. Lluís Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra Presidenta. Vull agrair per endavant el
suport que faran de les esmenes 13800 i 13799, en nom del
Partit Popular.

Quant al debat que hi ha hagut, principalment els dos
portaveus que s'han dirigit o han preferit dedicar més temps de
les seves intervencions al Partit Popular, el Sr. Jiménez,
l’estima que sap personalment que ens tenim mútuament, està
clar que estam a partits diferents, tenim conceptes i
plantejaments diferents de les necessitats d'aquests ciutadans
als qui ens devem tots. 

El tema dels “okupes” ja sé que vostès consideren que és un
tema recurrent, però és un tema real, és un tema que cada dia,
desgraciadament, avui m'han passat informació d'Eivissa, unes
altres persones que havien ocupat de forma fraudulenta, i és
una cosa constant. L’any passat, el mes de juny, hi va haver una
notícia als mitjans de comunicació, sortia que ja hi havia hagut
340 persones que havien ocupat irregularment. Jo li deman a
Podemos, a quin nombre s’ha d’arribar perquè Podemos
s'interessi i vulgui fer qualque cosa contra l'ocupació irregular?
Si cerquen una entrevista de la degana, el mes de juny -quan la
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Sra. Armengol ens dia al Partit Popular que deixéssim de fer
por a gent-, la degana deia que en la majoria d'aquestes
ocupacions sofrien o patien els ciutadans, petits ciutadans, que
no són grans tenidors, ni són fons voltors, ni són bancs.

Quant al manteniment i reparacions, Sr. Jiménez, de
vegades compartim transport per anar al nostre municipi, avui
segurament també ho farem i tal vegada ens donarà temps per
passar davant dues promocions que hi ha a Menorca, i tal
vegada vostè, quan les vegi i facem una sèrie de reflexions, tal
vegada, pot ser que a l’hora de votar els pressuposts dimecres
que ve, pugui tenir una altra opinió de la necessitat de poder
reforçar aquest manteniment, de poder acabar els locals
comercials, perquè, si no, entenem que és una acció
irresponsable per aquest govern, ho volem tot, tot... ho volem,
volem públic, públic, però no som capaços ni d'acabar, ni de
posar a l'abast dels ciutadans ni de gestionar-ho.

Quant a Sant Lluís, home!, 12 anys que es parla d'aquest
escorxador, a mi em sembla que s’ho han de fer mirar un poc,
no?, perquè si parlam de simplificació administrativa i d'agilitar
tràmits i altres, i tenim... i estam 12 anys per donar sortida a
una promoció de 9, 12 pisos, doncs és preocupant.

Quant a les diferents intervencions de Serveis Ferroviaris,
freqüències i d’altres, bé, jo entenc que és un poc replicar el
que vostès proposen i quan a vostès els interessa anunciar cosa,
per millorar aquestes freqüències, per millorar aquests serveis
públics, nosaltres hi som,  per açò volem que s'ampliïn aquestes
freqüències. 

Quant al Sr. Mas, amb els avals, nosaltres aquí no hi som...
ni hi som ni hi deixam de ser per engreixar les empreses
privades, vostè aquest és el concepte que té, Sr. Mas, però no
tothom -no tothom- està disposat a viure de lloguer, hi ha altres
persones que pensen..., que s'estimen més fer un esforç i si amb
aquest esforç poden comprar un habitatge, doncs fan aquest
esforç, però si no hi ha aquest suport del sistema o les eines
possibles que ho puguin fer realitat i per una diferència d'un
15% o un 20% no hi poden comptar, idò passa el que passa.

Quant al Sr. Ferrer, càrrecs directius, em sembla que a vostè
de vegades la memòria selectiva el traeix, Sr. Ferrer, jo només
li recoman una cosa: agafi’s..., agafi’s, Sr. Ferrer, quan tengui
aquests dies de caps de setmana previ al plenari, de Plens de la
setmana que ve, agafi’s el Diario de Mallorca,l'hemeroteca de
dia 6 del 5 del 2011, pocs dies abans de les eleccions del 2011,
que vostès ens havien deixat unes administracions sanejades,
unes administracions que donava gust entrar-hi i començar a fer
feina: “Baleares...-coneix vostè el Sr. Carles Manera?-
Baleares tendrá que amortitzar 700 empleados públicos al
año. El Govern advierte... -com que vostès ja sabien que
perdrien- El Govern advierte: en los pròximos años la
administración en Balears se podrá a dieta, la crisis y el
esfuerzo para salir de ella han dejado exhaustas las cuentas
públicas...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, m’agradaria que s’atengui i se cenyeixi al
pressupost.

EL SR. CAMPS I PONS:

Ara acab, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda temps...

EL SR. CAMPS I PONS:

“Ahora toca tijera.” Per tant, de vegades quan vostès... la
crítica fàcil, que el Partit Popular gaudia en acomiadar
ciutadans, empleats, etc., van molt equivocats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li demano que acabi, per favor, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Per tant, des del Partit Popular entenem un ús abusiu i
desproporcionat dels alts càrrecs que tenen, per açò presentam
aquestes esmenes per reduir, perquè vostès en tenen més del
doble, per tant, parlam de més de 14 milions d'euros (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, li demano que acabi, per favor, ja no té temps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Passem el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, no..., les nostres esmenes no tiren
endavant, de totes maneres sí que les que fan referència per
ventura a altres seccions intentaré arribar a consensos amb els
responsables de les altres seccions.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Donam ara la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, és cert que per ventura
segons quines competències no són del Govern, però si hi ha
voluntat s’ha arribat a acords altres vegades amb municipis i
amb consells. Per tant, és tenir voluntat.

I jo no sé d'on ha tret, Sr. Ferrer, que nosaltres som un partit
que critica l'Estat pel volum de l'administració, nosaltres podem
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criticar excessos o demanar reorganitzacions, però mai no ens
hem ficat en si s'han posat càrrecs o no càrrecs o si s'ha posat
personal a l'hora de fer feina, això jo crec que no ens ha sentit
mai criticar-ho. 

Nosaltres sempre hem defensat que, segons les
competències que l'Estatut ens marca, ens facin les
transferències amb les dotacions pertinents i que es puguin
posar recursos personals, els recursos humans i els recursos
necessaris perquè es pugui tirar endavant. 

Crec que, d'aquí a dir que nosaltres criticam el volum de
l'administració, crec que no... crec que no és així.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, vull comunicar que sí que
acceptarem aquesta transacció que ens ha presentat el Grup
Socialista sobre el concepte en aquesta esmena, perquè pugui
tirar endavant, perquè sí que consideram que és molt important
aquesta partida de la millora en la mobilitat sostenible per a
Formentera, com ja he explicat abans.

No m'estendré més, perquè ja he explicat també el sentit del
vot a l'anterior intervenció i llavors, així també entenem que
estam cansats, i ara sí, com que és la darrera, l'enhorabona a la
Mesa perquè sí que és cert que ha estat un gran treball i ja
queda poc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara començam els torn de
contrarèplica i passam el primer torn al portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Contestaré al Sr. Camps, con
referencia, en relación a las cosas que ha comentado. Me
pregunta la opinión de Podemos sobre los ocupas, pues,
¡hombre, debería preguntárselo a ellos! Como ya sabe, yo no
soy de Podemos...

(Algunes rialles)

..., pero... es una cosa que, en fin, que cada equis tiempo tengo
que explicar, después de dos años y medio..., pero, bueno, no
pasa nada, no pasa nada, Sr. Camps, no se preocupe.

Bueno, sobre el tema de ocupas es que, efectivamente, usted
y yo hemos hablado 27 veces, aquí, en pleno, cuando nos
hemos ido en el avión, en el taxi, es decir, podemos escribir un
libro usted y yo sobre ocupas, claro, desde dos visiones
totalmente diferentes, totalmente diferentes. Nosotros nunca
hemos negado el problema de los ocupas, lo que pasa es que

entendemos que no se puede basar un tema de la vivienda tan
delicado, que uno de los puntales sea el tema de los ocupas.
¿Qué hay que tenerlo en cuenta? No lo dudamos, pero también
siempre le recordamos que es una cuestión que tiene mucho
que ver también con la cuestión judicial y la cuestión de
seguimiento policial de estas cuestiones, y no un tema
exclusivo de la planificación de un presupuesto, en este caso.

Y luego, sobre... nosotros tampoco estamos en contra de las
reparaciones, mantenimiento de edificios, para nada, no
estamos en contra de esa cuestión, otra cosa es la adecuación
presupuestaria en este momento que estamos hablando de lo
que ustedes demandan.

En cuanto a las viviendas de protección oficial de Sant
Lluís, es verdad lo que dice de que se ha tardado mucho,
nosotros no lo vamos a negar, porque es así, pero también es
cierto que sabemos las dificultades que ha habido para
conseguir que esa tramitación que ha habido venciera toda una
serie de obstáculos que había allí, es decir que no es por una
dejadez de trabajo, sino por una serie de obstáculos que se han
ido venciendo. Y esto ahora es cuando va a salir adelante, es
decir, ¿tarde? Sí, pero no es que se deje, son dos cosas
diferentes.

Y sobre el tema de las frecuencias de los transportes
ferroviarios, es verdad también que es un tema recurrente del
que se habla mucho, que a veces se tarda mucho en mejorar
esas cuestiones y que esperamos que este próximo año la cosa
mejore bastante.

A Ciudadanos y a El Pi como no me han dicho nada, pues...
pues, muchas gracias. Adios.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Només donar les gràcies a la
Mesa de la comissió per la feinada que fa cada any en
pressuposts i agrair-li la paciència. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas, per les seves paraules, des de la
Mesa. I, per últim, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, diputat del Partit Popular, la
veritat és que a un debat d'esmenes parcials als pressuposts de
la comunitat autònoma, que acabem parlant novament del
mateix, del fenomen de l'ocupació, i qüestionar..., bé, jo li parl
perquè vostè ha presentat dues esmenes, que n'ha retirada una,
però n’ha deixada una altra viva, per tant, entengui que jo li
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hagi de fer la rèplica almanco de quin és el posicionament del
nostre grup i que, a més, palesa novament quin és el seu model
d'habitatge, centrant-se en el que provoca, que pot provocar un
conflicte o que provoca algun titular de premsa, i sense centrar-
se en el que és important per als ciutadans de les Illes Balears. 

En aquest sentit, que pretengui d'aquí traçar un relat -que
sempre és el que intenten fer vostès- que nosaltres ens posam
de perfil o deixam passar el fenomen de l'ocupació, com si a
nosaltres no ens importés, o com si nosaltres estiguéssim en
contra de la protecció de la propietat privada, és molt lluny de
quina és la realitat. I li indicaria, novament, que es llegís les
instruccions que va dictar la Fiscalia General de l'Estat a aquest
particular i de quina manera estructura també l'Estat a través
dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, la protecció cap als
particulars, per no parlar de tot el sistema judicial.

Jo no crec que el Partit Popular o que determinats dirigents
del Partit Popular, gaudissin concretament amb els
acomiadaments o gaudissin concretament amb les retallades, el
que sí crec és que formava part i forma part d'una manera
d'entendre l'Estat, d'una manera d'entendre els serveis públics,
i que es palesa novament aquí; vostès el que fan amb l'intent
amb les seves esmenes de voler aprimar el capítol 1 de gestió,
de la gestió de tots els fons que es reben, de tota la feinada que
es fa en els dos àmbits que discutim ara mateix, tant dins la
mateixa conselleria, tant l'àmbit d'habitatge com l'àmbit de
mobilitat, en el que vostès posen l'accent és justament a dir-nos
o a recordar-nos, que, precisament, a una altra època en què no
hi havia inversions, en què no hi havia serveis, en què es
donava l'esquena al ciutadà, sí que es mantenien unes
estructures de càrrecs directius, per a bàsicament no fer res,
com jo li he dit abans, bàsicament per vendre solars.

El que nosaltres necessitam és una estructura de càrrecs
directius per poder fer feina per poder tirar endavant tots els
projectes que ens reclama la ciutadania i que vostès,
curiosament, també ens reclamen en algunes ocasions en aquest
parlament, perquè sabem perfectament que quan es troben a la
bancada de l'oposició no estalvien crítiques cap a la gestió que
fa el Govern d'esquerres.

Entengui la diputada d'El Pi el que jo vull dir amb el fet de
rebatre-li la seva “idea/ ocurrència” de dur novament la creació
de la companyia aèria. Entengui que nosaltres, la percepció que
té el nostre partit, l'esquerra, en general, i gran part de la
ciutadania del seu partit, és que és un partit normalment crític
amb la consolidació de la cosa pública, de l'esfera pública, i un
partit normalment crític, també, amb una de les grans potes que
serveixen per sostenir l'entramat públic, que és el sistema
tributari.

Per tant, en una situació com l'actual, en què encara estam
-per desgràcia- travessant una emergència, entenguin que no
ens puguem posicionar a favor de la creació d'una companyia
aèria autonòmica, entre d'altres coses perquè coneixem
experiències que s'han dut a terme a altres indrets i totes han
resultat fallides. O sigui, ja bàsicament per una simple línia
d'experiència, ja podem veure que la cosa no ha funcionat. I en
una qüestió de priorització, entenguin que nosaltres no
estiguem per prioritzar precisament aquesta iniciativa.

I, finalment, agrair, com ja han fet la resta de grups que
m'han precedit, agrair l'enorme tasca que ha fet la Mesa i també
a tota la resta de personal de la Cambra durant aquests dies de
comissions, i esperem ja que en puguem acabar de debatre en
el plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. No havent-hi cap portaveu en
aquest moment del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares per
posicionar-se, passarem, doncs, a la votació de la secció 25.
Com sempre hem fet, hem agrupat les esmenes de tal manera
que esperem que es puguin votar correctament i no hi hagi
problemes. 

Com sempre, començam la votació de la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular. Farem diversos grups, en primer lloc,
votam les esmenes 13502, 13503, 13504, 13505 i 13506.

 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 un altre grup d'esmenes. Esmenes 13507,
13511, 13512, 13513, 13515, 13516, 13517, 13518, 13519,
13520, 13522, 13523, 13524, 13525, 13536, 13540, 13760,
13764, 13765, 13766, 13788, 13796, 13801, 13819 i la 13514.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre grup d'esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes 13508, 13509, 13510, 13521,
13537, 13607, 13754 i 13809. Passam a votar-les.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem diverses esmenes individualment. En primer
lloc, votarem l'esmena del Partit Popular 13797.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar ara una esmena del Partit Popular, la 13800.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar també l'esmena 13799.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam, doncs, ara, a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. En primer lloc, votarem les esmenes
13365 i 13369.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar un altre grup d'esmenes del Grup
Ciudadanos, esmenes 13366, 13368 i 13372.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes i, com a primer bloc, les esmenes 13064,
13068, 13072 i 13078.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a un altre bloc d'esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, esmenes 13065, 13063 i 13088.

Vots a favor... 13065, és de la totalitat, 13065, 13063 i
13088.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un altre grup d’esmenes. Esmenes 13066 i 13067.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passam a votar les tres esmenes del Grup
Parlamentari Mixt per separat. En primer lloc, votarem
l’esmena 13902.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’esmena 13907.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votarem l’esmena transaccionada 13908, amb la
transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem acabat la votació de la secció 25.

I ara finalment passem a la votació, encara no hem acabat,
de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2022, així com els pressuposts de les
entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions del sector públic, consorcis, Servei de Salut de les
Illes Balears i Agència Tributària de les Illes Balears.

Seccions.

Secció 02, Parlament de les Illes Balears; secció 03,
Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears; secció 05, Consell Econòmic i Social; secció 06,
Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears; secció 07, Consell Audiovisual de les Illes Balears;
secció 11, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat;
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball;
secció 13, Conselleria d’Educació i Formació Professional;
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors; secció

15, Conselleria de Medi Ambient i Territori; secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports; secció 18, Conselleria de
Salut i Consum; secció 19, Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica; secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació; secció 21,
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge; secció 31, serveis comuns;
secció 32, ens territorials; secció 33, serveis comuns
tecnològics; secció 34, deute públic; secció 35, fons de
contingència; secció 36, serveis comuns, despeses de personal;
secció 73, Institut Balear de la Dona; secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut d’Estadística
de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear d’Administració
Pública; secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.

Entitats públiques...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Algú vol votar qualque cosa per separat?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, a les seccions, jo li puc dir els tres grups de
vot, si vol, que podríem fer. Per un costat, seria les seccions 2,
3, 4, 5 i 73.

Per l’altre costat, seccions 6, 15, 19, 25 i 34.

I la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure un minut. Un minut.

(Pausa)

Tornam començar perquè, és clar, no teníem previst això i
aleshores hem de tornar...

Passem a votar en primer lloc les seccions número, demano
que tothom estigui pendent, per favor:

Secció 02, Parlament de les Illes Balears; secció 03,
Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears; secció 05, Consell Econòmic i Social; secció 73,
Institut Balear de la Dona. Passam a votar-les.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a una segona votació, que són: secció 06,
Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
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Balears; secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori;
secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica; secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge; i Secció 34, deute públic. Passam a
votar-les.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ja la resta de seccions: secció 07, Consell
Audiovisual de les Illes Balears; secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat; secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball; secció 13, Conselleria
d’Educació i Formació Professional; secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors; secció 17, Conselleria d’Afers
Socials i Esports; secció 18, Conselleria de Salut i Consum;
secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació;
secció 21, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura;
secció 31, serveis comuns; secció 32, ens territorials; secció 33,
serveis comuns tecnològics; secció 35, fons de contigència;
secció 36, serveis comuns, despeses de personal; secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública; i secció 79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral.

Votem aquest tercer bloc de seccions que hem dit.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passem a les entitats públiques empresarials, si volen fer
una votació per separat, els demano...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta. Aquí demanaríem dos blocs: per un costat,
E03, E04, E05, E06, E10, E11 i E21, i, per l’altre costat, la
resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Demano un minut per favor. Passem doncs
a fer dos blocs de votacions de les entitats públiques
empresarials.

En primer lloc, votarem: E03, Agència Balear de l’Aigua i
la Qualitat Ambiental; E04, Institut Balear de la Natura; E05,
Institut Balear de l’Habitatge; E10, Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears; E11, Ports de les Illes Balears;
i E21, Institut d’Estudis  Baleàrics.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a un segon bloc d’entitats públiques empresarials,
que serien: E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears; E02, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears; E06, Serveis Ferroviaris de Mallor...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, E07.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah sí, perdona, E06, passem a votar, tornam començar:
E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; E02,
Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears; E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; E08, Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius; E17, Institut
Balear de la Joventut; E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera; E19, Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears; E20, EPE de Telecomunicacions i Innovació de les
Illes Balears; E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears; E23, Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears;
i E24, Institut Balear de l’Energia.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara demanaria, perquè no estic segura d’haver-la votat i
abans que no hi hagi error, tornar votar l’E06, si no els sap
greu, perquè no sé si s’ha arribat a votar, si l’he arribada a
anomenar, per la qual cosa deman que tornem fer la votació,
perquè no hi hagi error.

E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem a les societats mercantils públiques: S10,
Gestió d'Emergències de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les fundacions del sector públic. Sí, Sra.
Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Demanaria vot per separat de L’F01, F02 i F22.

LA SRA. PRESIDENTA:

01, 02 i 22. Passem, doncs, a un primer bloc de les
fundacions del sector públic. En primer lloc, votarem: F01,
Fundació per l'Esport Balear; F02, Fundació d'Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques; i F22, Fundació Balear
d'Innovació i Tecnologia.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar la resta de fundacions: F03, Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel; F09, Fundació Robert Graves;
F12, Fundació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears;
F14, Fundació, de l’Institut d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears; F15, Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència; i
F23, Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar els consorcis. Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, demanaríem tres blocs: per un costat, el C02,
per l’altre el C11 i la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En primer lloc, passem a votar,
doncs, a nivell de consorcis, el C02, Escola d'Hoteleria de les
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara el C11, Consorci de Transports de
Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de la resta de consorcis: C01,
Centre Balears Europa; C03, Consorci Borsa d'Allotjaments
Turístics; C05, Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears;
C09, Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears; i C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Passam ara a votar l’IB Servei de Salut de les Illes Balears,
secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l'Agència Tributària de les Illes Balears, secció
50, Agència Tributària de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem acabat el debat i les votacions i queda
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Es recorda que els vots particulars i les esmenes que, havent
estat defensats i votats en comissió, no hagin estat incorporats
al dictamen, es mantindran per al seu debat en el ple, llevat que
el grup parlamentari proposant manifesta la voluntat de no
mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la presidència de la
Cambra, dins el termini de les quaranta-vuit hores següents de
la data d’acabament del dictamen.

Una vegada acabat l'ordre del dia, vull agrair, com no pot
ser d'una altra manera, a tots i totes les diputades el tarannà que
han tingut els tres dies, a tot el personal de la cambra que ens
ha donat suport i que, gràcies a ells, podem ser aquí fent tota la
feina que hem de fer com a diputats, a tots els lletrats també,
especialment a la nostra, que fa una feinada igual que la nostra,
o més, a la Mesa, als meus companys de Mesa, i agrair-vos a
tots, que us cuideu molt d'aquest bitxo que hi ha que corre per
tot i puguem ser aquí la setmana que ve tots.

I, com que no podré desitjar-vos les bones festes la setmana
que ve, ho faig ara: bones festes, cuideu-vos molt i gràcies a
tots.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


