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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,

en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Sílvia Limones.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Yo sustituyo a Rafael Nadal.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Jo substituesc Núria Riera.

EL SR. PRESIDENT:

(...) Salvador Aguilera i Laura Camargo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Bé, substituïm Laura Camargo i Salvador Aguilera, Aitor

Morrás i Alberto Jarabo substitueixen Laura Camargo i

Salvador Aguilera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam al debat número 3, de totalitat i globalitat,

agrupació de la secció 12, Vicepresidència i Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme, amb les seccions i entitats

afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció

12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, RGE núm.

9116. Agència de Turisme de les Illes Balears, RGE núm.

9117. Multimèdia de les Illes Balears, RGE núm. 9118.

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, RGE núm. 9119.

Centre Balears Europa, RGE núm. 9120. Consorci de

Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de Mallorca, RGE núm.

9121. Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, RGE

núm. 9122.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 12,

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 521A,

ordenació ,  regulac ió  i  d esenvo lupament de  les

telecomunicacions, esmena RGE núm. 9418. Al programa

541A, recerca i desenvolupament tecnològic, esmena RGE

núm. 9385. Al programa 542A, d’innovació tecnològica,

esmena RGE núm. 9380. Al programa 751C, ordenació del

sector i redefinició del model turístic, esmenes RGE núm.

9300, 9304, 9305, 9369, 9307, 9371, 9373, 9374, 9377, 9456,

9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466,

9301, 9302, 9303, 9308. Agència de Turisme de les Illes

Balears, esmena RGE núm. 9306. Consorci d’Infraestructures

de les Illes Balears RGE núm. 9216 i 9217.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears,  secció 12,

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 542A,

d’innovació tecnològica, esmena RGE núm. 9535.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i

Turisme, al programa 541A, recerca i desenvolupament

tecnològic, esmenes RGE núm. 9002 i 9001. Al programa

751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic,

esmenes RGE núm. 9003, 9004.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes, per un temps

de deu minuts, per part del Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Muchas gracias. Presentamos..., no perderé demasiado

tiempo en las de totalidad que se verán en el pleno, sí en las

parciales. Presentamos enmiendas parciales por un importe

aproximado de 8,5 millones de euros, todas ellas enfocadas en

nuestra opinión a mejorar la actividad de la conselleria, tanto

en la parte que hace referencia a Innovación como a Turismo.

Creemos que son propuestas en algún caso de

reestructuración del sector público, en la medida de lo que

hemos ido haciendo durante estos últimos cuatro años mientras

estábamos en el Gobierno, en otras de fomentar aspectos

concretos de la promoción. Las haré en bloque y así nos

ahorraremos también tiempo.

Hay dos enmiendas que van referidas al Palacio de

Congresos, una en lo que hace referencia al Palacio de

Congresos de Palma y otra al Palacio de Congresos de Ibiza; en

uno se propone la aportación de una partida de 300.000 euros

para iniciar los trabajos de comercialización del Palacio de

Congresos. Hay que recordar que el Palacio de Congresos no

es ponerlo en marcha al día siguiente de entregar las llaves, hay

un trabajo previo, hay que venderlo en los mercados, se hace

con mucho tiempo de antelación, de hecho ya estamos

perdiendo tiempo. A día de hoy no sabemos quién puede ser el

gestor de ese palacio de congresos y por tanto, la

administración tendría que ponerse al frente e iniciar los

trabajos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora empiezan las

ferias turísticas, en las cuales se podría hacer esa promoción.

Proponemos la incorporación de 300.000 euros.

También una partida de 90.000 euros para aportar en Ibiza

también, en concepto de palacio de congresos.

Hay otra parte importante que es la eliminación de

consorcios. Proponemos la eliminación del consorcio y su

incorporación al Consorcio de Infraestructuras, que también

gestiona la conselleria, en un caso es el Consorcio de

Infraestructuras ELM de Palmañola, con 1.228.000 euros, y el

Consorcio de Formentera Desenvolupament de 1.315.000, e

incorporarlo todo al Consorcio de Infraestructuras que ya

gestiona la conselleria.

Por otro lado, hay un apartado de mejorar y aportar en las

rutas cicloturistas. Si es cierto que la conselleria quiere cambiar

el modelo productivo y si es cierto que quiere cambiar la
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manera en que se está trabajando el turismo y queremos aportar

turismo fuera de temporada, es evidente que el cicloturismo es

uno de los sectores que más está creciendo y que mejor

resultados nos puede aportar. Por lo tanto, proponemos que

para las distintas islas haya una aportación de 200.000 euros en

el caso de la isla de Mallorca, 100.000 en Menorca y 100.000

en Ibiza para incorporar a las rutas cicloturistas, en el caso de

Menorca al Camí de Cavalls.

Hay una partida de promoción de turismo de esport i salut

de 50.000 euros. Y también otra aportación adicional para

mejorar la promoción en temporada baja de 304.000 euros.

Luego hay una parte importante de mejora de la red wifi en

distintos municipios. De hecho hay una decena de municipios,

fundamentalmente y evidentemente municipios turísticos,

donde la red wifi puede ser un valor añadido. Nosotros tenemos

la experiencia en la ciudad de Palma, ya lo hemos hecho en

Playa de Palma, siendo a día de hoy la mayor red pública y

gratuita de wifi; creemos que es una herramienta muy buena

para mejorar la calidad del servicio de los turistas y que además

se ha convertido, y ésta es la experiencia que hemos tenido en

Palma, en una manera también de promocionar el destino, ya

que las redes sociales se acaban llenando de fotos y de

experiencias de los propios turistas, que es lo que más valor

tiene a la hora de promocionar el destino. En total hay como

digo, aportación a diversos municipios por valor de 80.000

euros.

Hay otra parte de soterramiento y de distintas

infraestructuras de cables eléctricos en distintos municipios de

la isla de Ibiza, 185.000, 210.000 y 200.000 euros. Otra

aportación para el Pati de Sa Lluna en Menorca de 500.000

euros.

También consideramos que es importante dedicar una

partida a la promoción en tecnología móvil, tanto portales web,

como aplicaciones móviles directamente la conselleria. Y por

eso proponemos la aportación de 100.000 euros en el caso de

la página web, o del portal web y de 100.000 euros adicionales

para una aplicación móvil. Una aportación importante en I+D+I

de 900.000 euros para la conselleria. Y también y para

finalizar, una aportación de 650.000 euros para el suport de los

distintos clusters que están funcionando en la comunidad, que

están apoyados desde la conselleria y que creemos que es una

manera también importante de trabajar en eso que el conseller,

cada vez que ha estado aquí y los miembros de la conselleria se

cansan de repetir, que queremos cambiar el modelo turístico y

el modelo productivo. Bueno, pues si de verdad queremos

apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación y por la

investigación y desarrollo, creemos que los presupuestos

actuales tal y como están concebidos..., o como se nos han

entregado, no sirven de mucho para cambiar el modelo

productivo, ni muchísimo menos el modelo turístico. 

Por tanto, creemos que con estas aportaciones, que en total,

como he dicho al principio, suman aproximadamente 8.500.000

euros, se mejora de manera sustancial los distintos aspectos de

la conselleria.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. El Grupo Parlamentario Podem Illes

Balears presentamos una única esmena d’addició i és d’addició

dando de baja en el programa 126L y dando de alta en el 126L,

que es serveis comuns tecnològics, y dándole de alta en el

542A, que es innovació tecnològica, y lo hacemos por un valor

total de 1,5 millones de euros. Esta esmena tiene el sentido de

dar una mayor cobertura al impulso de actuaciones en materia

de desarrollo tecnológico, desarrollo en innovación e

investigación, como unas palancas de cambio del modelo

económico de las Islas Baleares. Entendemos que sí que tiene

que haber un cambio, una diversificación en el modelo

productivo, y por eso presentamos esta esmena, que es el

punto, el punto de inicio de lo que supondrá a lo largo de la

legislatura un aumento de la inversión porcentual del PIB en

inversión e innovación tecnológica como motor de ese cambio

de modelo productivo.

Por eso presentamos esa única enmienda a consideración de

esta comisión.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia, president. Un aclariment. Ara no ens posicionam

sobre les esmenes dels altres grups...

EL SR. PRESIDENT:

Ara es podria fer un posicionament també cap a les esmenes

dels altres grups. És una defensa de les pròpies i un

posicionament respecte de les altres.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ho tenia entès així però...

EL SR. PRESIDENT:

La següent passa és la votació, ja.

EL SR. MELIÀ I QUES:

D’acord. Fet aquest aclariment, que em pensava que era el

correcte però que ho volia certificar, començaré pel...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Melià. Volia aclarir que hi ha una votació

després d’haver intervengut en els debats de rèplica i

contrarèplica, (...) és conjunt.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Evidentment, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, sempre a les seves ordres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Començaré per l’explicació i la defensa de les esmenes que

el Grup Parlamentari El Pi ha presentat a aquesta secció, a la

Conselleria de Turisme. Crec que està bé fer un antecedent

previ de les mancances que el nostre grup parlamentari troba en

els pressupostos de Turisme, i són dues qüestions molt bàsiques

que molt breument enumeraré. 

La primera és que nosaltres consideram que el nou impost

sobre estades turístiques, la mal anomenada ecotaxa, hauria de

tenir caràcter finalista i per tant una part d’aquest caràcter

finalista hauria d’haver repercutit en un increment important

del pressupost d’aquesta conselleria, cosa que no s’ha produït;

no tan sols no és finalista sinó que no ha incrementat els

pressupostos de la Conselleria de Turisme.

I després la segona qüestió d’antecedents és que entenem

que si el Govern s’ha compromès a impulsar un nou model

productiu que en gran part està fonamentat en un aposta per la

innovació, consideram que les partides dedicades a aquesta

qüestió, la innovació, són molt magres, són molt petites, i

realment difícilment poden impulsar un canvi de model

productiu a les Illes Balears en aquesta qüestió tan essencial. 

Això després estarà relacionat amb el nostre posicionament

en relació amb determinades esmenes dels grups parlamentaris

i pròpies, perquè El Pi -i vaig ja a les nostres esmenes- ha

presentat bàsicament quatre esmenes en aquesta conselleria,

dues entenem que molt relacionades amb el tema de la

innovació a què em referia: una, d’increment de la partida per

a innovació de 110.000 euros, i, una altra, una aposta decidida

també des d’aquesta conselleria en el tema de la facultat de

medicina d’1 milió d’euros; entenem que la facultat de

medicina no només són uns estudis universitaris sinó que també

són un element dinamitzador de la innovació, de la recerca i del

desenvolupament, i les Illes Balears en aquest sentit ens hem de

posicionar i pensam que és molt important aquesta aposta si

realment creim en la innovació i en la recerca; si no, després les

paraules se les endú el vent.

Les altres dues esmenes estan més relacionades amb el tema

de turisme. Una, de 6 milions d’euros, és per a reconversió de

zones turístiques; és evident que durant els darrers anys els

hotelers i els establiments turístics han fet una inversió

important de renovació, però les zones turístiques madures

necessiten també la realització d’obres i una posada al dia, i per

tant notam a faltar en aquests pressupostos aquesta aposta per

ajudar que aquestes zones turístiques facin aquesta

modernització, i per tant aquesta esmena va en aquest sentit.

I en segon lloc també hi ha una qüestió essencial per

aconseguir la tan desitjada desestacionalització, que és intentar

que hi hagi enllaços aeris en temporada baixa, i això necessita

una implicació del Govern que fins ara no ha existit, i per això

també presentam una esmena de 650.000 euros per intentar

ajudar que les Illes Balears en temporada baixa no quedin sense

gaire vols, que produeixen que difícilment venguin turistes,

venguin visitants.

Dit això en relació amb les nostres esmenes volem

posicionar-nos en relació amb les esmenes dels altres grups. En

relació amb la de Podem, per començar per allò més fàcil,

votarem a favor de l’esmena perquè va en el sentit d’una aposta

per la innovació, i com que he dit que en els nostres

antecedents el que volem és una aposta decidida en aquesta

qüestió, per tant anant en aquesta línia ha de tenir el nostre

suport. El mateix les del Partit Popular, la 9418, la 9385, que

van exactament en la mateixa línia d’incrementar les partides

per a innovació, desenvolupament i recerca; i el mateix la xarxa

wifi, que és innovació i recerca i és també una millora del

producte turístic. Totes les que van de la 9456 a la 9466. Per

tant a aquestes els donaríem suport.

A la resta d’esmenes del Partit Popular, tot i que ens

pareixen qüestions interessants, qüestions que per ventura es

podrien fer, segurament la carestia pressupostària de la

comunitat autònoma no dóna per a segons quines inversions i

no formen part de les nostres prioritats, i per tant a la resta el

nostre vot seria d’abstenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn en contra per un temps

també de deu minuts. Començam pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca. Té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. M’he quedat un poc amb les

ganes de sentir les explicacions sobre la motivació de les

esmenes a la totalitat. En tot cas, com que no s’han produït, bé,

les escoltarem, supòs, en el plenari. Només diré que no

entenem que es plantegi una esmena a la totalitat, per exemple,

al Consorci d’infraestructures, que és un consorci que es va

crear on s’han anat agrupant diferents consorcis que es varen

fer per al Pla Mirall i per als plans de desestacionalització, és

un consorci que ja la passada legislatura jo crec que de forma

correcta es varen anar agrupant molts dels consorcis que no

tenien virtualitat tampoc econòmica ni de gestió, més que pagar

els interessos i pagar les amortitzacions després que es varen

fer per les obres que es varen crear. Llavors entenem que s’ha

de continuar fent feina en aquest aspecte, tot i que és una feina

que s’ha de fer, que s’ha de gestionar, i no entenem que s’hagi

de fer mitjançant una esmena d’addició en el pressupost. Per
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això no donarem suport a les esmenes 102 i 103, tot i que creim

que s’ha d’instar el Govern a seguir amb la mateixa línia.

Després hi ha un bloc d’esmenes, que serien per exemple

totes les que fan referència al tema de wifi, la 9377 fa

referència a Santa Eulària; després la 9456 a la 9466, que

nosaltres entenem que això és una competència municipal, que,

bé, creim que la funció de la conselleria, sobretot en la part que

fa referència a temes de tecnologia, el que ha de garantir és que

el desenvolupament..., fomentar el desenvolupament de la fibra

òptica i que arribi a diferents llocs, però després el tema de

donar serveis gratuïts de wifi és un tema que correspon als

municipis i no entenem... En tot cas es podria plantejar com una

convocatòria de subvencions per a aquest tema, així com altres

temes, per exemple els que es plantegen a les esmenes 9371,

9373 i 9374, entenem que són actuacions que en tot cas es

podrien haver plantejat a les convocatòries que fa el Consorci

de millora de les infraestructures turístiques, que s’han anat fent

unes convocatòries al llarg dels darrers anys, i esperam que

se’n tornin fer i en tot cas són projectes que s’haurien de

plantejar en aquestes convocatòries o a les convocatòries que

hi hagi un pic estigui en funcionament l’impost sobre les

estades turístiques. No entenem que la conselleria hagi d’anar

directament a fer aquestes actuacions, sinó que la conselleria el

que ha de fer, com ha anat fent, són convocatòries i els

municipis o els consells que presentin aquells projectes que

creguin convenients.

Després hi ha tota un seguit d’esmenes diverses que fan

referència a promoció turística, nosaltres entenem que el

pressupost de l’ATB ja inclou actuacions per promocionar

diferents... per emetre dins la web i per promocionar salut i per

promocionar les diferents coses que es plantegen. El que ens

preocupa és que se qüestioni, es llevi pressupost a la gestió del

fons FEDER, la gestió del fons FEDER que ha ocasionat molts

problemes els darrers anys i que el programa operatiu nou

2014-2020 incrementa considerablement els fons que han

d’arribar per FEDER, el que no podem fer és no tenir recursos

per gestionar aquests doblers, perquè després tenim problemes

i després resulta que hem de tornar doblers FEDER si no els

gestionam correctament.

Estam d’acord amb l’esmena de Podem, crec que és un

esforç important 1,5 milions d’euros més per a innovació i

recerca, vull dir que creim que amb això queda cobert el que

demana, per exemple, l’esmena del Partit Popular 9385 o que

demana la d’El Pi, la 9002, és a dir, que és un augment prou

més considerable, d’1,5 milions, crec que és un esforç

important.

La 9418 del Partit Popular, clar, es passa als clústers

empresarials, vull recordar que en aquest pressupost, com va

explicar el vicepresident a la compareixença, inclouen, tornen

a incloure unes convocatòries que s’havien eliminat per a

recerca i innovació. El que passa és que l’esmena 9418 el que

fa és reduir la inversió en innovació, llavors, no podem estar

d’acord a passar-ho als clústers, però llevar-ho d’innovació.

Crec que més o manco he fet referència a tots els temes. 

Les d’El Pi, com deia, la 9002, entenem que amb l’esmena

que acceptam de Podem ja hi ha un augment important.

El tema de la Facultat de Medicina, no tots els temes

d’innovació estan dins la Conselleria d’Innovació, encara que

no sembli que hagi de ser així, vull dir, la innovació sanitària

està dins la Conselleria de Sanitat i això, el tema de la Facultat

de Medicina, és una negociació que s’ha de dur a terme entre

la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat, que s’ha

d’estudiar, i afectar doblers de... no poder disposar d’aquests

doblers per afectar-los a la Conselleria de Turisme no ens

sembla oportú.

Igual que no ens sembla oportú afectar el pressupost que ja

està molt ajustat de l’ATB per coses que no són de la seva

funció. Vull dir, els 6 milions d’euros que proposa de

reconversió de zones turístiques entenem que no és

competència de l’ATB sinó que es fan actuacions dins el

Consorci de la Millora d’Infraestructures Turístiques, que s’han

anat fent convocatòries, com deia, i se’n continuaran fent amb

els doblers que provenen de la borsa de places i amb els

doblers que, quan s’hagi tramitat la llei, que la llei deixa clar

que és finalista, quan s’hagi tramitat la llei i es puguin fer les

convocatòries s’assignaran els recursos d’acord amb la

comissió que preveu l’esborrany de la llei que es tramita.

Això és tot per part de MÉS per Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Passam al Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, simplement per explicar que el diputat que havia de ser

aquí, bé, no ha pogut agafar l’avió perquè s’ha anulAlat, supòs

que arribarà un poc abans de la votació.

Quant a les esmenes, jo crec que el Sr. Reus ja ha explicat

el posicionament que compartim amb la resta de grups que

donam suport al Govern. Per tant, esperaria a veure si pot

arribar i pot intervenir ell.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Passam al Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres no hem presentat

cap esmena a aquest apartat, però sí que donarem suport a unes

quantes esmenes que han presentat els altres grups, en concret,

de les que ha presentat el Grup Popular de la 9377 fins a la

9466, és a dir, les que tenen a veure amb la xarxa wifi i amb la

transferència, diguem, de capital als ajuntaments. 

Respecte... i després del Grup Podem, la 9535 i 9537,

també les donarem suport. Les altres, amb algunes hi podem

estar més o manco d’acord, però no acabam de veure tampoc

és el moviment, diguem, d’on surten els doblers, n’hi ha una del

Partit Popular que torna a repetir el que ahir ja vaig comentar

a la comissió anterior, és a dir, uns doblers que són retirats del

programa de Projecte Home, cosa que, en fi, ens continua
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sorprenent. I crec que, a més, ahir, pel que va comentar el

diputat Jerez, no era pas, diguem, un moviment voluntari, però

en tot cas hi ha aquí una cosa que deu fallar. 

Després, respecte, per exemple, l’esmena presentada per El

Pi, de la Facultat de Medicina, nosaltres la compartiríem,

sempre que aquesta facultat de Medicina fos una prioritat, com

que realment no ho és per a nosaltres, per al nostre grup, no li

podrem tampoc donar suport.

Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. No incidirem en les esmenes a la

totalitat perquè com que no s’ha argumentat sobre la seva

motivació evidentment no podem replicar, no podem defensar

els valors dels pressuposts sense conèixer els dèficits de

totalitat que se suposa que el Grup Popular planteja. Supòs que

ja ens trobarem en Ple i allà tendrem oportunitat de debatre-ho.

En tot cas, si una esmena a la totalitat significa que s’està en

contra del model de pressupost que presenta el Govern, de la

línia, podem dir, del Govern evidentment després on es pot

explicar el model alternatiu que es presenta és a través de les

esmenes parcials i si el model alternatiu que es presenta a les

polítiques d’innovació i a les polítiques de promoció i

ordenació turística són les esmenes parcials que ens ha

presentat el Grup Popular i que avui aquí debatem crec que de

model alternatiu poca cosa hi ha, simplement algunes

pinzellades de poca concreció, de poca volada, gallinàcies, és

a dir, que tenen poca alçada, que no crec que responguin a una

millora del sistema productiu d’aquest país.

Per començar pel més senzill, dir que donarem suport a

l’única esmena que hi ha en aquesta secció del Grup Podem. És

cert que hi ha una, com ha dit el Sr. Melià, si no record

malament, hi ha una esmena semblant del Partit Popular, però

semblant en la intenció, però no d’on afecten els recursos, i

evidentment entenem que estan molt més ben afectats els

recursos a l’esmena del Grup Podem que no a la del Grup

Popular que afecta ajudes necessàries a entitats socials que el

Govern necessàriament ha de donar suport. Per tant, entenem

que està més ben afectada, molt més ben justificada l’esmena

del Grup Podem.

Pel que fa al Grup El Pi no podem donar suport a les seves

esmenes, per una banda, la que afecta a innovació, a la Facultat

de Medicina, compartim l’esperit que la Facultat de Medicina

ha de ser un instrument principalment a favor de la innovació

i la recerca, però no només d’aquesta conselleria es dóna suport

a la innovació i a la recerca, hi ha altres àmbits i són altres

àmbits que han de donar suport a la innovació i a la recerca a

la Facultat de Medicina. Des d’aquesta conselleria s’han de

tocar altres tecles d’innovació i recerca i no precisament

aquelles que han de tenir cabuda sota la porxada d’aquesta

facultat, que esperem que prest comenci a caminar. 

Ja dic que a les altres esmenes les inversions en innovació

creim que estan ajustades i a tots ens agradaria tenir una... fins

i tot el primer el conseller, li agradaria tenir una major capacitat

inversora en innovació, els nombres són els que són i,

evidentment, difícilment li donarem suport.

Pel que fa a les inversions, a la millora de la reconversió de

zones turístiques, compartim la filosofia, però creim que també

per açò hi ha entre d’altres instruments el Consorci

d’Infraestructures, els recursos de borses de places que són més

adients que els recursos de l’ATB, de l’Agència de Turisme de

Balears, per fer front a açò, i sempre recordant que són molt

benvinguts i són necessaris els esforços en les reconversions de

les zones madures, però sense oblidar les zones verdes, vull dir

les zones que encara no han tingut oportunitat de madurar

perquè els ajuntaments respectius han cuidat més dels seus

territoris i han impedit que les infraestructures facin madurar el

seu paisatge i la seva societat, no?, que també necessita una

atenció, tothom necessita una atenció, no només els que ho han

fet malament en el passat.

I evidentment i també quant a connectivitat, no n’hem de

parlar de com, a través de la connectivitat, aconseguir

desestacionalitzar, però entenem que no és la via a través de

l’ATB que s’ha d’aconseguir, sí que s’hi haurà de fer feina,

però entenem que necessita d’un altre àmbit i un altre espai per

poder-ho fer i creiem que en el ple podrem seguir parlant

d’aquest tema, en el ple de pressuposts, i crec que en moltes

altres bandes haurem de parlar-ne.

En el cas de..., ja passant a les del Grup Popular,

evidentment a les esmenes com he dit d’innovació no les

podem donar suport per les seves afectacions, les inversions en

equipaments ja es resoldran de les partides corresponents i

necessàries. I pel que fa al suport als clústers empresarials crec

que hi ha un error, crec que estan invertides les partides d’alta

i baixa, si ho volen comprovar, però jo... evidentment, afectar,

donar de baixar duros de recerca i innovació, ordenació i

regulació de desenvolupament de telecomunicacions per donar-

ho d’alta a inversions i materials, no sé si és la intenció de

l’esmenant, potser és un error, però en tot cas evidentment crec

que fa un flac favor a la inversió.

Pel que fa a turisme, ja dic... ja quan s’argumentin les

esmenes de totalitat ja tindrem temps de parlar-ne, els consorcis

són dels consorcis que estam d’acord que s’han de superar, que

s’han d’extingir, però evidentment s’han de tancar, s’han de

tancar aquests consorcis, vull dir, no només... no es tracta de

passar-los al Consorci d’Infraestructures, sinó, si més no en el

cas del Consorci de Formentera, diguéssim que es resolgui els

deutes que hi ha i seguir... com en altres deutes extingir el

consorci, és a dir, no passar-ho a una altra banda, sinó deixar-

ho córrer, per tant, que acabin de fer la seva funció a l’any

2016 i que després quedin finiquitats.

Pel que fa a promoció, el que deia, si el canvi de model

productiu passa per aquestes línies de promoció, ningú no pot

estar en contra que promocionem l’esport, el turisme esportiu

i de salut, ja ho fa l’ATB, ja ho fan els consells tant com poden

per la seva pròpia iniciativa, però evidentment aquests 50.000

no ens salvaran de res i a més, vull dir, ja ho fa, com dic,

l’ATB.
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El Palau de Congressos, estam d’acord que és necessària la

seva comercialització, però evidentment té els seus propis

mecanismes i instruments la societat Palau de Congressos ha de

ser capaç de poder fer aquestes funcions, d’acord amb com

finalment es gestioni el Palau de Congressos; és a dir, ha anat

tan tard el Palau de Congressos -i això mereixeria un debat

apart- que ara córrer potser ens fa anar més tard que mai, a més,

sobretot quan es donen de baixa de la gestió del fons Feder que

s’estan duplicant per al pròxim període i per tant, si reclamam

com reclamam fons Feder després hem de ser capaços de

gestionar-los, que no passi com en el passat que teníem fons

Feder i després no els podíem justificar i si deixam fons Feder

sense capacitat de gestió evidentment no es podran fer les

inversions que hi van vinculades.

Em sorprenen inversions a aplicacions mòbils i a portals

web, després del que duim gastat amb l’Aparador Turístic,

aquest aparador que no mostra res, els milions que duim gastats

i després de totes les meravelles que vàrem sentir cantar durant

els darrers quatre anys a la Sra. Lourdes Bosch a la Comissió

de Turisme i en el Plenari de tan bé com anaven els

mecanismes tecnològics de promoció turística del Govern, que

ja no gastava paper, ara resulta que hem d’invertir en una

aplicació mòbil, poden consultar la que hi ha i veuran com sí

que realment necessita inversions, però evidentment no

d’aquesta via. Vull dir però em sorprèn que encara ara estiguem

així després de quatre anys de meravelles tecnològiques com

havíem tingut a la Conselleria de Turisme, meravelles

tecnològiques... diguéssim virtuals, però meravelles

tecnològiques al cap i a la fi.

Finalment, rutes cicloturistes, Camí de Cavalls, tenen

mitjans de promoció, tenen mitjans de millora, aquí estan

afectats d’una manera que entenem que no és correcta i per

tant, no hi donarem suport.

Xarxa wifi, estam d’acord que posar a l’abast el wifi als

ajuntaments perquè els turistes puguin tenir wifi quan arriben...

siguin als nostres pobles i ciutats és una mesura positiva, per

cert, a l’Ajuntament de Palma fa més anys que es va començar

a posar wifi, no va ser el Sr. Isern, sinó que abans ja s’havia

iniciat el posar wifi. Ara, també entenem que són altres vies

d’acord amb els ajuntaments, d’acord amb els consells,

possiblement via convenis, via esforços compartits que serà

millor posar el sistema wifi. 

En últim extrem tampoc no entenem per què són aquests

deu ajuntaments sí i altres deu ajuntaments no, vull dir..., no ho

entenem, potser és que aquests són criteris de prioritat política

del Partit Popular, la podem compartir o no, vull dir, no vull dir

que aquests no la mereixen, vull dir que no sabem per què

aquests sí i la resta no, si es plantegés un pla plurianual d’acord

amb els ajuntaments, consells, etc., per poder fer açò podríem

parlar-ne. Recursos com posa per a aquestes xarxes wifi sense

més explicació, idò entenem que no hi podem donar suport, és

pràcticament 1 milió d’euros, són recursos importants que

supòs que haurien d’anar complementats per altres iniciatives.

Per cert, hi ha algun ajuntament més d’aquí que diu que

posarà xarxa wifi que ja ho ha fet, que ja en té, és a dir que

igual... hi ha una falta..., però és clar, si en posam per a

Ciutadella, n’hem de posar per Maó, perquè si no malament,

però Maó ja en té, de xarxa wifi, ho va fer el Sr. Alejandro

Sanz, diputat a la passada legislatura i que també era regidor,

vull dir que... o almanco va vendre que en tenia Maó, no? Em

sembla molt bé que la tengui, vull dir, va ser una bona feina,

però aquí demanen duros per a una cosa que ja està feta.

Finalment, també podem compartir l’afecte del Grup

Popular, l’afecte del Grup Popular pel municipi de Santa

Eulàlia del Riu a Eivissa, però també crec que problemes com

el que plantegen a les esmenes els comparteixen també molts

de municipis i no són competències de la Conselleria de

Turisme resoldre el soterrament de cablejats, crec que hi ha

altres maneres de poder resoldre-ho.

Fins aquí no podem donar suport a les esmenes del Grup

Popular, va dic, no expliquen un model alternatiu turístic, supòs

que el model alternatiu turístic l’hem viscut els darrers anys, ara

el Sr. Gijón supòs que ens explicarà les seves lloances, però en

tot cas no el podem compartir i per tant, no donarem suport a

aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèplica per un temps

de cinc minuts, té la paraula el Sr. Álvaro Gijón del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente una aclaración porque

hemos estado mirando para ver si había un error por parte

nuestra en referencia a lo que había comentado el Sr. Pericay,

nosotros lo hemos revisado y no tenemos ninguna partida de

baja de Proyecto Hombre, de hecho es una partida que hace

referencia a la Conselleria de Presidencia que en el programa

no dice nada respecto a Proyecto Hombre. No obstante,

nosotros lo revisaremos y si efectivamente es así la retiramos

porque no es la intención, era..., pero de todas formas ahora

mismo lo hemos estado mirando y no... no hacía ninguna

referencia a Proyecto Hombre, pero -insisto- en cualquier caso

si es así la retiraremos.

Respecto al resto de posicionamientos no los definiremos

ahora, aunque ya le puedo adelantar al Sr. Melià que es

probable que lleguemos a aceptar algunas de las que presenta,

no creo que podamos llegar a aceptar la del tema de la Facultad

de Medicina, porque es una cuestión de..., pero las otras pienso

que sí que estaremos en condiciones. No obstante, como digo,

no nos pronunciaremos en estos momentos.

Respecto a la de Podemos, posiblemente también podamos

llegar a algún tipo de acuerdo porque al final estamos diciendo

prácticamente lo mismo en cuanto a la aportación a tema de

innovación y recerca.

Respecto al rechazo de las enmiendas del Partido Popular,

por ejemplo, la última decía el Sr. Borrás en referencia al wifi,

mire, podemos estar de acuerdo o no en si los municipios

tienen que tener o no tienen que tener el wifi, podemos estar de

acuerdo si tiene que llegar a un municipio o no, podemos estar

de acuerdo en si tiene que ser una partida que parta de la

conselleria o no, en lo que sí que tenemos que estar de acuerdo
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previamente es si queremos que esto esté o no, yo le digo que

en Palma ha funcionado, está funcionando y de hecho tenemos

la red wifi más grande que tiene en estos momentos ninguna

ciudad europea para el turista. Esto lo ha podido hacer el

Ayuntamiento de Palma porque ha dedicado una serie de

recursos y porque ha creído en esto desde hace bastante tiempo,

pero entiendo que hay algunos municipios que van a necesitar

la ayuda del Govern. Nosotros pensamos que esto sí es apostar

por innovación, sí es apostar por el futuro, y creemos que no

debería haber un planteamiento político en este sentido, es

decir, o estamos de acuerdo con que eso se pueda poner en

marcha, sea en una partida o sea en otra, sea con fondos de

aportación de la conselleria, pero eso sí es apostar per

innovación, eso sí es apostar por dar servicio en algo en lo que

creemos sinceramente que podemos ser... pioneros y que

además se retroalimenta, porque es una herramienta de

promoción porque ya, como digo, se ha probado en la ciudad

de Palma y está funcionando muy bien.

El resto de las... Me llama la atención que se diga que se

está de acuerdo y se está a favor de ir reduciendo poco a poco

los consorcios, pero si embargo la enmienda se vota en contra,

pero bueno, esto supongo que es como se funciona en este

parlamento.

Y el resto de inversiones, pues por ejemplo el Camí de

Cavalls o las rutas cicloturistas, o demás, pues tampoco

entendemos muy bien por qué no se puede aportar cuando se

está diciendo desde la conselleria que se quiere cambiar el

modelo turístico. Bueno, pues la mejor manera de cambiar el

modelo turístico es apostar por algo que está funcionando que

son las rutas cicloturistas. También se vota en contra, bien,

pues... cada uno tendrá sus motivos. Apostar por los clústers

creemos que es positivo, también se vota en contra; decía el Sr.

Borràs que es porque la partida no se ajusta. 

Al final lo que es evidente, y esto contesta un poco a la

primera pregunta del Grupo MÉS del porqué vamos a votar en

contra o vamos a pedir una enmienda a la totalidad, es porque

efectivamente el presupuesto de la conselleria ni cambia el

modelo turístico, ni apuesta por un modelo turístico distinto, ni

cambia los sectores productivos, ni apuesta por la innovación,

ni apuesta por absolutamente nada. Es un presupuesto que no

ha demostrado ni va a demostrar, y el tiempo lo va a decir,

vamos a seguir exactamente igual porque ni se apuesta por una

promoción distinta, ni se apuesta por unas inversiones distintas,

ni se apuesta por un sector productivo distinto. Ése es el

motivo, no hay otro. También entiendo que ustedes lo apoyen,

sólo faltaría.

Y por nuestra parte nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gijón. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sólo unas pinceladas sobre el

posicionamiento. No vamos a apoyar..., desde el principio nos

hemos opuesto a la facultad de medicina, por lo tanto no vamos

a apoyar esa enmienda.

Respecto a todas las wifi de los ayuntamientos creo que ya

sabemos que el presupuesto en innovación es insuficiente,

estamos de acuerdo con ello, por eso presentamos la enmienda

y aún y todo queda mucho por hacer. No obstante dedicar casi,

en el total de las enmiendas, 900.000 euros a wifi en

municipios, que es una infraestructura que se deviene

totalmente inservible, no se utiliza prácticamente porque

cualquier teléfono con 3G o 4G ahora, o dispositivo móvil,

tiene más velocidad que las wifi que pueden ser distribuidas

por los ayuntamientos, y por lo tanto esas wifi acaban siendo

inoperativas y no se utilizan por los visitantes, sobre todo ahora

que el roaming está siendo eliminado ya desde la Comunidad

Europea. Por eso tampoco vamos a apoyar esa moción.

Muchas gracias, Sr. Presidente. Esa enmienda, perdón.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Evidentment serem reiteratius.

Nosaltres entenem que... aquí sempre s’està d’acord amb

l’esperit, ahir em varen dir que s’havien mirat les nostres

esmenes amb molt de carinyo, però avui també estan d’acord

amb l’esperit però la resposta és, amb carinyo o amb esperit, la

mateixa, que no. Està bé, està bé.

Ens sap greu la falta de visió de futur i la falta de visió

d’estat d’alguns grups parlamentaris en relació amb relació amb

la facultat de medicina. Si realment creim en la innovació i si

realment creim que el futur és la investigació ens sembla

absolutament sorprenent que els grups que fan bandera

d’aquestes qüestions no donin suport a la facultat de medicina

i no donin suport a les esmenes que van en aquesta direcció, del

nostre grup i dels altres grups parlamentaris, perquè aquí, ja ho

he dit, molta retòrica però al final el que s’aplica és la majoria

parlamentària i no s’escolta l’oposició, sempre amb el discurs

del consens i el diàleg, però al final rodillo, rodillo i rodillo.

Això és la realitat de les coses. Per tant jo crec que més enllà de

les paraules els fets retraten tothom, i el que hauríem de fer -

crec que les nostres esmenes van en aquest sentit- el que

hauríem de fer és apostar realment per un sector en què estam

endarrerits i en què a les Illes Balears podríem ser molt

competitius, que és el tema del turisme de la salut, i el turisme

de la salut està també relacionat amb la facultat de medicina i

també amb la innovació i amb la recerca, i el que hauríem de

fer és intentar millorar les nostres zones turístiques, que és el

bessó de la indústria i el bessó on rebem els nostres visitants, i

per tant no donar suport a aquesta esmena ens pareix que no és

anar cap al futur i cap a una indústria turística molt millor, molt

moderna i molt més competitiva, que pensam que hauria de ser

la prioritat de qualsevol govern, també d’aquest.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià... Passam a torn de contrarèplica. Per part del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.

Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

No, respecte del que s’ha comentat de les wifi, a part que el

Sr. Aitor Morrás ha tocat punts importants, que evidentment la

tendència en els anys futurs no serà aquesta dependència que hi

ha ara de les wifi, la tendència en tres, quatre anys seran les

xarxes mòbils, el que estam veient ja que s’està imposant de les

tarifes mòbils, amb el roaming i aquestes qüestions. De totes

maneres, com ja deia, a l’actualitat és necessari, és necessari

que hi hagi wifi; el que estam qüestionant és que això hagi de

sortir del pressupost d’inversió de la Conselleria de Turisme.

Jo crec que aquests anys passat els ajuntaments n’hi ha que han

tengut visió i ho han fet; n’hi ha que no han tengut aquesta visió

i no ho han fet; des de la conselleria es pot promocionar, es pot

assessorar, però entenc que no és una inversió que hagi de fer

la conselleria.

Rutes cicloturistes. Hi ha actuacions programes de rutes

cicloturistes en el Consorci d’infraestructures, projectes que

estan pendents d’executar. 

I és evident que aquest pressupost per a l’aposta per la

innovació no és el pressupost que desitjaríem, que té unes

limitacions fruit de la conjuntura que tenim i de la priorització

de la despesa social, però també vull dir que l’esmena que

s’accepta de Podem és l’esmena, de les que s’han presentat, que

fa una aposta més clara i més gran econòmicament, i que

s’accepta, d’1,5 milions més per a innovació i recerca, més que

les que s’han plantejat per part de la resta de grups. Per tant

crec que es fa, per part dels grups de la majoria, es fa un esforç

important per gratar aquests 1,5 milions d’euros més per fer

aquesta aposta. Per tant crec que s’ha de reconèixer també

aquest esforç.

I respecte del Sr. Melià, el que ha comentat de la facultat de

medicina, jo crec que si s’arriba a un acord en la implantació

dels estudis, que és una cosa que ara -valgui la redundància-

s’està estudiant, no..., aquest..., no ha de quedar destrossat el

pressupost d’una conselleria que el té molt ajustat en 1 milió

d’euros afectat per una cosa que no sabem si es podrà posar en

marxa enguany, o si serà l’any que ve o de quina manera es

podrà posar en marxa, perquè és un tema que si surt endavant

és molt més raonable que es posi en marxa des de les

conselleries de Sanitat i d’Educació, que tenen pressupost en

què l’impacte d’aquesta mesura no seria el mateix. 

Home, evidentment podem estar d’acord amb coses que es

plantegen de l’ATB, però un pressupost de l’ATB totalment

condicionat pels plurianuals a què s’han de fer front amb el

Palau de Congressos i amb altres temes, que s’hi afectin 6

milions d’euros, evidentment podem tenir molt bona voluntat,

però el que és possible és possible i el que no és possible no és

possible. 

I això és tot per part nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca donam la benvinguda al Sr. Josep Castells, una

vegada ha superat el problema de connectivitat que ha tengut,

i té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per la benvinguda,

efectivament, ha estat un poc accidentat, però acab d’arribar i

tampoc no sé exactament en quin punt del debat estem, no

intervindré, passarem directament a la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Estam en el darrer torn de

contrarèplica i passarem directament a la votació, una vegada

haver acabat tots els portaveus els seus torns corresponents.

Passam idò al Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.

Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt breument. Bàsicament per excusar-me, d’una banda,

perquè abans he citat una esmena que ja havia estat aprovada,

per tant, per la reiteració.

I en el cas del que he dit abans, també referit al Projecte

Home, és ver, m’ho acaba de mostrar el diputat Camps, que

l’articulat diguem dels pressuposts, en aquesta partida concreta,

en aquest programa no hi surt. Però també he detectat d’on

venia l’error i l’error ve, segons el Diari de Sessions, de la

compareixença aquí del conseller de Presidència, Marc Pons,

que és qui va citar, en parlar de les partides destinades a

Projecte Home i a PIME de la seva conselleria, qui va citar

exactament aquest capítol. Ens hem basat en això i resulta que

hi ha una incorrecció entre el Diari de Sessions, una

contradicció i realment el text que figura en els pressuposts.

Aquesta és l’explicació d’aquesta confusió simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula ara el Grup Parlamentari

Socialista Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Els afectes no signifiquen ser

consentidors, vull dir que l’afecte i el consentiment són dues

coses diferents. Tenim molt d’afecte al Grup El Pi, al Sr. Melià,

però açò no vol dir aquest afecte que ell diu que professam,

s’encengui a totes les seves iniciatives polítiques, algunes sí i

algunes no, com fa ell. És lògic perquè és així dins la lògica,

diguéssim ,parlamentària i política, que els grups que donen

suport al Govern tenguin una certa coherència en les votacions

que practiquen. Com també és lògic que els grups de l’oposició

mantenguin entre ells una certa coherència en oposició al

Govern. Tenen més dificultats habitualment els grups de govern

per marcar distància amb els altres que no els grups de

l’oposició, però de vegades també es produeixen sorprenents
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aliances circumstancials en determinades votacions per part de

l’oposició. I és natural, és habitual en els parlaments i no passa

res. Però les lògiques hi són a Govern, a suport a Govern i a

oposició, hi són per tot.

Jo simplement reiterar que sí, que estam d’acord amb

moltes propostes que fa el Grup Popular com a línies polítiques

d’actuació del Govern, evidentment estam d’acord en donar

suport al Camí de Cavalls, estam d’acord amb les rutes

cicloturistes, estam d’acord amb la promoció del turisme

esportiu i de salut. Açò no ho ha inventat el Govern anterior, ni

el Govern anterior a l’anterior, són línies que fan feina en la

promoció turística tant els governs, com els consells insulars,

com els ajuntaments que tenen més capacitat de promoció

turística, com la iniciativa privada també i les entitats que fan

promoció turística privada, com els foments de turisme,

etcètera, fan feina en aquestes línies doncs fa molts d’anys. I no

seran aquestes partides que proposa el Grup Popular les que

diguéssim canviïn el model turístic del nostre país, de les Illes

Balears, de cap de les Illes Balears. 

Vull dir que ni 50.000 euros, o 100.000 euros al Camí de

Cavalls seran els que..., tant de bo que amb 100.000 euros

poguéssim resoldre els problemes turístics de Menorca, el canvi

de model turístic de Menorca. Però ni açò no serà suficient, tot

i que ajudaria evidentment, no ho discutim, com no serien

suficients les propostes de turisme esportiu i de salut, rutes

cicloturistes, etcètera, que també planteja per a l’illa de

Mallorca i per al Palau de Congressos de Santa Eulàlia. Un

palau de congressos de gestió pública, d’un ajuntament del PP,

que funciona raonablement bé, segons la meva informació i que

és de gestió pública i per tant, dèficit evidentment, perquè de

vegades les coses han de tenir dèficits i fins i tot el Partit

Popular a vegades açò així ho entén i no passa res.

Simplement res més, ens reservarem més arguments per als

debats en plenari, quan coneguem els motius més a fons de per

què esmena a la totalitat els pressupost de Turisme i Innovació

el Grup Popular. Ho podem comprendre, ho podem entendre,

evidentment no són els pressuposts que agradaria als grups que

donem suport. Parl en nom de tots perquè estic convençut que

tots hi estam d’acord, que ens agradaria tenir més capacitat per

invertir en innovació, més capacitat per invertir en canviar el

model turístic de les nostres illes, el model econòmic de les

nostres illes. Però la realitat dels nombres és el que són, no

parlaré d’herència, però evidentment sí que estam en una

situació molt delicada de les finances públiques i tot i que hi ha

un canvi de tendència en aquests pressuposts, de tendència cap

un millor sistema d’incidir en la realitat econòmica i social del

nostre país per a bé, esperem que en un futures anualitats,

aquesta tendència s’incrementi i s’acceleri la capacitat de fer

front a les necessitats d’aquest país.

Gràcies President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Moltes gràcies, Sr. Melià.

Passam a la votació de les esmenes de la secció 12,

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, entre els dos

grups, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i Mixt-Ciutadans,

s’ha plantejat la votació separada d’un seguit d’esmenes del

Grup Parlamentari Popular.

Per tant, podríem fer dos blocs: un seria les següents

esmenes: RGE núm. 9418, 9385, 9377, 9456, 9457, 9458,

9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9465 i 9466, que es podrien

votar conjuntament. Alguna intervenció?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, crec que n’hi ha una que no s’hauria

d’incloure en aquest bloc. He dit que per part nostra, per part

del Grup Parlamentari El Pi, RGE núm. 9418, 9385 i de la

RGE núm. 9456 a la RGE núm. 9466 i crec que n’hi havia

alguna que no estava en aquest bloc. N’hauríem de llevar

alguna d’aquest bloc.

EL SR. PRESIDENT:

No he dit la RGE núm. 9464.

EL SR. MELIÀ I QUES:

La RGE núm. 9464 no hauria de ser en aquest bloc...

EL SR. PRESIDENT:

No l’he dita, no s’ha llegit.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Jo diria que és de la RGE núm. 9377...

EL SR. PRESIDENT:

Però ha estat el Grup Mixt el que l’ha volgut separar...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

En el meu cas és des de RGE núm. 9377 fins a la RGE núm.

9466.

EL SR. PRESIDENT:

Excloent la RGE núm. 9464. Per tant, la RGE núm. 9367 és

a petició del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans.

S’accepta aquest bloc?

Passam a la votació d’aquest bloc que he comentat en la

primera lectura. D’acord.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Per tant, Sra. Secretària.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 6, vots en contra 7.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar la resta d’esmenes

del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara, si cap grup no demana votació separada, a la

votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots favor, 9.

Abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam ara, si cap grup no demana

votació separada, votació conjunta de les esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1.

Vots en contra, 7.

Abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, donam per acabat aquest... sí?

(Se sent de fons una veu que diu: “Deuen ser cinc, jo també

m’he abstingut”)

(Se sent de fons una altra veu que diu: “abstenció cinc,

Ciutadans”)

EL SR. PRESIDENT:

Torna a repetir, idò. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1.

Vots en contra, 7.

Abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Idò, donam per acabat el debat

número 3.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente. Montse Seijas sustituye a Laura

Camargo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO.

Enric Casanova substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO.

Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Sara Ramon substitueix Núria Riera. 

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Miquel Vidal a Rafel Nadal.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester a Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat número 4 de totalitat, agrupació de la

secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, amb la

seccions i entitats afins. Esmena a la totalitat per part del Grup

Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria d’Educació i

Universitat, esmena 9123; Institut Balear d’Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals, esmena 9124; Fundació

Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears, esmenes

9125 i 9126; Fundació Escola Superior d’Art Dramàtic de les
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Illes Balears, esmena 9127; Consorci Foment d’Infraestructures

Universitàries, esmena 9128; Agència de Qualitat Universitària,

esmena 9129. Per a la defensa conjunta de les esmenes té la

paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sara... a la

totalitat, estam parlant de l’esmena a la totalitat.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Deixam aquest debat per al debat de pressuposts, el de la

totalitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Correspon ara el torn en contra. Grup

Parlamentari Podem, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ho deixam estar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Si el grup presentant no pren paraula no importa anar-hi en

contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS:

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, no hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Igualment, Sr. President, no intervindrem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, no hi haurà intervenció tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, no s’intervendrà, ho deixarem per al Plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Atès que no hi ha intervencions, donam per finalitzat aquest

debat número 4 quant a la totalitat de la Conselleria d’Educació

i Universitat de les Illes Balears i entitats afins. 

Passaríem, idò, al debat número 5, de globalitat, de

l’agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i

Universitat, amb les seccions i entitats afins. Esmenes parcials.

Bé, abans de passar al debat número 5 m’indiquen que s’ha

de procedir a la votació de l’esmena a la totalitat de la secció

13, Conselleria d’Educació i Universitat. Si cap grup no

demana votació separada, farem la votació conjunta de les

esmenes del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, ara sí, al debat número 5, de globalitat, de

l’agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i

Universitat, amb les seccions i entitats afins. Esmenes parcials

del Grup Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria

d’Educació i Universitat, al programa 421A, Direcció i Serveis

Generals d’Educació i Universitats, esmena 9467, 9393, 9394,

9396, 9398, 9389, 9405; al programa 421C, planificació

educativa i règim de centres escolars, esmena 9379; al

programa 421D, formació de professorat, esmena 9403 i 9404;

al programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,

esmena 9407; al programa 421G, ordenació de formació

professional, esmena 9402, 9409 i 9406; al programa 421K,

innovació i comunitat educativa, esmena 9431, al programa

422B, educació concertada i altres ensenyaments, esmena

9390; al programa 422G, tecnologia d’informació i

comunicació, esmena 9378; al programa 423B, altres serveis de

l’ensenyament, esmenes 9400, 9392, 9360, 9365, 9366, 9375,

9376, 9391. Institut Balear d’Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals, esmenes 9269, 9270, 9271, 9272, 9273,

9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9296, 9297, 9298, 9336, 9386,

9387, 9388, 9397 i 9401.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció

13, Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 422A,

educació pública, esmena 9541.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 2 / 10 de desembre de 2015 429

 

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, al

programa A, nous programes i no classificats, esmena núm.

8981; al programa 421A, Direcció i Serveis Generals

d’Educació i Universitat, esmena 8974; al programa 422A,

educació pública, esmena 8976; al programa 422B, educació

concertada i altres ensenyaments, esmena 8975; al programa

423B, altres serveis de l’ensenyament, esmenes 8978, 8979,

8980, 8977, 8982, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 9021,

9025, 9026.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421F,

política i actuacions en matèria universitària, esmena 9568; al

programa 422B, educació concertada i altres ensenyaments,

esmena 9555, 9557, 9558 i 9564.

Per part del lletrat s’apunta fer constar que les esmenes a la

totalitat del Grup Parlamentari Popular s’entenen defensades en

els seus termes... sí, que consti. 

Passam ara a la defensa conjunta de les esmenes, per un

temps de deu minuts, i començam pel Grup Parlamentari

Popular, Sra. Ramón, té la paraula.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, bé, el Partit

Popular ha presentat unes 42 esmenes als pressupostos generals

del 2016 que a continuació passaré a detallar i argumentar

breument, perquè són moltes, amb la finalitat que les pugui

tenir en compte i les pugui incloure dins els pressupostos

d’aquesta comunitat.

Hem intentat fer una crítica útil, no és una crítica per treure

defectes, per tal que tots els partits puguem treballar i per

executar millores en els nostres centres i els ciutadans, tal com

deia el conseller, vegin que tots els grups treballam per a una

educació de qualitat.

Les quaranta esmenes, les hem dividit en cinc blocs per

passar a explicar-les. El primer bloc és el bloc de seguretat,

manteniment i dotació de material, dotar de major pressupost

la partida de seguretat i... per destinar més partida a inversions

dels centres educatius i evitar el deteriorament són 2.270.000.

Volem fer incidència perquè creim que la seguretat, que el

manteniment és molt important, els directors de fet qualifiquen

les instalAlacions com dolentes o regulars i tenim prou

mancances i volem fer incidència en aquesta esmena.

Una altra esmena, que hem destinat a l’eliminació de

l’amiant i les barreres arquitectòniques, hi ha dues esmenes,

una esmena està dirigida a projectes ja compromesos per fons

BEI que eren per a l’illa d’Eivissa, que eren quasi totes les

barreres arquitectòniques dels IES d’Eivissa i l’amiant i l’altra

esmena tracta de les barreres arquitectòniques i l’amiant de la

resta d’illes.

Ara passam a anomenar quatre esmenes que són per al

manteniment i seguretat de quatre centres en concret, dotació

per canviar la instalAlació elèctrica del ColAlegi Doctor Comas

a Alaior, és un colAlegi que té..., bé, fa trenta-cinc anys que té...

és l’original, que té informes tècnics que diuen que no només

és obsolet, sinó que a més és perillós i hi hem destinat 80.000

perquè creim que és una urgència; desperfectes CEIP

Binissalem; reforma integral del CEIP Sant Ciriac, una escola

que té trenta anys i que també està obsoleta; millora de

l’equipament escolar i una major dotació per a la compra i

substitució de (...) tecnologia, informació i comunicació,

primordial en l’actual ensenyament, 4 milions d’euros.

El segon bloc són altres instalAlacions necessàries per als

centres, tenim el gimnàs de Ses Salines, hi havia un conveni ja

firmat per l’antic equip de govern amb el compromís de fer-ho

quan hi hagués pressupost perquè és una necessitat; creació

d’un menjador escolar al municipi de Sant Joan de Labritja,

està aprovada en plenari la necessitat en aquest municipi i

també és una demanda dels ciutadans; adquisició d’una cuina

per a l’IES Guillem Cifre de Colonya per tal que puguin fer les

pràctiques d’FP bàsica al centre i no hagin de fer convenis amb

hotels; construcció d’un CEIP Pintor Torrent de Ciutadella,

també era un compromís adquirit per fer en préstec dels bancs

europeus d’inversions, però no s’està duent a terme; la segona

fase de l’escola d’adults de Maó que és per finalitzar les obres

de rehabilitació de l’antic quarter de Santiago.

El tercer grup, serien altres ensenyaments, els hem agrupat,

suport als ajuntaments per al manteniment de les escoletes, una

esmena dirigida al fet que la conselleria es faci càrrec de la

gestió pública de l’escoleta de Can Nebot d’Eivissa, les pitiüses

són les úniques illes que no tenen una escoleta pública,

l’escoleta de Can Nebot dur anys tancada i és un servei que

consideram molt necessari; ampliació dels serveis d’FP a

Eivissa i Formentera, serveis i places; incrementar l’aportació

de la UIB; crear una delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes a

Santa Eulàlia; una posada en marxa d’un pla plurilingüe, també

és un compromís del conseller March, però no hem vist cap

dotació econòmica per a aquest pla, hi hem calat 2 milions

d’euros; per cobrir el conveni amb la concertada, hi ha un

increment de 12 milions, però aquest pressupost... destinat,

però a pagar el deute, però no hi ha un compromís per l’acord

del 2008 que creim que és de justícia que ja s’equiparin als

docents públics.

Llavors tenim el quart grup, és atenció a la diversitat,

ampliació i millora del servei SAE; una creació d’una unitat

terapèutica per a Eivissa i Formentera; un augment de

professorat de suport als centres amb un tant per cent elevat

d’alumnes estrangers, seguim fent incidència en això perquè

sabem que és un problema complex, però els docents demanen

un suport dins les aules ja que el tant per cent d’alumnat

estranger és molt elevat, ja l’anuari d’educació de... calava de

manifest que el percentatge d’alumnes era molt elevat: a

Mallorca, Menorca, 92%; a Eivissa, 97, i a Palma de Mallorca,

79%, per això hem fet aquesta esmena.

Ja el darrer grup, el cinquè, són noves infraestructures i

ampliacions, seria el projecte i construcció del nou IES Eivissa;

la construcció del CEIP Sa Joveria i CEIP Sa Bodega ha fet

que a curt termini sigui necessari un IES a Vila, si no, no

podrà... no tenen cabuda per als alumnes; projecte d’un inici

del CEIP Cala de Bou, també el mateix, la població està

augmentant i els colAlegis del municipi de Sant Josep estan

totalment saturats i a més l’ajuntament ha aprovat en plenari la
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cessió d’un terreny de 8.000 metres per fer l’escola; un nou

centre a Búger de dues línies, també està en molt mal estat;

CEIP Son Macià de Manacor, en molt mal estat; nou IES

Llucmajor; nou IES Santa Maria; escola d’adults de Santa

Eulàlia; projecte conservatori de Maó, el conseller ja va

reconèixer la necessitat d’aquest conservatori, va dir que

calaria tots els seus esforços perquè poguessin tenir un

conservatori en condicions; l’ampliació del CEIP de Sóller; un

IES Binissalem; la segona fase de l’IES de Quartó de

Portmany, la segona fase permetria acollir mòduls d’FP i

estudis de Batxillerat en funció de la demanda i la necessitat del

municipi; ampliació i desdoblament del CEIP de Sant Carles,

també al municipi de Santa Eulàlia té unes ràtios molt elevades

i seria una solució perquè pogués donar cabuda a tot l’alumnat.

Bé, aquí acab el relat de les esmenes, esperam que les

puguin tenir en compte i les prenguin en consideració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup

parlamentari, després d’intentar arribar a un acord amb el

Govern per presentar esmenes, al final no hem aconseguit un

acord i presentem una única esmena, la 9541, per un import de

40 milions d’euros.

Per a nosaltres aquesta esmena és molt important perquè

tenim molt clar que després d’aquests mesos des del Govern i

des de les diferents conselleries i en especial a Educació, s’ha

fet un esforç molt important per realment destinar doblers a, en

aquest cas, Educació, però per al nostre grup parlamentari, per

a moltíssima ciutadania, per a moltíssimes organitzacions,

plataformes, etcètera, és un pressupost completament

insuficient.

Volia destacar el sentit d’aquesta esmena, nosaltres, com els

diputats i diputades d’aquesta sala, sabem perfectament...,

venim parlant ja fa mesos que hem de rescatar les persones,

hem rescatat abans i per a la nostra desgràcia en un estiu ja fa

uns quants d’anys el PP i el PSOE es varen posar d’acord a

aprovar després de molts d’anys un article de la Constitució,

l’article 135, on es posava de manifest que era prioritari -ho

torn repetir, prioritari-, pagar el deute. 

Per tant, a la nostra comunitat ens veiem abocats al fet que

per al pròxim any es dediquin més de 900 milions per

amortitzar el deute i pagar els corresponents interessos d’un

total de quatre mil i..., quasi 4.300 milions d’euros, un vint i un

i mig per cent, volia deixar molt la constant aquest... fer

aquest... deixar constància, perdó, d’aquest fet perquè això

provoca un... idò bé, desbaratar completament tots els

pressupostos. 

Per tant, nosaltres hem demanat a la consellera d’Hisenda

i a més a més hem convidat els diferents partits polítics per

realment fer front a anar a negociar amb els bancs per ajornar

aquest deute, perquè sabem perfectament que en aquests

moments invertir en educació..., la Sra. Sara Ramon, sempre

m’oblit del segon cognom, perdó, Sra. Ramon, ha fet un

anunciat perfectament d’algunes mancances de les nostres illes.

Per tant, per a nosaltres aquesta esmena és molt important, per

tant, convidem a tots els partits que la votin.

A més a més, avui personalment sóc un representant de la

ciutadania de l’illa d’Eivissa, però després de quatre anys de

lluitar, posar-me la samarreta i ser cara visible dins els diferents

moviments de la Marea Verda, o en algun moment, com

nosaltres hem parlat, de Tsunami Verd, ser aquí és un honor

intentar defensar i lluitar per uns pressuposts realment que

s’ajustin a les necessitats de tots els illencs que tenim a les

quatre illes.

Important. A més a més, volem fer present que el Govern

no acaba d’escoltar, té convocada una vaga indefinida per part

de l’Assemblea de Docents, aquest matí justament es reuneix

amb la conselleria perquè han convocat una vaga dia 15 de

desembre, on realment demanen una millora de pressupost, en

aquest demanen 36 milions, pràcticament coincideix amb la

nostra esmena. I tenim molt clar des del nostre grup polític que

escoltem la ciutadania, avui som el reflex o l’eco per intentar

fer arribar aquestes demandes, que sabem perfectament que el

Govern sap, però que volem realment dedicar aquests doblers.

Què podem fer amb aquests 40 milions d’euros que des de

Podem demanam? Bé, tots els diputats i diputades d’aquesta

cambra, tenim aquí substituts que són a la Comissió

d’Educació, saben perfectament que tenim una necessitat

imperiosa de contractar més professors. I d’altra banda també

la millora dels centres educatius, ací com la nova construcció

de centres educatius.

La Sra. Ramon ha fet un relat, jo recordo, i nosaltres, per a

Podem és molt important incrementar i intentar fer un esforç en

les ràtios. Sabem i la Sra. Ramon sap perfectament, perquè

també és de l’illa d’Eivissa, que la nostra illa, igual que altres

centres de diferents illes, tenen unes ràtios a primària i a infantil

inassumibles, i que realment per al nostre grup hauríem

d’intentar invertir més docents, més doblers per contractar

docents a educació infantil i primària, perquè sabem que les

ràtios són un element bàsic per millorar la nostra educació, que

sigui pública, laica i gratuïta. Per tant, sabem perfectament que

aquest és un element i el Govern ho sap.

També fer present, encara que també s’ha comentat

anteriorment i segurament que els diferents partits

parlamentaris ho faran, les reivindicacions històriques des de

l’illa de Menorca, l’escola d’adults de Maó i el conservatori,

també fa unes quantes setmanes a la comissió, el PP demanava

al Sr. Conseller què passava amb aquestes dues infraestructures

i per a nosaltres també i per a la ciutadania de l’illa de Menorca

són molt importants. Des de Mallorca hi ha infinitat de centres

educatius que necessiten reformes i nous. Tenim la Soledat,

CEIP Joan Gaspar, (...) CEIP Manacor, Inca, Antoni Maura,

etcètera, etcètera.

Des de l’illa d’Eivissa és una reivindicació l’escola

d’idiomes, que portem esperant pràcticament 25 anys, 22 anys
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de vida ja ha estat en dos centres. I sent el segon centre

educatiu on més alumnes hi ha matriculats a les Illes Balears.

El tema de l’escola d’arts, Cala de Bou, també com s’ha

comentat anteriorment. Nous centres tant de primària com de

secundària, el tema de les escoletes ho hem comentat, etcètera,

etcètera.

Per tant, nosaltres ho tenim molt clar i demanem un esforç

al Govern perquè realment s’incrementi aquest pressupost.

Nosaltres i ja ho hem debatut i ho hem comentat a les diferents

comissions d’aquesta legislatura en Educació, amb l’actual

pressupost no arribaríem al 3% del PIB, només es quedaria a un

2,96%. Per desgràcia també som a la cua d’inversió, ja no

respecte d’Espanya, ni ja no podem comparar-nos amb la resta

de països, que teòricament són desenvolupats i tenen

economies importantíssimes, moltes vegades la desena

economia mundial, etcètera, etcètera, etcètera.

I per tant, sabem que invertint i fent un esforç molt

important en contractar a més personal, no només més

professionals, sinó persones que ajudin..., i faig present tot el

tema d’atenció a la diversitat, tot el tema de fisioterapeutes,

etcètera, etcètera. Som a la cua del fracàs escolar i tenim molt

clar que necessitem contractar més persones per intentar ajudar

a aquells nens i nines que necessiten d’una atenció més

específica en els diferents àmbits, des d’infantil fins a nivells

més superiors.

No podem oblidar tampoc la UIB, el tema de la Formació

Professional, com altres grups parlamentaris fan present. I

sabem que hem d’invertir en educació.

A més a més, convidem, ho torn repetir, al Govern que té

una possibilitat única, després de quatre anys de lluita, perquè

l’Assemblea de Docents ha manifestat que si realment recull

aquesta demanda de 36 milions, desconvocarà la vaga

indefinida. Està clar que fem present que això no és una vaga

política, com molts de partits o qualque partit ha intentat fer

veure, sinó una mobilització per millorar l’escola pública de les

nostres illes i és una reivindicació de famílies, docents i de tota

la ciutadania.

Ja per acabar, està clar que feia referència a les diferents

esmenes que ha comentat el Partit Popular anteriorment i també

en el cas d’El Pi i del Grup Mixt, també fan referència a les

infraestructures, com ha comentat anteriorment i tenim tots els

partits això molt clar, però no podem votar-li a favor totes

aquestes esmenes que fan referència a la concertada, perquè

tenim molt clar, sabem que enguany el Govern ha fet un esforç

important per dedicar aquest reconeixement històric per part de

la concertada, hi haurà un increment com ja es va aprovar, de

més d’11 milions d’euros, si malament no recordo, per pagar o

equiparar els treballadors i treballadores de la concertada

davant la pública. Per tant, aquestes esmenes que fan referència

a la concertada no les votarem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.

Maria Antònia Sureda, o el Sr. Melià.

Sí, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. President, si em permet, intervindré jo. Sempre que sigui

del seu gust.

Dit això, moltes gràcies, Sr. President. Crec que tots els

grups parlamentaris estarem d’acord que és evident que els

pressuposts en educació per definició normalment sempre són

insuficients, perquè les necessitats són moltes i els recursos

disponibles són molt limitats i, per tant, hi ha una dificultat per

respondre a tot allò que voldríem fer. 

Ara bé, nosaltres com a grup parlamentari el que no volem

és dedicar-nos a la frivolitat i el que volem és dedicar-nos a la

coherència. I és evident que els pressuposts de la comunitat

autònoma, o els pressuposts de qualsevol administració,

necessiten fer front als préstecs, perquè els préstecs és una cosa

que la gent agafa els doblers i després els ha de retornar. Clar,

si el préstec no es retornen, el sistema d’esbuca absolutament.

I clar, també volem fer referència que resulta incoherent que

es faci una enumeració de reformes, ampliacions, nous centres

imprescindibles, segons l’opinió política d’un determinat grup,

però no es faci cap esmena específica per fer front a aquestes

necessitats i per escometre aquestes obres, aquestes

ampliacions, aquests nous centres, cap ni una.

De la intervenció del Grup Parlamentari de Podem no m’ha

quedat..., m’ha quedat clar que no votaran les concertades, però

supòs que votaran tota la resta a favor, perquè com que la resta

fan referència a les escoles públiques i a les necessitats d’obres

de reforma i ampliació, que assumeixen com una prioritat, se

suposa que donaran el seu suport a les nostres esmenes, i molt

particularment a una de les nostres esmenes que tot seguit

comentaré, perquè nosaltres podem dir que hem fet cinc blocs,

o hi ha un primer gran bloc d’esmenes presentades pel Grup

Parlamentari El Pi relatives a això, a reformes, ampliacions i

construcció de nous centres. La portaveu del Grup Parlamentari

Popular ara les ha enumerades, jo no els vull cansar; és evident

que n’hi ha moltes, de reformes i ampliacions, i de nous

centres; Es Castell, Porreres, Santanyí..., Moscari, Selva..., bé,

Son Carrió, Sa Coma, Vilafranca..., totes aquestes estan a les

nostres esmenes. Sí volem en aquest bloc incidir especialment

en la necessitat que tenen d’una nova escola en el municipi de

Campos, d’una nova escola a Caimari, en el nucli de Caimari

a Selva, i d’una nova escola a Can Picafort, que per cert avui al

diari surt que han de tancar aules per les goteres que té l’actual

escola. Per tant és un drama i una necessitat urgent que crec

que és indiscutible.

Això és el primer gran grup d’esmenes que en filosofia, en

esperit, en idea coincideixen amb moltes de les presentades pel

Partit Popular, perquè hi ha molts altres centres, no només els

que nosaltres hem recollit, hi ha altres centres que també

necessiten d’una inversió en obres de millora, de reforma i

d’ampliació, o de construcció de nous centres, com he dit.

Després presentam unes esmenes per a colAlaboració amb

les escoles municipals de música de 500.000 euros, que ens

pareix que és una implicació que necessiten els ajuntaments per
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part del Govern per fer front a aquest servei que estan prestant.

També feim una esmena sobre transport escolar, perquè

dependent de la implicació de l’ajuntament hi ha municipis que

poden prestar els transport escolar, però hi ha municipis que no

tenen transport escolar, la qual cosa ens pareix una desigualtat

i una injustícia i un sobrecost; per a aquests que tan bravegen

de l’escola gratuïta, idò si és gratuïta també el transport escolar

hauria de venir sufragat per l’administració pública.

També presentam una esmena..., es veu que els professors

i els mestres de la concertada no són gent, feim feina per la gent

però ells no són gent perquè a ells els negam el pa i la sal, i ells

no tenen dret a l’equiparació salarial i no tenen dret que els

acords firmats es compleixin, però nosaltres presentam una

esmena perquè també són persones, i com que nosaltres també

feim feina per a aquestes persones i no discriminam les

persones en funció de la nostra ideologia també pensam que

tenen dret a l’equiparació i al compliment dels acords.

I finalment presentam una esmena recollida..., que recull la

reivindicació de l’Assemblea de Docents en relació amb la

millora de ràtios, en relació amb el compliment de les ràtios, en

relació a la marea verda, que n’hi ha molts que es posen la

camiseta però veurem avui si voten aquesta esmena de 10

milions d’euros per complir les ràtios, perquè com sempre dic

jo els que governen parlen amb fets, amb butlletins, amb

aprovacions de pressuposts; els que feim oposició ens hem de

dedicar un poc a la retòrica, però els que governen, aquests sí

que es retraten amb les seves votacions i amb el que aproven i

amb el que no aproven, i en aquesta esmena veurem el que fan

els grups parlamentaris.

En relació amb les esmenes del Partit Popular, són moltes;

en algunes coincidim i hi votarem a favor, i altres, tot i que

també hi podríem estar d’acord, no formarien part de les

nostres prioritats en un moment de carestia pressupostària. Si

el president m’ho permet enumeraré les que votarem a favor a

efectes d’ordenar la votació. Votaríem a favor de la 9467,

9393, 9396, 9398, 9389, 9405... Vaig molt aviat? Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Melià. Podria anar..., podria tornar a començar d’una

forma més dolça?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Torn començar, com m’ha ordenat el president. Jo som el

seu deixeble. 9467, 9393, 9396, 9398, 9389, 9405, 9404...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr. Melià, deixi’ns respirar.

(Algunes rialles)

EL SER. MELIÀ I QUES:

El primer interessat a respirar som jo, Sr. President.

(Més rialles)

9404, l’havia dita; 9407, 9402, 9409, 9390, 9378, 9400,

9391, 9271, 9273, 9274, 9275, 9278..., 9296, 9298... Ens hem

perdut? Torn repetir. Perdó? 9294, 9275, 9278, 9296, 9298,

9336, 9386, 9397 i 9401. 

I en relació amb el Grup Mixt també donaríem suport a la

9558. Per tant demanam votació separada, ja que va en el

mateix sentit de la nostra esmena en relació amb l’equiparació

salarial de les persones que són mestres a l’escola concertada.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al Grup Parlamentari Mixt. Té

la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No estamos de acuerdo en general con el presupuesto de

Educación, tampoco. Creo que aunque los recursos son

limitados nos ha faltado ver sobre todo por parte del Gobierno

conseguir más recursos haciendo eficaz la gestión de la

administración, reduciendo duplicidades, reforma de la

administración instrumental, disminución de cargos de libre

designación y que sus funciones las hicieran los funcionarios,

en fin, que se podría haber dotado mucho mejor a los

presupuestos. 

Nosotros hemos hecho una enmienda para..., proponemos

destinar una inversión importante, aproximadamente 4 millones

de euros, a un convenio específico con la Universidad de las

Islas Baleares para fomentar la I+D+I con el objetivo de

favorecer la investigación y la innovación dentro del tejido

empresarial y financiar proyectos específicos de colaboración.

Somos conscientes que las instituciones científicas públicas,

como la universidad, tienen que encontrar puntos de interés

sobre el desarrollo de la investigación, porque si no la empresa

privada no ve luego una repercusión hacia el bienestar social y

hacia la productividad en la investigación y en el desarrollo que

luego llevan a la innovación. Entonces estimular esta

cooperación científica con el tejido empresarial nos parece muy

importante.

También hemos hecho unas enmiendas para conseguir

empezar a poner en marcha el acuerdo de 2008 de la escuela

concertada. Desde Ciudadanos creemos que la negociación

colectiva es un acto de gran responsabilidad, creemos que los

acuerdos llevan muchísimo esfuerzo y horas de negociación

para alcanzarlos, donde todas las partes han de ceder, y lo que

está claro es que si se llega a un acuerdo y se firma dicha firma

conlleva una seria corresponsabilidad de todos los firmantes, y

el acuerdo por tanto consideramos que debería ser vinculante.

Los ciudadanos estamos hartos de postureo y sectarismo

político, y de no saber nunca cuando se nos van a cumplir

nuestros derechos, ya que a capricho de los políticos en

incumplimiento de lo pactado no conlleva ninguna

penalización, es una actitud como instalada. Ciudadanos cree

que todo profesional tiene que ser remunerado con aquello que

le corresponde por convenio, y que ratear y buscar las grietas

de la ley para ver cómo se puede pagar menos al trabajador es

indecente, y más si estas carambolas las hace un gobierno. Por
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lo tanto hemos hecho unas enmiendas para conseguir 1.400.000

euros para que este acuerdo se pueda llevar a cabo. 

Y en cuanto a las enmiendas de los diferentes grupos

nosotros votaremos a favor de las enmiendas presentadas por

el Grupo Popular y por El Pi, pero no votaremos a favor de

aquellas que conllevan disminuir..., o sea, quitar dinero para

pagar la deuda, que son las que llevan el 34, ¿puede ser? Si

quiere le digo las que votaremos en contra, que será más

rápido.

EL SR. PRESIDENT:

Adelante. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Es la 9467, votaremos en contra; la 9407, 9402, 9431,

9390, 9391.

La de Podemos, aunque la finalidad es muy buena, no la

votaremos por lo mismo, 9541; creemos que la deuda, si no se

paga ahora, se tendrá que pagar para después, y la economía no

es sostenible de esta manera. 8981..., no, perdón, perdón, esta

no. 8976.

Y ya está, es todo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn en contra, també per

un temps de deu minuts. Té la paraula, pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Un moment, que ara he perdut

els papers, realment, no metafòricament, eh? Perdoni, és que

era real que havia perdut el full per aquí.

MÉS per Mallorca rebutjarem les esmenes perquè, tot i que

tots pensam, tots els partits estam d’acord que el pressupost

d’Educació encara hauria de ser millor, en això crec que tenim

un consens, que tots hi dedicaríem més, a Educació, cadascú

des d’un punt de vista i cadascú trobaria els milions..., ningú no

ha dit exactament com trobar-los, perquè si qualcú ho sapigués

seguríssim que a Educació no hi dedicaríem 40 milions més,

sinó que tal vegada no oblidem que s’ha fet un augment del

pressupost d’un 5%, que són 41,5 milions més, en xifres

rodones, més que l’any passat; idò no n’hi dedicaríem 40 més,

per ventura n’hi dedicaríem 100 més, però això jo també m’ho

guardaré per ara, per a més endavant o per al plenari.

També hem preparat la intervenció de manera conjunta

agrupant un poc totes les esmenes segons les temàtiques que

duien, i hem agrupat de fet els diferents partits. Hi ha un bloc

d’esmenes que parlen d’inversions, de reparacions, de

manteniment, etc., i hi ha una llarga llista feta pel PP, al qual

demanaria on era la legislatura passa, o li agrairia -supòs que el

conseller March li ho agrairà- aquesta llista de centres, perquè

han fet un gran esforç de fer una llista de centres que s’han de

reparar; supòs que és allò que els va quedar de romanent de tot

allò que durant quatre anys no feren, que s’hi dedicaren molts

pocs doblers, per no dir gairebé nuls, en reparacions d’amiant

a les teulades, o treure l’amiant de les teulades; en reparacions

de centres que fins i tot perillava la seguretat, i en construcció

de centres educatius nous. Hi ha una gran llista i el que ara

pertoca a la conselleria, que sabem que té un pla traçat, primer

de tot fa un estudi de totes les necessitat i diagnostica l’estat

dels centres, té previst fer les intervencions urgents allà on són

necessàries posant-se d’acord amb els ajuntaments, i després hi

ha la previsió de la planificació d’un projecte d’inversions per

construir centres nous, per fer les reparacions i els

manteniments que s’han d’anar fent. Per tot això ja se’ns va

presentar un pressupost d’inversions en infraestructures que

augmentava un 31% respecte de l’any 2015, i les prioritats que

s’han establert per a l’any 2016 són la seguretat, la supressió de

barreres arquitectòniques i les necessitats d’escolarització.

Després també hi ha una esmena que parla sobre

equipaments escolars, i se’ns va presentar també que hi havia

un augment de 2 milions d’euros en el pressupost. 

També es parla de la formació professional, que és ver que

el pressupost de formació professional ha quedat talment com

l’any passat, perquè el que es prioritza és fer un estudi i una

avaluació de les necessitats del sector. És un sector que també

fa molts d’anys que necessita -faré servir una metàfora- agafar

el bou per les banyes, enfrontar-se a la realitat, fer un estudi,

revisar-lo, i fer un estudi amb el món educatiu i el món

econòmic i empresarial, que participa també dins la formació

pràctica d’aquest alumnat.

També hi ha tota una sèrie d’esmenes que parlen sobre la

universitat, que enguany ha tengut un augment d’un 3,48 en el

pressupost, i hi ha uns 50 milions dedicats a nòmines i despesa

corrent. 

Del bloc de l’escola concertada, tot i que nosaltres

defensam l’escola concertada com un servei públic i estam

d’acord que els treballadors de la concertada són treballadors,

al cap i a la fi, i també necessiten tota una sèrie de millores

salarials que ja s’esmentaven a l’acord de 2008, sabem que la

conselleria té previst..., ja ha fet un començament de

negociacions i té previst convocar la mesa de negociació de

l’escola concertada per tal de preveure el calendari

d’equiparació salarial amb el professorat interí, que moltes

vegades es diu que la concertada no passa oposicions; el

professorat de la concertada el que demana és una equiparació

salarial que està a l’acord de 2008 per tenir el mateix sou que

el professorat interí. Enguany s’han augmentat també 11,2

milions dedicats a endarreriments no pagats en convenis ja

signats; és una primera passa.

Després parlaven d’escoletes. Les escoletes han passat de

l’any passat tenir zero euros dedicats a l'IEPI, a l’Institut de

Primera Infància, a enguany tenir 1,5 milions d’euros, que

permetrien dedicar 3.000 euros per unitat en escoletes; és una

millora molt significativa.

I també el Partit Popular parla del préstec aquest del BEI a

l’esmena..., crec que jo la tenc a la pàgina 104, i segons

informacions de la conselleria s’han gastat aquestes dotacions

en alguna partida que no era pròpiament dita una inversió, i el
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que està fent la conselleria és renegociar aquesta partida per tal

de dedicar-la a inversió, a allò que s’ha de dedicar.

Després a la Universitat, que ara veig que hi he fet

referència a una banda i després no a una altra, la Universitat

també té una dotació en inversions que hi ha la partida anual

que li correspon per al finançament de la construcció de

l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, que és 1.200.000, i 1

milió, que és un 20% més, per a inversions dedicades a

universitat.

És ver que en educació sempre hi podríem dedicar més, és

totalment cert, però també crec que el Grup Parlamentari

Podem torna a plantejar el tema de l’esmena dels 40 milions,

que la fa treure de la partida de préstecs i amortitzacions, etc.

Sabem, i ells també saben, que no és possible dedicar, extreure

aquesta partida, se’ls ha explicat diverses vegades, perquè el

que faríem seria incomplir l’acord de dèficit, que és un acord

que ve..., o sigui que és una imposició que ve de l’Estat, ho

sabem, però que l’hem votat en el Parlament.

Què fem, engrunam una comunitat autònoma en lloc

d’enfrontar-nos a un estat? Jo sé que el Grup Parlamentari

Podem, i Ciutadans també i el PP també i el Partit Socialista

tendreu una gran representació en aquest Estat, alguns dels

quals fins i tot formareu part del Govern. El Pi i nosaltres com

a molt...

(Remor de veus)

... -exacte-, tendrem una veu pròpia, que ja és molt, que ja

és molt, però sabem que no formarem part d’un Govern

espanyol, en principi, si les coses no és que... a no ser que hi

hagi un dalt a baix espectacular. 

Què recoman a aquests partits que formaran part del

Govern, que ja veurem com es gesten els acords, és allà on han

d’anar a protestar, és a l’Estat, és a l’Estat a demanar més

finançament. El que no podem fer és engrunar una comunitat

autònoma, sabent que està mal finançada, el que s’ha de fer és

fer la batalla cap una altra banda, cap a l’Estat. I intentar no

engrunar amb el tema del dèficit, perquè sabem que des de

l’Estat el que farà serà no admetre aquests pressuposts, o

procedir a l’incompliment del dèficit, o procedir a privar

aquests pressuposts..., a intervenir la comunitat, com ja han

intentat fer a altres comunitats. I per ventura el que ens podríem

trobar seria, no un pressupost que ha augmentat un 5% i que té

41 milions més, sinó amb el pressupost, aquell que tant vàrem

lluitar que ens podríem trobar amb el pressupost del Govern

Bauzá, cosa que jo no voldria per res del món!

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Té la paraula per part del Grup

MÉS per Menorca el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja anuncio, com vostès també

suposo que s’esperen, que el nostre grup votarà en contra de les

esmenes presentades. En algunes individualment diguem que

podem estar-hi d’acord, però és evident que quan aprovem el

pressupost d’una conselleria, hem de vetllar per l’equilibri i per

les diverses prioritats, perquè evidentment prioritats n’hi ha

moltes en molts d’àmbits, s’han citat.

Nosaltres consideram que el pressupost que ha fet la

conselleria és molt meritori, que aconsegueix un just equilibri

en els diversos fronts que té oberts, que són molts. I per tant,

qualsevol esmena d’aquest tipus el que fa és rompre aquest

equilibri i introduir, per via d’esmena, de vegades d’una forma

més electoralista que altra cosa, una inversió en el sentit

d’invertir, de l’ordre de prioritats que la conselleria ha analitzat

de forma molt més prop de la realitat. 

És evident que per exemple, aquí s’han citat desperfectes,

millores a fer a molts de centres educatius, però per fer un pla

realment de rectificació de les deficiències dels diversos

centres, el que cal és tenir una visió de conjunt i veure’ls tots.

Aquí s’han parlat d’uns casos, però no s’han parlat dels que ja

hi ha en el pressupost, que a mi em consta que són prioritaris.

En aquest cas estic parlant per exemple de moltes inversions

que es fan fora de l’illa de Menorca, que com saben és la meva

circumscripció i que jo estic d’acord en què realment són casos

prioritaris.

Hem de tenir una visió de conjunt i hem de donar suport

que primer passin aquelles situacions, ara centrant-me molt en

el tema d’inversions en centres educatius, aquelles situacions

que són més peremptòries. Concretament s’han citat casos que

m’afecten més directament perquè són a l’illa de Menorca, per

exemple millores de seguretat a l’escola d’Alaior. Bé, l’IBISEC

té un fons de contingència precisament per a intervencions

d’urgències i per tant, són uns temes de detall, que pel fet que

no figurin en el pressupost, no vol dir que no s’atenguin. El

tema d’escoles d’adults, Conservatori, són temes que estan

encarrilats, cadascú en la seva fase, perquè tampoc no podem

passar l’arada davant dels bous, abans de començar una obra

s’ha de fer el projecte. 

Aleshores jo crec que tant la conselleria, com l’Ajuntament

de Maó en aquest cas, han treballat de forma molt seriosa per

realment començar a fer passes després de molts anys que

aquests projectes han estat al calaix, definitivament posar-los

en marxa, en alguns casos fins i tot l’escola d’adults que s’han

perdut doblers del FEDER, la qual cosa no caldria més que

presentar esmenes, el que s’hauria d’haver fet és gestionar bé

els doblers del FEDER. Per tant, són projectes que ja estan

encarrilats i per tant, és absurd desequilibrar el pressupost pel

postureo com s’ha dit aquí, de votar a favor d’aquestes

esmenes.

A mi l’esmena que em preocupa més, més que aquests casos

meritoris, perquè evidentment fan èmfasi a diferents necessitats

que hi ha, és l’esmena que ha presentat el Grup Podem, el Sr.

Aguilera, amb aquests 40 milions de dèficit. Jo els tornaré

explicar, em sembla que ja els ho han explicat diverses

vegades, no sé si és que no ho entenen o no ho volen entendre,

però jo els ho tornaré explicar. Tenim un pressupost de 4.300

milions d’euros de despesa, dels quals 900 milions són per

amortitzar deute. Aquest pressupost, en l’apartat d’ingressos,

ja preveu uns ingressos de 1.000 milions d’euros que vindran
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via deute, és a dir, ens continuem finançant amb nou deute. Hi

ha una llei d’estabilitat pressupostària que no ens agrada, però

és la que tenim, amb una regla de despesa, que, com saben,

aplicada per a aquest exercici, posa un sostre màxim del 0,3%

del PIB de la comunitat autònoma de dèficit pressupostari, això

són uns 86 milions d’euros. Si reduïm l’amortització, reduïm

també el que podem demanar via deute. Per tant, si reduïm la

despesa en amortització, reduïm també l’ingrés, per tant,

aquesta esmena que vostès presenten és totalment ilAlusòria. És

a dir, no podem reduir els 40 milions de deute si no és

augmentant el dèficit i per tant, saltant-nos aquest sostre del

0,3%.

Per tant, si fem açò que vostès proposen, simplement

tindrem un pressupost que serà impugnat per l’Estat i tindrem

les de perdre. Aleshores, per favor, deixin de fer demagògia i

expliquin què faran quan l’Estat impugni aquest pressupost

perquè incompleix les lleis vigents. A mi m’agradaria que

donessin aquesta resposta. Molt sincerament els he de dir que

a mi em sembla que el que estan fent és un exercici (...)

pressupostari, perquè no van fins les últimes conseqüències, es

queden en aquest concepte de renegociar el deute. El Sr.

Aguilera ha dit que per a ell és un gran honor, després d’haver

estat en la lluita educativa, ser en aquest Parlament, per a mi

també; però jo li diria que si tan honorat està, entri en el

Govern i que vagi a negociar amb els bancs aquest calendari

del deute. Perquè si no estan en el Govern és perquè no volen,

per tant, aquest doble joc a mi em sap greu dir-li, perquè sap

que el tenc amb una gran apreci personal, però em sembla... em

decep, simplement em decep, de vostès em decep.

Vostè ha dit que la vaga no és política. Estic d’acord amb

vostè, no és política. Però jo crec que tal vegada en aquests

moments vostès ja n’estan fent una instrumentalització política

i electoral. I com li dic, açò a mi em decep.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula per part del Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo faré una intervenció una

mica resumida també, perquè el nombre d’esmenes és molt

elevat i ja avanço que des del nostre grup rebutjarem totes les

esmenes i ara passaré a explicar una mica per què.

Sí he de dir en primer lloc, com vostès saben, jo sóc neòfit

en temes de pressuposts i em vaig dedicar a fer una mica de

recerca abans per poder-me informar. I els he de dir que ha

estat una experiència molt gratificant, molt profitosa, perquè he

vist que realment sí que hi ha hagut un canvi. He vist que hi ha

hagut un canvi, perquè al final passem d’uns pressuposts a uns

altres, els quals nosaltres considerem que són sensats, són

aferrats a la realitat i estan pensats per a l’educació i no per al

lluïment polític, com eren els de l’any passat, que ara explicaré.

Aquests pressuposts estan basats en els acords pel canvi,

que segueixen tres línies majoritàriament, línies de rescat als

docents a través d’accions per fermes per al professorat,

augment de la partida pressupostària; rescat als alumnes, hi ha

un augment considerable en tots aquells aspectes dedicats a la

comunitat educativa; rescat als centres, que hi ha també un

augment considerable de totes aquelles actuacions directament

que afecten els centres. Per què són aquests rescats? Perquè

venim d’uns pressupostos que seguien unes autopistes, unes

autopistes al no-res, com els ascensors del Palma Arena, i per

tant, ara toca retrobar-nos amb les persones, d‘acord?

Està clar, Sr. Aguilera, que els pressupostos i en educació

mai no n’hi ha prou, en educació sempre n’hem de tenir molt

més, sempre, sempre n’hem de tenir molt més, el que passa és

que els recursos són el que són, els recursos són limitats, a més

a més tenim un deute i un límit de deute que no es vol negociar

i per tant, constreny els pressupostos i és el que hi ha i per tant,

com que és el que hi ha no podem més que redistribuir.

A l’hora de preparar la resposta a les esmenes, he de dir que

aquest debat és reiteratiu, d’acord? Estam fent el mateix debat

que l’any passat tal dia com avui, i ho dic literal, perquè l’any

passat va ser també el dia 10 i si llegim el Diari de Sessions de

dia 10 diu moltes coses que ara veurem.

(Remor de veus)

Què?... bé, però...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Segueixi, Sr. Casanova, segueixi.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...ara veurem, d’acord? Seguim parlant dels mateixos

problemes, jo no dic les mateixes persones...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

D’acord, a causa..., d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El que està clar és que el PP no ho ha tingut molt difícil

perquè l’únic que ha hagut de fer és agafar i cercar les esmenes

de l’any passat dels altres grups i per tant, el que han fet ha

estat un copy paste, un copy paste de les de l’any passat, no sé

si és que no en saben o que ja en tenien prou.

Les esmenes a la totalitat ja queden contestades, crec que

seguirem debatent en el plenari, i les esmenes les agrupem en

les famoses esmenes d’infraestructures, que he vist que n’hi ha

de dos tipus: primer, aquelles que carreguen el deute, són..., em

sorprèn que el Partit Popular demani deixar de pagar deute per
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respondre a unes necessitats quan l’any passat hi eren, jo el que

faré serà llegir el que deia la Sra. Carolina Torres l’any passat,

que deia: “ja és tot un clàssic d’aquests debats de pressupostos

presentar tot un seguit d’esmenes que demanen nous centres

educatius i tot un seguit de millores i reformes a la xarxa de

centres educatius de tot Balears. És molt comprensible el paper

que han de dir i han de dur els grups parlamentaris quan són a

l’oposició i el meu grup comparteix plenament que encara que

queden moltes mancances per solucionar en matèria

d’infraestructures educatives però, com ja saben vostès fer uns

pressupostos és prioritzar inversions, però sempre amb els

recursos disponibles, no deixant de pagar... de deutes”.

Per tant, la resposta ja hi era, és la mateixa que l’any passat.

Respecte de les de...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Si no l’importa, m’agradaria acabar de fer el meu discurs,

vostè calli i després contesti’m.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, Sr. Vidal, si volen..., estam cansats, fem un recés,

descansam, prenem un cafetet i tornam concentrats tots, eh?

Però crec que s’ha de respectar un poc les intervencions de

cadascú.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Després, pel que fa a les d’afectació, a les esmenes

d’afectació, també li he de dir que l’únic que pretén és el

postureo aquest famós de dedicar un caràcter finalista a un

pressupost que té l’IBISEC, que hi ha sous per poder dedicar,

hi ha préstecs del BEI per poder dedicar-hi, i ja sabem que hi

ha un projecte per a retirada d’uralites, un projecte de barreres

arquitectòniques, com bé ha explicat la Sra. Sureda. I també em

sorprenen les d’afectació perquè vam dir en aquesta mateixa

comissió, vam aprovar, per unanimitat, una PNL que reclamava

la realització d’una anàlisi específica prèvia i exhaustiva de

totes les instalAlacions educatives. Per tant, quan ja sapiguem

què necessitem ja sabrem com prioritzar, com fer el calendari

i com territorialitzar aquesta inversió perquè aquí cadascú fa les

esmenes en funció dels seus interessos territorials i crec que

aquí som al Parlament i és el Parlament de totes les Illes

Balears i per tant, tots tenim igual de (...).

Sí que he de dir que m’ha sorprès, Sra. Sureda, perquè no

he vist que El Pi facin cap esmena ni a Eivissa ni a Formentera,

m’ha sorprès. També em sorprèn que la Sra. Ballester no faci

absolutament cap esmena de recuperació d’infraestructures

educatives i també em sorprèn que per part del Partit Popular

al qual tant preocupa la seguretat no faci cap esmena referida

a l’Escola d’Arts d’Eivissa, que es troba en una situació més

que crítica, està en una situació més que crítica, per tant... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

L’altre grup d’esmenes és el grup d’esmenes referides a

personal, el Sr. Aguilera diu que el Sr. Conseller no acaba

d’escoltar, jo estic content perquè almanco hem fet una passa

endavant, perquè el Sr. Bauzá no acabava d’escoltar, no

començava a escoltar directament, directament deixava

d’escoltar, passava de tot i per tant, ja tenim una passa

endavant; sí, que acaba d’escoltar, perquè, per una banda hi ha

hagut un augment de personal, per una altra banda, s’ha canviat

el sistema de cobriment de les baixes, s’ha de llegir el BOIB

d’avui on es publica el decret de fer les substitucions per fer-les

més àgils i més ràpides, per tant, això són millores en personal

que repercuteixen també a les persones.

També he de dir que s’ha avançat en el tema de la

concertada, que està clar que en el tema de la concertada ara

estan damunt la taula en unes negociacions per poder fer el

calendari de tots aquests drets als quals sí tenen dret aquestes

persones.

I jo li diria també..., respecte als 3 milions de l’esmena que

fa el Partit Popular per al pagament del..., d’això..., de la

concertada, la Sra. Carolina Torres l’any passat deia: “Quant a

compromisos adquirits amb els docents de les escoles

concertades o més dotació de personal docent no és possible

llevar els recursos destinats a pagament de deute públic per

dotar de més personal docent, tal i com vostès proposen”.

Aquesta és la resposta que donava la senyora..., idò jo la hi faig

igual, per a això... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Eh?...

(Se sent una veu inintelAligible de fons)

...és clar, però és així, d’acord? Jo l`únic que dic és que ara

hi ha un document que s’està consensuant i per tant anem

endavant, i hi ha una mesa que tard o prompte arribarà al seu

punt d’una manera o altra.

Respecte a les escoletes públiques, sí que em resulta una

mica cínic que la Sra. Sara comenci a demanar allò de Can

Nebot, l’escoleta de Can Nebot és una escoleta que el Sr. Marí

Calbet li va donar per muntar escoletes i ara vol que les hi

financiï un altre; és a dir, aquesta escoleta està muntada per

voluntat pròpia del Partit Popular i ara vol que es (...) un altre,

de tota manera l’escoleta de Can Nebot no és d’ara, l’escoleta

de Can Nebot té anys i el Partit Popular ha tingut temps més

que suficient per poder-la dotar.

Respecte a la resta, els he de dir que crec que dotant 3.000

euros per unitat fins a 1 milió i mig com es fa enguany és una

dotació important respecte de la de l’any passat que, com deia

la señorita..., la Sra. Torres, perdó, també es proposa donar

suport al manteniment d’escoletes, però a càrrec de donar de

baixa una partida necessària per a altres pagaments que també

són necessaris. I precisament fa uns dies vàrem veure una

notícia que deia que Educació destina 226.000 euros a centres

d’educació infantil, és a dir, l’any passat es destinaven sols, no

se sap molt, eren 226.000 euros. Crec que la diferència és

substancial. Per tant, no procedeix.

Respecte a les altres esmenes i per anar acabant, he de dir

que les de l’escola de música i de transport, crec que ara
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l’escola de música..., les de les escoles de música primer hem

d’acabar d’aclarir l’escolarització obligatòria. 

Pel que fa al SAE a la unitat terapèutica d’Eivissa i

Formentera... dic que realment crec que és una resposta que si

llegim el que deia la Sra. Carolina Torres fa un any resulta una

mica cínic, d’acord?, diu: “El projecte de pressupost per a l’any

que ve també té en compte altres necessitats com la que cobria

la Unitat Terapèutica Educativa i el Servei d’Atenció Educativa

Domiciliària a Eivissa i a Formentera, que no és necessària

l’esmena que es proposa perquè aquest servei atén

correctament totes les demandes”. Idò, si està correctament atès

no es podrà...

Respecte de les esmenes referides a l’FP dir que l’FP està

més o menys com l’any passat, sí que s’ha de dir que hi ha una

inversió important per part de la Conselleria de Treball, que ho

tractarem demà, i també la Sra. Torres l’any passat deia:

“Quant a la formació professional hi ha una dotació de places

adequades a l’oferta formativa existent i un augment de

pressupost per reforçar les mesures de formació professional

que ja està prevista. En aquesta legislatura s’han incrementat

les classes, per tant, estam molt contents”. Si estan tan contents,

per què fan ara aquestes esmenes si el pressupost és el mateix?

D’acord?

Per cert, la Sra. Ballester, si no record malament, ahir en

sessió plenària va dir que l’any passat varen quedar sense

escolaritzar 2.500 alumnes d’FP. Per tant, jo no sé ara per què

estaven tan contents.

Per acabar, dir que l’esmena de la Universitat, ja ho ha

explicat bé la Sra. Busquets, que supera en un 20% respecte de

l’any passat i anam camí de 2010, és curiós que el Partit

Popular demani recuperar la inversió de 2010 abans que entràs

a governar. 

I la darrera esmena que deix és l’esmena referida al

programa de llengües estrangeres, l’ex TIL, d’acord?, perquè,

com comprendran, no es pot acceptar aquesta esmena. Quan

feim un pla de llengües consensuat, pactat, parlat i tot això que

vàrem dir aquí, idò, ja es dotarà. Aquests pressuposts, els

record, que són uns pressuposts post TIL, per tant l’època TIL

s’ha superat i, per tant, l’esmena no s’acceptarà perquè tot el

referit al TIL és referit al Govern del Sr. Bauzá i crec que tant

nosaltres com vostès intentam passar pàgina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de rèplica per cinc

minuts. El primer a intervenir és el Grup Parlamentari Popular,

té la paraula la Sra. Ramon. 

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Al Sr. Aguilera, bé, dir-li que, bé, que estam contents que

donin suport a part de les nostres esmenes o la filosofia i que

sabem... tots coneixem la part de mancances que hi ha aquí.

A la concertada no li donen suport, dir-li que aquest

pressupost o aquest augment, com hem dit, simplement cobreix

deutes que hi havia amb aquest personal, que el 40% d’alumnes

van a la concertada i que són docents, fins i tot, són docents i

tenen els mateixos drets, vull dir, quan hi va haver mesures

anticrisi també se’ls va aplicar a ells. Crec que seria de justícia

ara que es lleven les mesures anticrisi que també tenguessin,

que també es pogués fer aquest acord.

Sr. Melià, compartim la filosofia de les esmenes, hi ha

mancances que també nosaltres les hi donarem suport. No ens

posicionarem avui, però a quasi totes les seves esmenes

nosaltres les donarem suport, excepte una que, bé, ens han

informat tal vegada que no era necessària, el manteniment de

l’escola d’Es Cremat. Per altra banda, donarem suport a quasi

totes les esmenes, que realment aquestes esmenes és donar una

prioritat, hem fet un estudi, vull dir, que com diu el Sr.

Casanova no és a Eivissa, no és tal, hem fet un conjunt, cada

parlamentari s’ha ocupat d’una zona i és una visió en conjunt,

encara que sabem que hi ha algunes que du el Grup El Pi que

compartim també i que és veritat que és necessari fer les

inversions.

A la Sra. Busquets li diria que sí que augmenta un 5,12% i

que ara ens pareix que està súper bé, que un 5,36% no?, l’any

passat augmentava un 5,12% i va ser criticat durament. Què on

érem abans? Hi ha 13 milions de préstecs BEI que encara no

s’han invertit, o sigui, que l’amiant, que tot això estava previst

pel Partit Popular i que si no es fa s’hauran de tornar, o sigui

que...

Escoletes, que hi ha un augment significatiu, bé, estam molt

contents, seguesc demanant que l’escoleta de Can Nebot

pensam que és un servei necessari i que les Illes Pitiüses no en

tenen una pública i que nosaltres volem que hi hagi una escola

pública a les Pitiüses igual que a les altres illes. 

El Sr. Castells, bé, com hem dit, és diferent governar que

ser a l’oposició perquè quan es demana molt de consens i molt

d’això i quan som allà, idò, no hi ha consens i encara que

estiguem d’acord amb moltes esmenes, idò, no ens pareixen bé,

com les d’Alaior, com vostè m’ha dit, o altres que sabem que

realment són necessàries.

A Olga Ballester dir-li que avui no ens posicionarem, però

que estam a favor de totes les seves esmenes, creim que, bé,

comparteixen la nostra filosofia i les votarem a favor.

Bé, i al Sr. Casanova, exactament no sé per on començar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... si per allò de cínic o per... 

(Algunes rialles)

... perquè, bé, dir-me cínic perquè demanam una escoleta

pública vull dir que el Sr. President, que és del seu color, fa poc

va sortir en el diari demanant que l’escoleta de Can Nebot fos

pública, no sé si li dirà les mateixes paraules que a mi.
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El SAED, igual ho diu Carolina Torres, hagués pogut fer el

seu discurs, no llegir-nos el de Carolina Torres, però el SAED

es va quedar en marxa, la delegada d’Educació el va calar en

marxa a Eivissa el SAED. El que hem demanat és un augment

de dotació perquè realment deien que no hi havia necessitat,

però clar que no n’hi havia perquè no hi havia aquest servei, ara

sí que hi és, el que volem és augmentar-lo.

Bé, postureo, reiterativo, bé, nosaltres moltes esmenes, com

vostè ha dit, (...) en deute, ara els pareixia bé, si n’hem calat

algunes, no totes, la majoria són d’afectació que entenem que

és marcar prioritats, les altres sí que n’hem calat en deute, que

vostès ho feien així, no els agrada, digui’m com ho volen fer,

perquè com han canviat aquest criteri de sobte? No ho acabam

d’entendre.

Simplement això, que deixarem les votacions per al Plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Enric Casanova ha estat

aquí llegint com justament ha acabat la Sra. Ramon part del

diari de l’any passat, però està clar que el dia 24 de maig i el

pròxim 20 de desembre la ciutadania es manifestarà votant

democràticament, i aquí tenim una representació abans de tres

partits polítics ara tenim set partits polítics aquí dins del

Parlament i, per tant, ja, idò, el tú más, pim-pom, pim-pom s’ha

acabat. Per tant, faig tot això, per què? No tenim doblers per

invertir en la nostra educació perquè tenim un deute de 9.000

milions d’euros que són responsables el PSOE, en aquest cas

PSIB, i PP, durant anys i anys, bé, i la part corresponent de

MÉS, però bàsicament, bàsicament serien aquests partits

polítics, els tres que hi eren, han tengut alternança durant

aquestes últimes legislatures.

Per tant, des de Podem tenim molt clar que escoltar

determinades coses sobre el tema del deute, idò, bé, 9.000

milions d’euros i això ja ho he manifestat públicament jo i des

del meu grup parlamentari que, clar, a l’illa d’Eivissa pagam

més de 20.000 milions d’euros cada any, repito, repeteix, 20

milions d’euros per les autovies que el Sr. Matas, caparrut,

parlant malament, però així de clar, per fer unes autovies que

des d’una contestació de tota la ciutadania d’Eivissa que no la

volíem i, a més, sense veure un cèntim des de Madrid. I hem

estat i estarem 25 anys pagant aquestes autovies. Per tant, ho

feim present, d’acord?

Tampoc no hi ha doblers, però ens gastem 130 milions

d’euros en un palau de congressos, etcètera. No vull repetir

determinades qüestions o inversions que els diferents partits

polítics durant aquestes legislatures han invertit i que ara ens

diguin a nosaltres, a Podem i a la ciutadania, que no hi ha 40

milions d’euros més, idò, bé, ens crida una mica.

Sr. Melià, a veure, nosaltres no estam governant, donam

suport a aquest govern, d’acord? Per tant, hi ha diferents

visions, compartim moltes coses, hem arribat a una acords pel

canvi, i en aquesta ruta o en aquesta pedra angular per intentar

el rescat a les persones hi ha algunes diferències, i en aquest

sentit n’hi ha una que és manifesta. Per tant hem d’intentar

continuar treballant en aquest sentit, però aquí tenim una petita

divergència.

Hem intentat negociar amb el Govern alguna esmena, per

això no ho hem presentat una o quinze esmenes, amb totes les

que... tant els diferents diputats i diputades dels diferents grups

parlamentaris han posat. Al final no ens ha quedat més remei

que presentar aquesta esmena per intentar fer pressió al

Govern, i fer present als diferents partits que estan actualment

governant que en el seu moment, fa unes quantes setmanes, el

Sr. March, el nostre conseller d’Educació va arribar a un acord

marc en què tres sindicats de sis, d’acord?, tres sindicats varen

firmar i altres tres, no, i això suposa un 42%. Però a més a més

tenim que l’Assemblea de Docents va votar, i el 70% de les

persones que varen anar a votar varen dir no a aquest acord. No

és suficient perquè estem prorrogant les retallades, com ja s’ha

manifestat aquí abans, des del 2012, i a més a més ja no tenim

retallades, només, és que -ho hem dit abans- continuem amb

falta de finançament, de dotació a determinades illes. Per tant

no tenim finançació; idò els que han estat aquí haurien d’haver

anat a Madrid a demanar més sous, la gent que ha governat en

una legislatura i en una altra. Sembla ser, i ja ho hem comentat,

que aquí hi ha molts de partits, en aquesta legislatura, que

tenim molt clar que hem de cercar un nou règim per a les

nostres illes, i ens veurem a Madrid demanant tot això.

Senyor..., bé, especialment fer una concreció. A veure,

nosaltres sobre el tema de la concertada, és que és una opció

política i tenim clar que apostem per uns serveis públics, ja

sigui salut, ja sigui educació, etc. Determinats partits polítics

que ja s’han manifestat molt clarament privatitzen radioteràpia

a Eivissa, o determinades qüestions que nosaltres no. Volem

una escola, en aquest cas, escola gratuïta i pública per a tothom,

és un projecte. Tenim clar, com s’ha manifestat, que a poc a

poc hem de veure quines possibilitats econòmiques tenim, i

això serà un projecte a mig i llarg termini.

Important: nosaltres, Sr. Melià, les persones davant de tot,

i les persones que estan treballant a la concertada, el nostre

respecte, però tenim clar que ja això és una reivindicació de

2008, som al 2015, el PP ha trigat molts d’anys a intentar

reconèixer aquests drets. Nosaltres tenim clar que són les

persones, el que passa és que no compartim en aquest cas

determinat model educatiu, i bé, no és el moment de debatre.

Per tant li demano, Sr. Melià: ens votarà a favor aquests 40

milions d’euros?

D’acord, idò aleshores em sembla que vostè justament la

seva esmena de 10 milions va exactament en la mateixa

qüestió. D’acord?

Ja per acabar, Sr. Castells, li agraeixo les seves paraules,

però tenim molt clar, i això ho faig present a tothom, que des

del nostre grup parlamentari el Sr. Aitor Morrás i jo mateix ja

fa setmanes li vàrem fer un oferiment, a la Sra. Cladera, per

anar a renegociar als bancs aquest deute. Per tant penso que
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sincerament és una qüestió que pensem que és l’única

alternativa i que hem d’apostar realment. No vindrà de 40

milions ara (...), quan tenim, ho torn repetir, 9.000 milions

d’euros de deute d’aquesta herència rebuda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, i ells en són perfectament

conscients, que tenim un dèficit de finançament, que això es

repercuteix en aquesta conselleria d’Educació, i que s’ha de fer

una batalla amb l’Estat, totalment d’acord, som al seu costat o

ells al nostre costat per fer aquesta batalla.

En relació amb MÉS per Menorca, té una certa raó el Sr.

Castells quan diu que determinades esmenes -jo l’aprecii molt,

el Sr. Castells, de fa molts d’anys, no importa aixequi les mans

perquè això és així- té una certa raó quan diu que determinades

esmenes poden rompre l’equilibri. Determinades esmenes, però

no totes les esmenes, perquè si vostès ens accepten una esmena

de 400.000 euros de transport escolar els pressupostos

d’educació no cauran ni es veuran molt variats per acceptar

aquesta esmena, vull dir que això té molts de matisos. És vera

que determinades esmenes poden invertir l’ordre de prioritats

de la conselleria però determinades esmenes en absolut no

invertirien cap ordre de prioritats, al contrari, en tot cas algunes

el que farien és especificar una de les prioritats que el mateix

conseller defensa, que són obres, ampliacions, reformes,

construcció de nous centres, que és evident, de tots és conegut,

no importa fer cap auditoria, que estan els primers de la llista

en la necessitat de fer aquesta inversió.

Al portaveu del Partit Socialista li diré, primer, que no som

a la Comissió d’Educació, som a la Comissió d’Hisenda; només

és un petit aclariment. Nosaltres no som el Govern i per tant no

tenim tot el poder d’informació que té el Govern, i per tant

nosaltres és vera que feim esmenes pel que podem recollir del

territori, que va en relació amb la nostra presència territorial,

que ens agradaria que fos a tots els municipis i pertot, eh?, i ens

agradaria tenir, com pot suposar, totes les batlies d’Eivissa;

malauradament no les tenim, però no renunciam a aconseguir-

ho en qualque moment.

Al Grup Parlamentari de Podemos, jo sé que els costa, a

vostès, entendre un concepte, però jo els ho intentaré explicar:

el món no va començar quan va néixer Podemos. Això és molt

important, eh?, és molt important...

(Remor de veus)

...perquè ja sé que vostès han arribat en aquesta legislatura,

però és que resulta que hi ha un govern que té uns deutes, i

seran uns deutes per unes inversions mal plantejades, serà pel

que sigui, però aquests deutes hi són, i són del Govern, que és

una persona jurídica, i quan vostès estan en el Parlament o en

el Govern aquests deutes han d’existir, no poden obviar la seva

existència perquè vostès acaben de néixer i acaben d’arribar

aquí. No, aquests deutes s’han de pagar; els agradarà manco,

els agradarà més el que s’ha fet amb aquests doblers, no entrem

en aquesta discussió perquè tanmateix no ens du enlloc. Aquest

deute s’ha d’assumir, simplement el món funciona així, perquè

no hi ha una altra manera que les coses tenguin un cert sentit i

una certa racionalitat.

Vostès em diuen que presenten aquesta esmena per fer

pressió. I em diuen que nosaltres, la nostra esmena de 10

milions d’euros d’increment del professorat per a reducció de

ràtios va en el mateix sentit, i he tengut la sensació que m’ho

criticaven com una contradicció. He tengut aquesta sensació

perquè, clar, si vostè em critica que nosaltres no donarem

suport a la seva esmena de 40 milions d’euros i que defensam

una esmena de 10 milions d’euros, i això diu que són igual,

supòs que jo cauré en la contradicció però vostè serà coherent

i votarà les dues. Esper que sigui així i em doni una lliçó de

coherència, que serà molt benvinguda per part meva. 

La nostra postura va en el sentit que manifestava un poc el

Sr. Castells: entenem que els 10 milions d’euros no trastoquen

d’una manera tan profunda com els 40 milions d’euros, és

evident que és una qüestió quantitativa, el pressupost de la

conselleria i el pressupost general de la comunitat autònoma,

perquè això supera fins i tot aquesta conselleria. I és evident

que l’oposició presenta esmenes que està disposada a

transaccionar. Per tant si la quantia és massa elevada per les

possibilitats dels recursos econòmics que té el Govern i la

conselleria, o si d’allà on surten els recursos, on es proposa a

l’esmena, no és encertat i hi ha altres opcions que plantegi el

Govern, evidentment nosaltres estam absolutament predisposats

a arribar a acords i a intentar marcar, perquè el que feim és

posar unes prioritats damunt la taula a veure si entre tots som

capaços de consensuar-les.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero agradecer a

aquellos grupos que van a apoyar la enmienda para destinar una

inversión importante a la innovación y al desarrollo, en

conjunto con universidades y tejido empresarial. Creo que es la

mejor manera de evitar que el talento que generamos en la

Universidad se vaya al extranjero. Estamos todos de acuerdo

que se nos va ese talento y la única manera de hacer que retorne

o que no se vaya es apostar por un capital riesgo donde las

personas que tengan una idea innovadora puedan investigar, y

si esta idea innovadora puede repercutir y transferirse en la

sociedad y en el tejido empresarial, creo que es lo que

deberíamos tener en cuenta para llevar a cabo.

Después comentar en cuanto a..., la Sra. Busquets ha

comentado que van a empezar unas reuniones con la
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Conselleria de Educación y la escuela concertada, que me

parece muy bien, porque los derechos de los trabajadores son

trabajadores, sean de la pública o de la concertada, pero

también me parece, cuando estuvimos leyendo el articulado que

se hizo, yo realmente desconocía que a través de una ley de

presupuestos se podían llegar a articular propuestas que fueran

en contra de los sueldos o de las condiciones laborales de los

trabajadores, y lo digo en cuanto a los artículos 31, 32 y 33,

que cuando los leía me parecía algo..., un despropósito, poner

articulado que se lleve a rango de ley, sin haber hablado con el

sector. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando se

llegue a negociar en la Conselleria de Educación, este

articulado no exista en la Ley de presupuestos. Realmente

llama mucho la atención.

Y después en cuanto a la Formación Profesional, que decía

el Sr. Enric Casanova, que es cierto, o sea, el año pasado que

eran 2.500 jóvenes sin poder tener una plaza de Formación

Profesional, esto es algo gravísimo porque es el propio sistema

educativo, es el propio Gobierno el que está expulsando a los

jóvenes que quieren formarse, porque no hay plaza. Eso me

parece muy grave y por eso me parece tan grave que en este

año el Gobierno de este año, que ya lo sabía de años anteriores,

no haya hecho un presupuesto muchísimo más elevado en

cuanto a Formación Profesional, que realmente es el futuro de

hoy en día, porque son estudios ágiles, adecuados, que se

pueden adecuar rápidamente a la innovación. Llama la atención

que sabiendo que 2.500 jóvenes se han ido al mercado laboral,

expulsados sin una profesión, no haya hecho algo para poder

paliarlo este año.

Y por último comentarle al Sr. Aguilera que no estoy de

acuerdo en que nosotros, Baleares nos tengamos que endeudar

y hacer una economía ya insostenible para los que vengan

después. Yo creo que todo lo que damos al Estado nos tiene

que revertir, de hecho Ciudadanos, si es presidente Albert

Rivera, ya hemos dicho que haremos una financiación justa, no

por identidades históricas, sino por necesidades de los

ciudadanos de cada comunidad. En esta comunidad educación

y sanidad están muy mal financiadas. Y lo que se tiene que

hacer es un fondo común, donde sanidad y educación en todas

las comunidades tengan lo necesario y a partir de ahí empezar

a hablar.

Y bueno, nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Per contrarèplica i també per un

temps de cinc minuts passam al Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No tenia previst intervenir. Només, que jo també ho vaig

veure, m’ho ha recordar Enric Casanova, que és ver que el

Partit Popular que ha governat, que coneix molt bé els

pressuposts i sap perfectament on es perden els doblers i són

molt bon gestors, a l’hora de fer esmenes de pressuposts, el que

fa és agafar..., almanco les de MÉS per Mallorca, no sé si les

vostres també, i ha fet un copiar i enganxar. Primer, perquè

deuen ser molt bones les esmenes. Segona, perquè no van gaire

de feina, no van gaire de feina, i això que tenen 20 diputats. Ho

veim també a les comissions i demés. Només fan intervencions

així com toca quan hi ha periodistes, per poder tenir els titulars

que toquin.

Després Podem, d’aquest dèficit que...., perdó, de... -no em

sortirà-, sí, del deute, perdó, del deute que tenim, bé, del dèficit

he de reivindicar que és una imposició estatal que has

d’assumir, perquè mira, pertanys a aquest Estat, tot i que l’Estat

es reserva que el seu límit de dèficit sigui d’un 2,2, no un 0,3.

Ofega les autonomies i ell viu més o menys bé, que tampoc,

però bé.

Que d’aquestes obres faraòniques, és vera que nosaltres

hem governat, però d’obres faraòniques el màxim responsable

és el PP, no ens fiqueu dins el mateix sac, perquè una cosa és

governar i ser responsables i dur endavant unes polítiques i

l’altra és embarcar-te en obres faraòniques, com ha esmentat,

que tots tenim dins el cap, autopistes, palaus de congressos,

Palma Arena i després beneficis per a la butxaca que també

sabem que han estat els líders en corrupció. Però dins aquest

paquet, nosaltres hem governat, però no hi som, no som dins el

tema de les obres faraòniques.

I després, jo continuo volent reivindicar aquests pressuposts

perquè són uns pressuposts que han apostat per la millora dels

serveis públics. Són uns pressuposts que responen a una

globalitat, que és respondre al rescat de les persones en l’àmbit

de l’educació, de la salut i dels serveis socials. I si no se poden

ampliar més és perquè els recursos són limitats. I s’ha

augmentat un 12% en serveis socials, un 5% en salut i un 5,3%

en educació. Tots voldríem més, jo no voldria 40 milions més,

jo voldria 100 milions més, que és la roda de premsa que vàrem

fer ahir, amb 100 milions més podríem fer moltes meravelles.

Però això es resol amb més finançament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Té la paraula ara pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Quanta estona, tenc cinc minuts, no?

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Molt breument, a mi la

veritat és que em sorprèn molt que els diputats del Partit

Popular presumeixin de què han copiat les esmenes que es van

fer l’any passat. Suposo que és que deuen pensar que com que

en un any en què ells governaven no es va fer res, doncs tot el

que es va esmenar l’any passat continua sent vàlid. I a més a

més, em sembla especialment sorprenent perquè una vegada la

portaveu del seu grup, la Sra. Prohens, en el ple referint-se al

meu grup parlamentari, ens va dir que “copiàvem les
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iniciatives”. Cosa que no li vam ni contestar, perquè no

mereixia ni resposta. 

Nosaltres som un grup parlamentari de tres persones, com

vostès saben, feim la feina el més dignament que podem. Però

pel que veig, ens ret molt més la feina que a vostès amb 20

diputats. Jo això sincerament ho trob una falta de respecte a la

vida parlamentària, perquè si vostès no haguessin presentat

aquestes esmenes de corta y pega, podríem haver dedicat temps

a discutir esmenes assenyades, treballades, pensades, com han

presentat els altres grups i aleshores aquest Parlament, la seva

funció d’aprovació del pressupost, tindria sentit. Si l’únic que

poden fer amb 20 diputats és copiar les esmenes que es van

presentar l’any passat, realment ho trobo molt lamentable...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Deixi’m parlar per favor, Sr. Vidal. Gràcies.

Respecte del Sr. Aguilera, em sap greu, perquè clar si

l’única resposta a tot el que jo li he dit, l’única resposta que em

dóna és que vostè i el Sr. Morrás es van oferir a la Sra. Cladera

per anar a veure els bancs, vol dir que no m’he explicat gens,

perquè això no és quedar per fer un tallat i després anar a parlar

amb el director de l’oficina de la cantonada. És a dir, si vostè

vol donar suport a la Sra. Cladera, ja li he dit quina és la

solució, entri al Govern. Però és que el problema és que això jo

li he dit a més a més, d’alguna per retreure-li que vostès no

vulguin assumir el desgast de ser al Govern, però el que veig

que no m’he explicat, és que el que vostès proposen és inviable,

ni tan sols encara que vostè i el Sr. Morrás haguessin

acompanyat la Sra. Cladera a veure els bancs, no es pot fer això

que vostès proposen, intentaré explicar-li de forma encara més

breu que abans i més esquemàtica, a veure si ho entenen.

Vostès van votar el sostre de despesa no financera, van

votar a favor, sostre de despesa no financera en el ple, van

votar-hi a favor. Vostès ara el que proposen és incrementar la

despesa no financera en contra d’un ingrés en la part financera

i la regla del dèficit dels 86 milions, del 0,3, s’ha de verificar

en la part no financera. Per tant, vostès el que fan és ilAlegal des

del punt de vista..., aquesta esmena que vostès estan proposant,

és que fins i tot em pregunto, en cas de què l’aprovéssim, crec

que ni tan sols no es podria incloure en el pressupost perquè és

ilAlegal, i evidentment com a Parlament no podem prendre una

decisió ilAlegal. M’he explicat ara? Vostès proposen

incrementar la despesa no financera en 40 milions, en contra

d’augmentar..., de disminuir un ingrés financer, i això és el que

no es pot fer.

Per tant, no és que no hi hagi voluntat política per anar a

veure els bancs i renegociar el deute no, és que no és viable la

solució que vostès proposen, aleshores, com que crec que els

ho hem explicat per activa i per passiva, a mi m’agradaria que

tenguessin l’honestedat de deixar d’enganyar la gent i de deixar

d’instrumentalitzar aquesta vaga que està convocada amb

aquest fum de formatjades, que diem a Menorca. 

Vostè al final ha reconegut que tot és un problema que

l’Estat ens tracta malament i que ens veurem a Madrid

demanant tot això, ha dit, entenent que quan si vostès estan al

Govern podran solucionar tot això, i jo, clar, la meva pregunta

és...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... la meva pregunta és, si tenen opció de governar a Madrid,

entraran en el Govern o faran com aquí?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo també vull ser molt

breu perquè crec que he exposat ja en la intervenció anterior

quins són els nostres arguments, sols dir que el que jo he volgut

posar de manifest és el canvi de posicionament del Partit

Popular, torn a repetir, el Partit Popular en un any ha canviat de

daltabaix, passa de no defensar el deute a imputar un munt de

milions a deute, passa de no demanar, de no veure necessitats

a veure-les i està clar que el pressupost és curt. Ha augmentat

respecte de l’any passat? Sí que ha augmentat, ha augmentat un

5,12%, com hem dit abans, però, en fan falta més? Clar que en

fan falta més, però també s’han d’anar amb seny i s’ha de

distribuir.

Pel que fa al que deia la Sra. Ramon respecte de les

infraestructures, s’ha fet una anàlisi, el que passa és que com

que s’ha fet precisament de manera independent cada membre

del seu grup ha mirat les necessitats d’una zona, sembla que no

està consensuat perquè tampoc no té massa raó. Vull dir, deman

un gimnàs per a Sant Jordi, i jo li pregunt: per què no el

demana per a Can Cantó? Seria igual, a Can Cantó tampoc no

en tenen i els en fa falta un, és molt necessari, igual que el de

Sant Jordi. És que no ho entenc.

Respecte del que em deia dels 13 milions del BEI sí que li

he de dir que hi havia els 13 milions del BEI i que a dia d’avui

es renegocia aquest préstec del BEI, per què? Perquè el Govern

del Partit Popular de la legislatura anterior va fer disposicions

d’aquest préstec que té caràcter finalista, li va donar una

finalitat concreta, però no els van executar. Per tant, es varen

incomplir les condicions per les quals es va accedir al

finançament. Per tant, per molt que digui que estava previst, si

estava previst i no es va fer, per molts de sous que hi hagi en el

BEI no podem gastar-los, i això és el que fem ara, refent el que

el Partit Popular no va fer, refent el que el Partit Popular tenia

previst fer i no va fer. Per tant, crec que és una mica cínic dir

que es faci el que jo tenia previst fer i que no vaig ser capaç de

fer. Crec que sí.

Respecte de l’escoleta, insisteixo, és un acte de cinisme,

demanar que el Govern assumeixi l’escoleta de Can Nebot, que

va ser una escoleta construïda per voluntat particular d’un partit

que va decidir en un moment determinat, amb finalitat de

caràcter totalment partidista, construir escoletes, i li record sí

que hi ha escoletes públiques a l’illa d’Eivissa, perquè que jo

sàpiga el consell insular té escoletes. Les escoletes del consell
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insular no són públiques? O són privades d’un determinat

partit? Són públiques i pot accedir-hi tothom. Per tant, sí que

n’hi ha, l’únic que hi ha és una escoleta que la varen fer en un

atac de dir, aquí som jo i munt les escoletes perquè queda molt

polit davant la població de Sant Jordi, però després, ai!, que no

puc pagar el personal. Per tant, ara encarrego el mort a un altre,

no, perdoni, perdoni, les infraestructures es construeixen on fan

falta i es doten on fan falta. Que no hi ha una xarxa d’escoletes

d’educació infantil a l’illa d’Eivissa estrenades per la

Conselleria d’Educació? Cert. Què fan falta? Cert, però no

haver d’agafar una conselleria.

Respecte del que deia el Sr. Aguilera sí que li torn a dir, fa

falta augmentar la dotació, què hi ha deutes? Clar que hi ha

deutes, clar que hi ha deutes, però amb els deutes passa com

tot, si es governa i es creen unes necessitats es genera deute.

Vostè no ha estat en el Govern ni ara ni quan va començar la

crisi i en un moment determinat l’opció era generar deute o

deixar famílies sense prestacions d’atur, perquè li record que el

PRODI i totes les ajudes del SOIB respecte de les famílies que

no tenien ingressos, els famosos 432 euros, es van fer a càrrec

de deute, es van fer a càrrec de deute perquè o una de dos, o es

pagava això o la gent es quedava sense menjar. Per tant, a

banda de les obres aquestes faraòniques, també s’han fet obres

que no són faraòniques, però sí que eren necessàries, sí que

s’han fet actuacions que eren necessàries i a càrrec de deute.

Per tant, quan un és al Govern ha de prendre decisions que són

dures, clar que són dures!, però el que no pot fer és, ah!, com

que el deute no és meu, com que el deute no és meu... -perdoni,

no-, el deute es va generar en una situació determinada. Per

tant, crec que és de raó no poder-lo augmentar. Què s’ha de

pagar? Clar que s’ha de pagar, per això es va fer en aquell

moment, però quan a un li fa falta alguna cosa va al banc,

demana un préstec i quan té millor situació va pagant. Això

feim.

Per últim, simplement dir-li a la Sra. Ballester que respecte

de la formació professional sí que és importantíssim, però a

veure els pressuposts s’han de veure en conjunt. La formació

professional és una educació o una formació que implica tant

a la Conselleria d’Educació com a la Conselleria de Treball,

perquè hi ha formació professional reglada i formació

professional no reglada, formació professional ocupacional i,

per tant, s’ha de veure no sols el que s’inverteix en formació

professional reglada sinó també el que s’inverteix en formació

professional no reglada.

Sí dir-li que l’any passat es varen quedar aquests famosos

2.500 alumnes sense plaça perquè per part del Partit Popular no

es va saber gestionar una formació professional ocupacional

que donàs una professió i un certificat de professional a aquesta

gent. Per tant, se’n varen anar. Nosaltres enguany deim que la

formació professional reglada té un pressupost semblant al de

l’any passat, però augmentem en 10 milions d’euros de fons

propis la formació professional ocupacional, que augmenta la

riquesa de les persones i augmenta la capacitació professional.

Per tant, crec que en formació professional té tota la raó, és

imprescindible, però es fan moltes coses, no la Conselleria

d’Educació sinó en la Conselleria de Treball.

Per acabar, dir sols que en el tema de la concertada crec que

és més que evident que es posen les bases per retornar al camí

que durant quatre anys no es va voler ni escoltar ni fer. Per tant,

no posin ara l’ai!, en la boca dels pobres treballadors de la

concertada perquè el Partit Popular ha tengut quatre anys per

fer alguna cosa i no va fer absolutament res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanoves, Casanova, perdó, Casanova...

(Algunes rialles)

Sr. Casanova. Casanova...

(Remor de veus)

Casanova, sí senyor.

Bé, passam si els pareix a votació de les esmenes parcials

de la secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat.

Passaríem a votar primer les esmenes del Grup Parlamentari

Popular i faríem quatre blocs, si els pareix als grups

parlamentaris: un bloc seria aquelles en les quals ha manifestat

el Grup El Pi el seu vot a favor; un altre en el qual el Grup Mixt

ha manifestat el vot en contra; un altre en el qual els dos han

coincidit amb una esmena, i la resta. Per tant, passaríem a votar

primer les que el Grup El Pi ha manifestat el seu posicionament

a favor i que són: 9393, 9396, 9398, 9405, 9404, 9409, 9378,

9400, 9271, 9273, 9274, 9275, 9278, 9296, 9298, 9336, 9386,

9397, 9401.

És així, Sra. Lletrada? Idò, passaríem a votació.

Vots a favor?

Senyora...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, o sigui, en aquestes esmenes no s’estan subvencionant

amb deute públic, és que clar, jo...

EL SR. PRESIDENT.

Són esmenes a les quals el Grup Parlamentari El Pi ha

manifestat que volia donar suport.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

D’acord...

EL SR. PRESIDENT.

És independentment...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... ho dic perquè jo donaré suport a totes aquelles que no

coincideixin...
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EL SR. PRESIDENT.

Llavors n’hi ha algunes que coincideixen les dues

votacions, contra i favor, que serà el següent bloc, si vol, o vol

primer que votem primer les que coincideixen la votació?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Clar és que...uf!, és que clar cadascú tenim una idea diferent

de què votar o no votar perquè totes són de finalitat molt bona,

volíem dir que totes tenen una finalitat correcta, però cadascú

hem, per ventura, de votar que no perquè... a més, també totes

les... jo consider que totes han estat molt serioses perquè han

agafat un lloc per posar, per quadrar menys, jo trob, de les que

lleven de deute públic, o sigui...

EL SR. PRESIDENT.

Però Sra. Ballester això és un debat que ja hem tengut. El

tema seria com ho posaríem a la votació...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Com ho votam. 

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, hi ha esmenes on s’ha manifestat la coincidència

no de vot sinó de manifestar-se en un posicionament

determinat, idò, el Grup Parlamentari Mixt i el Grup

Parlamentari El Pi i són...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És que clar, com que jo ja he dit les que no votaré, les altres

sí que les votaré a favor.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ja li he dit, ja ho he dit, ja ho he comentat.

(Remor de veus)

Sí, o sigui, ja he comentat al president els números de les

quals no votaré, ja ho hem comentat, ja li hem comentat. 

EL SR. PRESIDENT:

Però d’aquestes que vostè no votarà no n’ha citat cap

perquè únicament no coincideixen amb cap de les que ha

manifestat el Grup Parlamentari El Pi.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És que és el que no sé.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si ha quedat clar així.

(Remor de veus)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí? D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix suspenem la sessió un minut per aclarir la

votació. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

A veure, sí, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió, senyores i senyors diputats, passam a

votació aquelles esmenes, les que ja he citat, i per tant, passam

a votació.

Vots a favor?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i rialles)

Sr. Melià, té la paraula, quina...?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No he sentit el que votam, què ha dit, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Aquelles esmenes a les quals el Grup Parlamentari El Pi ha

dit que votaria a favor.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Quedan rechazadas por 6 votos a favor y 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Quedan aprovadas... votos a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 en contra, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Ah!, 7...

LA SRA. SECRETÀRIA:

7, sí, 7.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Secretària, vol repetir el resultat de la votació?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, perdó. 

Quedan rechazadas por 7 votos en contra; 6 a favor y 0

abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar ara aquelles

esmenes a les quals el Grup Parlamentari Mixt ha manifestat la

seva postura en contra i el Grup Parlamentari El Pi ha

manifestat la seva postura a favor i que són les 9467, 9407,

9402, 9390, 9391 i cap més.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Quedan rechazadas por 8 votos a..., 5..., 8 votos en contra;

5 votos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar aquelles esmenes,

que és únicament una, la 9431, a la qual el Grup Parlamentari

Mixt ha mostrat la seva postura en contra.

Em comenta la Sra. Lletrada que hi ha la 8976, però és del

Grup Parlamentari El Pi... amb la qual cosa passaríem... ho

tendríem en compte després.

Per tant, esmena del Grup Parlamentari Popular en la qual

s’ha manifestat la seva postura en contra per part del Grup

Parlamentari Mixt és la 9431 que passam a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 7 votos en contra; 4 a favor y 1

abstención... 8, jolín (...), queda rechazada por 8 votos en

contra; 4 a favor y 1 abstención.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Ara passam a votar la resta.

Vots a favor?

(Remor de veus)

La resta del Grup Parlamentari Popular, la resta del Grup

Parlamentari Popular!

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Quedan rechazadas todas estas enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Da los votos.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, quedan rechazadas por 4 votos en... a... 5 a favor; 7 en

contra y 1 abstención.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar ara les esmenes del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, que en té una que és la

9541.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 2 votos a favor; 7 en contra, y 4

abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar ara les esmenes del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS en dos blocs, un, a la qual el Grup Parlamentari

Mixt ha manifestat la seva postura en contra, que és la 8976, i

la resta del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES.

Passam a votar l’esmena 8976.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 8 votos en contra; 1 abstención y

cua.., no, perdón, 1 a favor y 4 abstenciones.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. 

Passam a votar la resta del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 2 votos a favor; 7 en contra y 4

abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar les esmenes del

Grup Parlamentari Mixt. Hi ha una esmena que és la 9568 que

tenim el dubte si algú... si l’hem de votar per separat...

EL SR. MELIÀ I QUES:

9558.

EL SR. PRESIDENT:

9558 no. La 9568, hi ha alguna..., s’ha de votar per separat

o la podem votar en bloc amb la resta? La 9568.

Separada, d’acord. 

Passam a votar, per tant, aquella en la qual el Grup

Parlamentari El Pi ha votat... votarà a favor, que és l’esmena

9558.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 2 votos a favor; 7 en contra, y 4

abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rechazada por 1 voto a favor; 7 en contra, y 5

abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Molt bé, idò acabat el debat i la

votació del número 5, doncs suspenem la sessió fins a les

quatre de la tarda.



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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

