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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del

debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem el debat número 12, de totalitat i globalitat,

agrupació de la secció 25, Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat, amb les seccions i entitats afins.

Passem a llegir les esmenes del Grup Parlamentari Popular,

secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, 9158;

E05, Institut Balear de l’Habitatge, 9159; E06, Serveis

Ferroviaris de Mallorca, 9160; E11, Ports de les Illes Balears,

9161; E19, Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears,

9162; C11, Consorci de Transport de Mallorca, 9163; C12,

Consorci Formentera Desenvolupament, 9164; i C13, Consorci

d’Infraestructures ELM Palmanyola, 9165.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C13, Consorci

d’Infraestructures ELM Palmanyola, 9554.

Esmenes parcials..., esmenes parcials del Grup Parlamentari

Popular, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat, al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció

del patrimoni, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9291, 9292,

9293, 9362, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455,

9284, 9285, 9286; al programa 511B, direcció i serveis general

de Territori, Energia i Mobilitat, 9280; al programa 511C,

ordenació del territori i urbanisme, 9218, 9219; al programa

513C, ordenació i inspecció del transport terrestre, 9468, 9469,

9282, 9283; al programa 513D, infraestructures bàsiques, 9279,

9287, 9288, 9289, 9290; al programa 514A, ordenació del

litoral, 9281; al programa 514B, gestió de les instalAlacions

portuàries, 9227, 9228, 9229, 9358; al programa 731C, foment

de l’ús d’energies renovables i d’estalvi d’energia, 9476, 9368,

9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9220, 9221,

9215. E05, Institut Balear de l’Habitatge, 9230, 9231, 9232;

E11, Ports de les Illes Balears, 9233.

Ara del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 25,

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 731C,

foment de l’ús d’energies renovables i d’estalvi d’energia,

9529, 9533.

I del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, secció 25, Conselleria de Territori, Energia

i Mobilitat, al programa 431B, arquitectura, habitatge i

protecció del patrimoni, 8984; al programa 511C, ordenació del

territori i urbanisme, 9036; al programa 511E, gestió dels

transports aeri i marítim de les Illes Balears, 9000; al programa

513C, ordenació i inspecció del transport terrestre, 8998; al

programa 513D, infraestructures bàsiques, 8999, 9028, 9037;

al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i

d’estalvi d’energia, 8997.

Perdoneu, per variar m’he oblidat de demanar-vos les

substitucions. Me les podeu dir?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santiago Tadeo substitueix Vicent Serra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, Antoni Reus.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells, Patrícia Font.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

I Antònia Perelló substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passem a la defensa conjunta de les esmenes. Per un

temps de deu minuts té la paraula, pel Grup Parlamentari

Popular, la Sra. Perelló.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes a la

totalitat aquest grup es reitera en els termes que les fonamenten

i deixa la seva defensa per al plenari, per la qual cosa ens

referirem a continuació a les esmenes particulars que ha

presentat aquest grup a aquesta secció 25.

En primer lloc notam una excessiva proliferació de partides,

molt ben dotades, per cert, destinades a conceptes com ara

estudis i treballs tècnics, treballs realitzats per altres empreses

i professionals, a totes les direccions generals, fins i tot partides

destinades a despeses jurídiques i contencioses a la Secretaria

General que pensam que no estan en absolut justificades quan

l’administració compta amb mitjans propis per fer front a

aquestes necessitats, i per això hem presentat diverses esmenes

que cerquen destinar aquesta dotació a finalitats que creim més

necessàries, com ara ajudes per al lloguer social, les esmenes

núm. 9222 a 9224, i ajudes al lloguer per a joves, esmenes

9225 a 9226, esmenes que es completen amb les d’afectació

núm. 9230 i 9231 dins el pressupost de l’IBAVI, destinades

també a ajudes per als ajuntaments i per als conseller perquè

puguin dur a terme accions de conservació del seu patrimoni,

les esmenes 9291 a 9293, i millora de les seves infraestructures,
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les esmenes 9287 a 9290. Així mateix destinaríem aquestes

partides a incrementar les ajudes per a la rehabilitació del

patrimoni per part de particulars, esmenes 9284 a 9286, i per a

millora de les instalAlacions portuàries, les esmenes 9227 a

9229.

En segon lloc notam a faltar també en aquest pressupost una

escassa preocupació pels problemes d’accessibilitat, i per això

proposam que es prevegin partides destinades als ajuntaments

per millorar les condicions d’accessibilitat en els seus

municipis; responen a això les esmenes 9362 a 9448, en

definitiva i en total 1.980 euros per aquest concepte. I notam

també una nulAla preocupació pel pagament dels expedients de

preu just que resten pendents sense que es contempli cap

partida específica, i per això l’esmena 928/15 contempla

destinar 5 milions d’euros a aquesta finalitat; sabem que és

clarament insuficient però entenem que és necessari que el

pressupost contempli específicament aquesta necessitat que

s’hauria de mantenir en els pressupost futurs, perquè darrere de

cada expropiació també hi ha persones. Per aquesta mateixa raó

es contempla una partida d’1,5 milions d’euros per al pagament

d’interessos de demora per fer front a les reclamacions

pendents i no haver d’acudir a modificacions de crèdit, que

retarden el pagament i en conseqüència incrementen el deute.

Volem destacar també les esmenes de supressió dels dos

consorcis que depenen d’aquesta conselleria perquè entenem

que són del tot innecessaris i les seves funcions les pot assolir

la conselleria o altres ens del sector públic instrumental.

Entenem que s’ha de continuar amb el procés de racionalització

d’aquest sector públic mantenint només aquelles

infraestructures instrumentals que siguin realment necessàries

per una prestació eficient dels serveis públics. 

En matèria de mobilitat creim que s’han d’incrementar les

dotacions per a millores en el transport, i a aquesta finalitat

responen les esmenes núm. 9468 i 9469. I també creim

necessari preveure específicament una partida per a millora de

les mesures de seguretat a les vies de tren, vists els desgraciats

esdeveniments que no fa molt es varen produir, i a això

responen les esmenes 9282 i 9283.

Quant a infraestructures, es contempla una partida de

750.000 euros per a la construcció de la segona fase del passeig

marítim de Sant Antoni de Portmany fins a Cala Gració, i

especialment una de 2.400.000 euros, aquesta d’afectació, a

Ports de les Illes Balears, per a la construcció dels dos ducs

d’alba a Ciutadella; com ja ha dit aquest grups en diverses

ocasions els ducs d’alba són imprescindibles per al port de

Ciutadella, per poder tenir una major capacitat operativa i per

fer possible que arribin a l’illa creuers i vaixells de major

eslora.

Finalment en matèria energètica es presenten diverses

esmenes dirigides a la millora energètica -són les esmenes 9368

a 9479- i al foment de les energies renovables -9220 i 9221-

així com a dotar línies d’ajudes per a famílies i persones que no

poden o tenen moltes dificultats per fer front a les despeses

energètiques, en aquest cas 200.000 euros via esmena 9215/15.

Quant a les esmenes presentades pels altres grups,

evidentment donarem suport a aquelles esmenes que van en la

línia presentada pel Grup Parlamentari Popular, com ara la de

Ciutadans, l’esmena 9554, de supressió del Consorci

d’Infraestructures de Palmanyola; i les de Podem relatives a

ajudes per palAliar la pobresa energètica, les esmenes 9529 i

9533.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari

Popular, el Sr. Aitor Morrás. 

Perdó, pel Grup Podem.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Podem Illes

Balears presentamos dos enmiendas, dos enmiendas que van las

dos a paliar la..., a dotar partidas para paliar la pobreza

energética, una que es la 9529, que es de una cantidad de

150.000 euros, y otra que sería la 9533 por valor de 399.500

euros. Entendemos que no es la situación ideal, que lo ideal es

que las empresas eléctricas y las grandes corporaciones

energéticas se hagan cargo de las familias que no pueden hacer

frente al alto coste que supone ese coste de energía, pero,

bueno, dada la urgencia con la que llega el invierno y las

necesidades que van a tener las familias de Baleares pues

entendemos que dotar este medio millón de euros es necesario

para que algunas familias de Baleares puedan disfrutar de la

energía eléctrica y del gas necesarios en este invierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

té la paraula la Sra. Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres en aquest apartat hem

presentat vuit esmenes que sumen una mica més d’11 milions

d’euros. Però abans de respondre al contingut de les esmenes

que hem presentat des d’El Pi diré les votacions que farem a les

esmenes dels altres grups parlamentaris. Del Grup Parlamentari

Popular votarem a favor..., demanaríem dos blocs i votaríem a

favor de la 9291, 9292, 9284, 9285... -ah, sí-, 9286, 9287,

9288, 9289, 9290, 9281, 9227, 9228, 9229, 9358, 9215 i 9233.

A les del Grup Podem votarem a favor de la 9529 i de la 9533.

Respecte de les esmenes que hem presentat des d’El Pi hi

ha una esmena d’un servei de bus llançadora entre Manacor i

Cales. Després hi ha la remodelació de la plaça de la Reina

Maria a S’Arenal de Llucmajor; està dins el casc antic, fa uns

anys es varen concedir, si no vaig malament, a l’antic consistori

uns 16 milions d’euros, però després no es varen construir ni

els aparcaments ni es va arreglar així com tocava, i varen haver

de retornar al Govern central encara els interessos; per tant

creim que és necessària aquesta remodelació de la plaça i a

posta també la duim.
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També demanam el projecte vial de la ronda est de Costitx,

que segons tenim entès està pendent des de 1998. És un

projecte que el consistori ha reivindicat des de fa molta estona,

es va haver de refer perquè el primer ja tenia més de 15 anys,

el primer projecte, i va queda obsolet; aquesta nova redacció

del projecte l’han duita a terme des de la Direcció General de

Transports, la Conselleria d’Agricultura i la Conselleria de

Medi Ambient i Territori..., bé, això eren les conselleries que

el 2014 hi havia, per redactar aquest nou projecte. És un

projecte important per tal d’afavorir la mobilitat i l’aparcament

del nucli urbà. Al municipi, al poble, el travessa la Ma-3241, i

si un dia hi hagués una desgràcia per ventura no podrien

travessar pel nucli de Costitx i haurien d’anar a voltar per Sineu

o Sencelles per poder travessar. A les normes subsidiàries que

es varen aprovar l’any 2000 i a l’adaptació figura aquest

projecte, i per tant creim que són 420 metres lineals per 12

metres d’amplària, que s’han reduït els metres, per tant és més

sostenible i està adaptat a les necessitats reals del poble, així

com també ajudaria a oferir places d’aparcament i promoció

turística, com molts d’altres pobles poden tenir, però, bé, en

principi creim que és un projecte molt necessari.

També hem presentat una esmena per compensar

l’Ajuntament de Sencelles per l’esbucament de les cases de

Ruberts. Des de l’Ajuntament de Sencelles es lluita des de fa

molts d’anys perquè el Govern ajudi així com va ajudar el

municipi de Campos i l’Ajuntament de Deià a actuar sobre

aquestes demolicions o aquests esbucaments que s’havien de

fer. Sé que s’han presentat els dos darrers anys esmenes als

pressuposts generals de la comunitat i no es varen acceptar,

però tenim l’esperança que enguany es contempli, ja que quan

el govern actual estava a l’oposició es varen presentar uns

acords a l’ajuntament i tots ho varen votar a favor, tant el Grup

Socialista com els altres grups de govern, on se solAlicitava

l’ajuda per part de l’Agència de la protecció de la legalitat, i el

Govern ajudar l’Ajuntament de Sencelles a poder dur endavant

aquests esbucaments i tenir una ajuda econòmica, com dic, com

els altres municipis.

També tenim el traçat d’alta tensió del Port d’Alcúdia. En

aquest cas també el març de 2015 es varen suspendre les obres

per polèmica en la línia d’alta tensió; s’havia de revisar el

projecte, per part de l’ajuntament hi va haver una unanimitat

per reclamar a l’executiu una modificació del traçat perquè

anàs per la via de circumvalAlació; en el consistori tots els

partits polítics -Partit Popular, PSOE, El Pi i una regidora-

varen donar suport a aquest canvi de traçat. Creim que des de

l’AMIPA de l’escola que hi passava el traçat, que estava

marcat, es va fer molta feina, a part que també de la salut dels

alAlots, que estaven preocupats, també passava per un centre de

salut, i creim que és important, com també es va dir a una

pregunta en sessió parlamentària, que se solucioni aquest traçat.

Hi ha el rescat del túnel de Sóller, crec que també és una

aclamació, és una solAlicitud des de fa estona, hi ha presentades

proposicions no de llei, hi ha presentada moció al consell des

de l’Ajuntament de Sóller per a aquest rescat, les quantitats

evidentment no basten però ajuden a començar a parlar del

tema i també creiem que és molt important.

Per altra banda, també hi ha l’inici de l’electrificació del

tren. Creiem que amb el tema del tren s’ha de tenir molta cura,

perquè la legislació anterior no s’hi va fer feina però a l’altra es

varen vestir uns sants i se’n varen desvestir uns altres o es

començar, millor dit, la casa per la teulada i no es va fer

l’actuació que tocava en tot el tema del tren i, d’aquesta

manera, es varen comprar trens que no tocaven; l’electrificació,

la gent va haver de quedar a mitjan lloc, i creiem que ara s’ha

d’actuar així com pertoca i començar amb l’electrificació i fer

una cosa rera l’altra.

I per altra banda, per acabar, però no la menys important,

també, com també hem reiterat diferents vegades, la

implantació d’una tarifa plana de vols interilles i -ja vaig

acabant-, res, dir que sabem que és el Govern central que ha de

mirar pels interessos i ha de defensar el transport de les Illes,

perquè és el principal obstacle que tenim per al creixement

econòmic de les Balears i per sortir de la crisi el fet de tenir un

transport aeri o terrestre, o marítim, perdonau, però creiem que,

com no ens cansam de dir, el finançament és bàsic i hauríem de

començar. I per donar exemple del que ens interessa el Govern

de les Illes Balears hauria d’iniciar una partida per començar a

tenir ajudes de vols interilles.

Ja està, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula el Sr. Pericay,

del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres presentam una sola

esmena, una esmena a la totalitat, que té a veure amb el

Consorci de Palmanyola i el motiu pel qual la presentam és, en

fi, clar, al nostre entendre és que ja s’han fet realment les obres

que tocava, aquest consorci va ser creat amb una sèrie de

finalitats; no té cap sentit mantenir-lo i suposant que quedin

coses per fer, aquestes coses les pot assumir perfectament la

conselleria, a través d’un altre departament, d’una altra direcció

general o bé el mateix Consorci d’Infraestructures depenent de

la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, de tal manera

d’evitar duplicitats i una despesa innecessària.

Llevat d’aquesta esmena que presentam, nosaltres també

donarem suport a un seguit d’esmenes de la resta de grups, en

concret, en el cas del Grup Popular, donem suport a l’esmena

9476, sobre vehicles elèctrics; també, seguint amb el Grup

Popular, a les esmenes 9215, 9230 i 9231, referides a pobresa

energètica, lloguer social i joves, respectivament.

En el cas del Grup Podem, donarem suport a l’esmena

9529, que m’imagín que encara és vigent, perquè tenia els meus

dubtes sobre si era una d’aquestes que havíem ja eliminat, però

veig que no, i 9533, les dues que van seguides.

I en el cas del Grup El Pi, a l’esmena 9000, referida a la

tarifa plana.

En principi, si no hi ha res pus, ho farem així i, si de cas, en

el torn de rèplica ja afegiríem o llevaríem qualque cosa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara té la paraula, pel Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tenim molt poc temps, jo

aniré sintèticament a comentar totes les esmenes que nosaltres

primer rebutjam.

Les 9158, 9159, 60, 61, 62, 63, 64 i 65, a la totalitat, del

Partit Popular, les rebutjam, perquè el Partit Popular diu que no

respon a les necessitats reals de la societat i nosaltres pensam

que aquest no és un argument vàlid. Opinam que, dins la

pèssima gestió que el PP va deixar a aquest Govern de les Illes

Balears, aquests són els millors pressuposts que es podien

presentar, perquè han prioritzat drets socials i han mantengut

les inversions a la resta d’altres qüestions.

Rebutjam l’esmena 9554, de Ciutadans, també a la totalitat,

perquè proposa l’eliminació d’un consorci que encara té

pendents obres que s’han de dur a terme, per exemple, la

construcció d’una escola.

Rebutjam les esmenes del Partit Popular 9222, 23, 24, 25,

26, 9230 i 9231, que tenen a veure amb lloguer social i lloguer

per a joves, perquè ja existeix una partida pressupostària

adequada per dur a terme aquest objectiu proposat d’ajudes a

lloguer social. I de fet ja s’ha presentat el Pla d’habitatge

social, on hem explicat que duplicarem l’habitatge destinat a

lloguer social i per tant ja entra dins el pressupost del 2016

aquest objectiu. Les esmenes que es refereixen a lloguer per a

joves també està inclosa dins la partida d’ajudes relatives al

pla.

Rebutjam les esmenes del Partit Popular 9291, 9292, 9293,

9284 i 9286, que tenen a veure amb ajudes als ajuntaments,

consells insulars i famílies per a la conservació i rehabilitació

dels seus patrimonis, ja que existeix partida pressupostària

adequada per dur a terme l’objectiu proposat.

Rebutjarem les esmenes del Partit Popular 9362, 9448,

9449, 9450, 51, 52, 53, 54 i 55, que plantegen l’accessibilitat

a una sèrie d’ajuntaments de municipis. No podem acceptar

aquestes esmenes que es proposen, que són 9, de 220.000 euros

cada una, amb un total d’1.980.000 euros, perquè la partida que

volen reduir està dotada amb 426.000 euros, per tant no seria

suficient. A més, ja existeix una partida pressupostària

adequada per dur a terme l’objectiu proposat i les ajudes a

l’accessibilitat estan incorporades a aquesta partida. La

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat publicarà la

convocatòria amb Fons Feder, per ajudar a la rehabilitació

d’edificis públics declarats BIC o catalogats pel planejament

municipal, ja sigui aprovat o sigui en tràmit, i també s’hi

podran incloure les obres d’accessibilitat i millora d’eficiència

energètica.

Rebutjarem l’esmena del Partit Popular 9280, de pagament

d’expropiacions que vénen heretades de l’època del Sr. Matas

i pensam que aquesta herència i aquest deute nosaltres ara

estam obligats a pagar-ho, perquè entre dins els interessos de

deute de la CAIB, per tant, per responsabilitat, no per una altra

cosa, estam obligats a pagar aquesta herència del Partit

Popular.

Rebutjam l’esmena 9218, de millora de les cartografies,

perquè ja existeix una partida pressupostària prevista.

Rebutjam la 9219, que té a veure amb l’eliminació del

Consorci per a la reconversió territorial i paisatgística, perquè

existeix una incoherència a la motivació de l’esmena, atès que

al Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears no es troba la

partida que es vol augmentar.

Rebutjam les esmenes del Partit Popular 9468 i 9469, de

millores en el transport ferroviari, perquè aquestes partides que

es proposen reduir es tracten de fons destinats a pagar

interessos i que, per responsabilitat, ens veiem obligats a pagar.

Les esmenes del Partit Popular 9282 i 9283 també les

rebutjam, mesures de seguretat a les vies ferroviàries. Es

plantegen aquí aquests fons, quan el Partit Popular, que tenia la

gestió de la seguretat, no va preveure, no va fer res i ara fan

valer un accident ferroviari perquè nosaltres actuem. Nosaltres

pensam que aquestes actuacions ja estan contemplades a les

transferències que es fan de la conselleria a Serveis Ferroviaris,

és a dir que ja existeix una partida pressupostària adequada.

Rebutjam l’esmena 9279, de pagament d’interessos de

demora, ja que aquesta partida està destinada a pagar interessos

del deute de la CAIB.

Rebutjam l’esmena 9287, 88, 89 i 90, que són esmenes per

establir convenis als ajuntaments per al manteniment

d’infraestructura. Les despeses que es volen reduir del capítol

2 ja estan ajustades amb molta cura a les necessitats de la

direcció general. I l’esmena 9290, que proposa reduir, inclou

un seguit d’actuacions dirigides a la mobilitat sectorial de les

Illes Balears que és una prioritat d’aquest govern, per tant no es

pot detreure aquest fons.

De l’esmena 9281, per establir convenis amb municipis de

les Illes Balears per a la conservació del litoral, que proposa el

Partit Popular, la rebutjam perquè ja existeix partida

pressupostària adequada per dur a terme aquest objectiu.

Les esmenes del Partit Popular 9227, 9228, 29 i 9358, que

tenen a veure amb la millora de les instalAlacions portuàries

destinades a usos pesquers i a la construcció de la segona fase

del Passeig Marítim de Sant Antoni de Portmany fins a Cala

Gració, dir que el pressupost de Ports de les Illes Balears ja

incrementa 2 milions els ingressos de l’entitat amb la simple

bona gestió de l’empresa pública. A més a més, les despeses

del capítol 2, que són les que es volen reduir, s’han ajustat amb

molta cura a les necessitats de la direcció general. I per últim,

cal remarcar que les actuacions i millora de les instalAlacions de

Ports de les Illes Balears es duen a terme segons les necessitats

que sorgeixen i tenint en compte tots els ports.

L’esmena del Partit Popular 9476 la rebutjam i té a veure

amb desenvolupar un projecte d’inversió encaminat a

incrementar la dotació de punts de recàrrega de vehicles

elèctric, dient que la partida pressupostària d’energia i, en
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concret, el Programa de foment d’energia renovable, ja existeix

partida pressupostària adequada.

Rebutjam les esmenes del Partit Popular 9368, 9440, 41,

42, 43, 44, 45, 46 i 47, que té com a objecte dirigir el consum

energètic municipal de 9 municipis, cada esmena de 100.000

euros, i la partida pressupostària que es vol reduir no és

suficient per poder-los dur a terme. Per tant..., a més aquesta

partida tracta d’una part dels doblers que des de la Conselleria

de Territori, Energia i Mobilitat es destinaran a palAliar la

pobresa energètica, per tant no estam d’acord que es redueixi

aquesta partida per finançar aquests consums energètics.

Les esmenes 9220 i 9221 del Partit Popular les rebutjam,

estan plantejades per impulsar ajudes al foment d’energies

renovables a empreses privades. Dir que ja existeix partida

pressupostària adequada i a més la que es refereix..., a la 9221

no existeix el concepte 61301, que planteja donar de baixa per

treure aquesta despesa d’alta, aquesta despesa que es proposa.

Si es tracta d’una errada tipogràfica i volen dir 62301, cal dir

que ja existeix partida pressupostària adequada per dur a terme

l’objectiu.

L’esmena 9215 del Partit Popular la rebutjam, perquè

acceptam les esmenes del Grup Parlamentari Podem 9529 i

9533, afectant el pressupost la partida 78000, per palAliar la

pobresa energètica.

Rebutjam l’esmena del Partit Popular 9232, d’ajudes a la

rehabilitació de façanes, perquè la conselleria publicarà la

convocatòria corresponent al Pla estatal d’habitatge 2013-2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, vaig acabant. Em queda comentar les esmenes d’El Pi,

rebutjam les 8984, 9036, 9000, 8998, 8999, 9028, 9037 i 8997.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. M’agradaria demanar

disculpes als Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca, perquè porto moltes hores i dies d’esmenes i ja

no sé ni per on vaig, els tocava a ells parlar en primer lloc.

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la

Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Campomar, però gràcies, Sra. Presidenta, disculpes

acceptades.

Bé, MÉS per Mallorca considera que el pressupost de la

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat és el millor amb

les circumstàncies econòmiques que vivim en aquest moment

de maltractament fiscal i considerant també els índexs de

pobresa i desigualtat.

Bé, pel que fa a l’esmena de Ciudadanos, del Grup Mixt 1,

doncs consideram que aquesta esmena, al Consorci

d’infraestructures, com ja s’ha dit, doncs interessa mantenir-lo

viu perquè encara hi ha coses a fer, per tant es votarà en contra

d’aquesta esmena.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, faré esment, en

conjunt, a un seguit d’esmenes, per no anar-les enumerant totes.

Per a totes les relatives a lloguer social i lloguer per a joves,

que serien de la 9222 fins a la 9226, incloses les 9230 i 9231,

hi votarem en contra perquè consideram que ja aquest govern

és una de les prioritats que té dins el seu Pla d’habitatge social,

preveure el lloguer social i amb especial atenció als joves i per

tant ja aquí es mostra la voluntat política de fer front a aquesta

situació tan necessària per a la nostra societat. Per tant, creiem

que ja està previst i hi votarem en contra.

Pel que fa a les esmenes 9362, 9448 fins a la 9455, relatives

a fomentar l’accessibilitat i l’eliminació de barreres

arquitectòniques, així com la 9368 i la 9440, fins arribar a la

9447, relatives a estalvi i eficiència energètica a municipis com

Santa Eulària, Eivissa, Calvià, Inca, Manacor, Marratxí,

Llucmajor, Ciutadella i Maó, hi votarem en contra, primer,

perquè consideram que aquest objectiu, tant d’accessibilitat

com d’eficiència energètica està previst a altres indrets d’aquest

pressupost i que també està previst dur-lo a terme amb

convocatòries públiques, a més que consideram més apropiat

fer una convocatòria pública per dur a terme aquests projectes

i no adjudicar a dit, això permet avaluar molt més de forma

adequada les prioritats i l’adequació dels projectes. També ens

demanam per què uns municipis sí i uns altres no quan,

precisament, moltes vegades són els municipis més petits els

que tenen dificultats econòmiques per dur a terme els projectes

i amb diferència amb els municipis més grans i turístics, com

són la majoria de municipis que ha escollit el Partit Popular per

fer aquestes esmenes. Per tant, nosaltres hi votarem en contra.

Pel que fa a les esmenes que fan referència a millora

d’instalAlacions a ports, com són la 9227, 9228 i la 9229, que

també inclou el Passeig de Sant Antoni, hi votarem en contra

perquè creiem que Ports de les Illes també ha de dur a terme les

seves actuacions considerant les prioritats i quines necessitats

hi ha a cada moment.

Pel que fa a les esmenes 9220 i 9221, de foment d’energies

renovables a empreses privades, agraïm, estam satisfets del

canvi de criteri del Partit Popular, o almanco que aquí el Partit

Popular tengui un criteri molt diferent del que té el Partit

Popular a nivell estatal el qual penalitza, precisament, les

famílies i empreses que utilitzen energies renovables, com hem

vist ara fa poc temps que fins i tot una persona ha estat

detinguda per tenir plaques solars a la seva casa. O sigui que...,

de totes maneres no donarem suport a la seva esmena perquè

consideram que, precisament, és un objectiu prioritari d’aquest

govern i que existeixen partides precisament per dur a terme

aquesta voluntat política de fomentar l’energia renovable dins

les Illes Balears.
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Pel que fa a la 9215, d’ajuda a la pobresa energètica, es

considera que ja es té en compte quan s’acceptaran, que

després ho comentaré, però s’accepten les esmenes del Grup

Podemos, precisament de pobresa energètica, i que són per un

import superior. I per això, per aquest motiu, el nostre grup no

donarà suport a l’esmena del Partit Popular.

Pel que fa als ducs d’alba, bé, és un tema recurrent en

aquesta casa la solAlicitud del Partit Popular, nosaltres aquí

reiteram, des de MÉS per Mallorca, diguem que hi votarem en

contra perquè creiem que aquest projecte de construcció no

resol els problemes que té el port de Ciutadella i per tant hi

votarem en contra.

Per altra part, a la resta d’esmenes del Partit Popular doncs

hi votarem en contra per una sèrie de motius, o perquè ja

existeix, no els comentaré, perquè consideram que ja existeix

partida pressupostària o perquè realment promouen que

precisament es detregui l’import de l’esmena, de pagament

d’interessos de deute. En aquest moment el Partit Popular ha

proposat 5 esmenes per detreure pagament de deute de la

comunitat balear per valor de 8,5 milions d’euros i això ens

crida l’atenció quan va ser precisament el Partit Popular,

juntament amb el Partit Socialista, que va fer un canvi

constitucional per posar davant aquest pagament als bancs per

davant de les polítiques socials. Ens crida molt l’atenció aquest

canvi de criteri.

Després, pel que fa a les esmenes de Podemos, les RGE

núm. 9529 i la 9533, referides a pobresa energètica, el nostre

grup hi votarà a favor.

Respecte de les esmenes presentades per PROPOSTA PER

LES ILLES, el Grup El Pi, les rebutjarem totes, però per

motius diferents, però moltes d’aquestes són també per temes

competencials. Les cases de Ruberts, de Sencelles, sentència

judicial ferma, però no és competència concreta del Govern, és

una ajuda que també es pot donar des del consell insular, com

s’ha donat en altres casos.

Pel que fa a la remodelació de la Plaça Reina Maria

Cristina, creim que és competència del Consorci de la Platja de

Palma i no s’ha de pagar pel Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a la tarifa plana interilles, crec que estam d’acord

amb en quina és la intenció, de PROPOSTA PER LES ILLES,

però crec que la nostra obligació és reivindicar precisament

aquest règim especial i aquesta falta de sensibilitat que té

l’Estat cap els residents d’aquestes illes, que no compensa els

costos d’insularitat pel que fa als vols interilles i també per als

vols cap a la península, podríem aquí parlar dels vols interilles,

però també podríem considerar els desplaçaments que són cap

a la península. Per tant, creiem que el que s’ha de fer és un bloc

ben fort per reivindicar aquesta necessitat i que realment

s’aconsegueixi aquest objectiu entre tots.

Pel que fa al rescat del túnel de Sóller, li diré que ens vàrem

cansar de demanar que aquest rescat del túnel de Sóller al

consell insular, aquesta legislatura passada, que era consellera

del consell insular, precisament perquè anés a càrrec del

conveni de carreteres del consell insular. Aquí li puc dir que hi

vàrem votar quasi tots, fins i tot el Partit Socialista hi va votar

en contra perquè trobava que no havia d’anar al conveni de

carreteres del consell insular, nosaltres trobàvem que sí, que era

més important rescatar el túnel de Sóller que no fer més

carreteres i autopistes. Amb això li donam la raó, però creim

que no és una competència, és una titularitat del consell i per

tant, si de cas ja serà el consell que demani una colAlaboració al

Govern balear i ja s’estimi en quin grau s’ha de considerar

aquesta colAlaboració.

Pel que fa a l’electrificació del tren, també, li donam tota la

raó, és molt important, sabem que hi ha en aquest moment amb

els pressuposts que hi ha en aquesta comunitat autònoma és

molt difícil dur a terme ara mateix aquesta actuació,

precisament perquè el Govern de l’Estat i el Partit Popular de

l’Estat va deixar sense efecte el conveni ferroviari de 440

milions, allà on estava prevista aquesta electrificació, i això jo

crec realment només hi ha una manera i és un canvi de Govern

estatal i un canvi de sensibilitat cap aquesta discriminació de la

mobilitat de les nostres illes, que no es dediquin tant a fer AVE,

crec que només amb una unitat d’AVE nosaltres ja en tendríem

prou per fer i cobrir totes les nostres necessitats ferroviàries de

Mallorca.

Pel que fa a la ronda de Costitx, consideram que també és

competència del Consell de Mallorca.

I pel que fa a les llançadores, crec que això és un tema que

està dins el Consorci de Transports i que ja hi ha línies que

cobreixen aquesta situació.

I pel que fa a la línia d’alta tensió, sí que és vera que també

creiem que això és el que ha de fer el Govern, lluitar i negociar

fins al màxim perquè aquestes actuacions, megaprojectes de

línies d’alta tensió, que no només és la d’Alcúdia,

desgraciadament n’hi ha més i que estan sobre la taula i que

segurament tenen un greu impacte ambiental i que en molts de

casos hi ha dubtes de la seva necessitat, sobretot la necessitat

d’aquests grans projectes. Per tant, hi votarem en contra perquè

creim que no són els ciutadans de Balears els que han de pagar

aquest impacte, sinó que és l’empresa que ha de fer aquesta

obra de línia d’alta tensió que s’ha de fer càrrec d’aquest

impacte i per tant això és el que ha de defensar el Govern

balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara li donem la paraula al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, al Sr. Castells, per un temps

de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Com que no sóc

habitual d’aquesta comissió ja... Bé, moltes gràcies. 

La veritat és que els dos grups que m’han precedit ja la

veritat és que m’han deixat poc marge perquè realment tampoc

vull avorrir-los repetint els arguments. Començaré pel final i és

que acceptem les esmenes del Grup Podem, les 9529 i 9533,

que són esmenes d’afectació que no desvirtuen la finalitat de
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les partides i per tant, em sembla totalment adequat acceptar-

les. I la resta d’esmenes les rebutjarem.

Pel que fa a les del Partit Popular. Bé, quan la Sra. Obrador

explicava els motius per rebutjar-les, deia hi ha partida

adequada i potser més que partida adequada, és que diem

partida adequada dintre de les limitacions que tenim. Les

condicions per fer el pressupost són molt negatives, per la

limitació de recursos i aleshores la conselleria ha fet una

priorització i rompre aquest equilibri, simplement no ho veiem

aconsellable.

Després també en alguns casos hi ha alguns paquets

d’esmenes a les que ha fet referència la Sra. Campomar, unes

9 de la Direcció General d’Energia i 9 de la d’Arquitectura i

Habitatge, en què la partida d’on es treuen els diners no dóna

prou de si com per alimentar tot el contingut d’aquestes

esmenes. Per tant, vull dir, això ja, ni que sigui per aquest

motiu formal ja es veu una mica que són esmenes presentades

una mica així a l’engròs.

Pel que fa a l’esmena 9233 dels ducs d’alba, la veritat és

que això s’ha rallat ja tantes vegades en seu parlamentària,

s’han fet preguntes que tampoc la veritat no crec adequat

avorrir-los amb els arguments pels quals no estem d’acord que

es faci aquesta obra.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, la veritat és que la Sra.

Campomar ha fet una relació molt detallada i per tant, tampoc

interessa que jo hi entri, ja ha assenyalat que hi ha un sèrie de

problemes de competència. Això em recorda una mica quan

vam discutir també la secció d’educació, clar sempre hi ha

moltes coses, moltes prioritats, coses molt justificades i molt

raonables, però al final aquí el que importa és que hi hagi una

visió de conjunt, que en aquest cas és la que ha fet el Govern al

qual donem suport, que realment pugui establir un ordre de

prioritats lògic. I per tant, creiem que acceptar alguna

d’aquestes esmenes rompria aquesta visió de conjunt i

d’equilibri que ha fet el Govern i per tant també hi votarem en

contra, i també al Grup Mixt, com he dit en començar, que he

dit que, excepte les dues de Podem, la resta les rebutjàvem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara per a la rèplica té la

paraula el Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, donar les gràcies als

grups que donen suport a qualcuna de les esmenes presentades

pel Grup Popular. I respecte de les esmenes que no tendran

aquest suport, m’agradaria fer unes consideracions, sobretot per

part..., en relació als arguments que han esgrimit els partits que

donen suport al Govern. 

O sigui, em pareix prou curiós que no es doni suport a

determinades esmenes en base a l’argument que ja existeix

partida pressupostària i que es considera que és suficient, sense

analitzar la bondat o no de la partida que es proposa i la

finalitat a la qual es vol destinar aquesta dotació. El fet que

existeixi una previsió pressupostària per a aquests mateixos

objectius, no hauria de ser obstacle perquè s’aprovassin

aquestes esmenes si aquestes contribueixen a un increment de

la dotació inicialment prevista.

Ara el que ens crida certament ja l’atenció és que es

rebutgin les esmenes que tenen per objectiu dotar amb més

recursos finalitats que consideram que són lloables i que vostès

mateixos han dit que és un objectiu d’aquest Govern, com per

exemple tot el tema del lloguer social, el lloguer per a joves, la

conservació, la rehabilitació de patrimoni, tant de les

administracions com dels particulars, quan precisament les

partides de les que es detreu les quantitats precisament per

dotar-les, corresponen a treballs tècnics, estudis tècnics, és a

dir, doblers que vostès pretenen destinar a la contractació

d’empreses externes, o professionals externs, perquè realitzin

treballs, informes, supòs que del seu gust i prescindint de tota

la gent que ja forma part de l’administració i que pot fer

aquestes mateixes feines. Ens sorprèn que s’entestin a mantenir

aquestes partides, les quals, com ja he dit abans, algunes d’elles

estan francament molt ben dotades i es neguin a destinar

aquesta dotació a aquestes finalitats que, segons vostès

mateixos reconeixen, és un objectiu d’aquest Govern.

També ens sorprèn l’argument per no acceptar l’esmena

dirigida a tenir una previsió específica en el pressupost per

pagar expropiacions, perquè és una herència del Sr. Matas. No,

perdoni, aquí hi ha expropiacions que són tan, tan, tan antigues

que fa vergonya que no estiguin pagades i no vénen només de

l’època en què ha governat el Partit Popular. I tampoc no és

vera que ja estiguin previstes en el capítol d’interessos i de

deute que ha de pagar la comunitat autònoma, precisament

perquè no estan previstes, quan s’han de pagar tenim els

problemes que tenim.

I el mateix respecte de l’esmena que hem presentat de

previsió de partida específica per pagar interessos de demora,

que tampoc no són aquests interessos, no són els interessos del

deute de la comunitat autònoma, m’estic referint als interessos

de demora en el pagament amb retard als proveïdors, que no és

el mateix.

Ens sorprèn també el rebuig de l’esmena que ha presentat

el Partit Popular en relació al tema de la pobresa energètica, en

base a l’argument, perdoni que li ho digui, prou peregrí, que

com que ja donen suport a les esmenes de Podem i aquestes són

de més quantia, doncs no donen suport a les del Partit Popular.

Quin problema hi ha en donar suport a les del Partit Popular i

així tendrem més doblers per destinar a la pobresa energètica?

Ens sorprèn que no li donin suport i ens sorprèn que el Grup

Podem tampoc no li doni suport, quan aquest és un tema que

diuen que és una prioritat i, a més, molt urgent.

I finalment, em permetran que discrepi de l’argumentació,

motivació emprada per rebutjar l’esmena relativa a la millora

de les mesures de seguretat de les vies de tren, precisament pels

darrers esdeveniments que han succeït, en base a l’argument de

què ens estam aprofitant d’un accident. Mirin, jo crec que aquí

venim a fer propostes constructives i que puguin ser d’utilitat

per a la ciutadania, aquesta que a vostès tant els preocupa i en
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aquesta legislatura de les persones que vostès encapçalen, no

entenem per què, en base a aquest argument no donen suport a

aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. No haremos uso del turno de

palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta. Només també un parell de comentaris

respecte a per què no ens donen suport a aquestes esmenes. 

Competències que no pertoquen al Govern. El tema del vol

interilles ho puc entendre, sempre hem dit que nosaltres

reivindicarem sempre un finançament just per a les illes i que

ens trobaran per donar suport al Govern per reivindicar això i

sempre hi serem. Per tant, crec que és ben necessari que es faci.

El tema del traçat d’alta tensió del Port d’Alcúdia. Bé, jo en

aquest cas crec que es va atorgar una llicència, es va dir que sí,

no només per part de l’ajuntament, sinó per part de la

conselleria, que es podia fer aquest traçat, i si s’atura i s’ha de

donar un altre traçat, una altra opció, per ventura no s’ha de

pagar tot des del Govern, evidentment, però l’empresa hi

posarà una part i el Govern hi hauria d’actuar i hi hauria de

posar una altra part.

El tema de l’electrificació del tren, segons tenim entès, hi

haurà una partida destinada del fons europeus de 159,9 milions

d’euros per a l’impuls de la innovació, la millora de la

competitivitat de les petites i mitjanes empreses, energies

renovables, millora de la gestió dels recursos hídrics i

electrificació del tren de Mallorca, que es dotarà fins l’any

2023. Per a l’any que ve hi ha 800.000 euros destinats a la

partida d’electrificació, segons va dir el conseller, i simplement

pensàvem que es podia fer una electrificació, que és ben hora

que es faci, i que els usuaris no hagin de canviar de tren per un

traçat tan curt com tenim a les illes.

El tema de l’Ajuntament de Sencelles, evidentment que no

és competència, però una vegada es dóna a uns, tots som iguals,

tots els municipis tenen els mateixos drets. Per tant, des del

Govern, des del consell es varen donar ajudes a Campos i a

Deià i l’Ajuntament de Sencelles té tot el dret que el Govern i

el consell també li puguin donar ajudes.

I la ronda de Costitx i el rescat del túnel de Sóller, no es

preocupi que per als pressuposts de l’any que ve en el consell

hi serà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula el Sr. Pericay

pel Grup Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No tinc res a afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara el torn de la contrarèplica, ara ho farem

bé, té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la

Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, breument. De tot el que ens ha exposat la Sra. Perelló,

només dir-li una contradicció, que quan ha parlat dels

interessos de demora de proveïdors, vostès ho detreuen del

pagament d’interessos del deute, o sigui que per pagar uns

interessos de demora tornam crear més interessos de demora.

Ens sembla una mica incongruent la seva proposta feta i la seva

defensa, perquè realment és vera que els interessos de demora

de pagament de proveïdors s’han de pagar, l’adient seria que

realment poguéssim pagar a temps, perquè realment el

finançament d’aquesta comunitat autònoma fos l’adequat i que

el Partit Popular hagués aprofitat aquesta majoria absoluta a

l’Estat i aquí precisament perquè aquest finançament fos

l’adequat i no ens veiéssim en aquest moment a tenir interessos

de demora de pagament a proveïdors. A més, l’ajuda que ens

dóna l’Estat encara ens fa pagar interessos dels doblers que ens

deixa. O sigui, que ja és més que a més d’allò que realment...,

és a dir, a un coix encara li peguen una coça perquè caigui

enterra i vagi amb les dues potes coixes, el que ha fet el Partit

Popular amb aquesta comunitat autònoma aquests anys.

Bé, respecte a El Pi, Sra. Sureda, crec que en el fons estam

d’acord amb les seves propostes, creim que en aquest moment

el Govern fa tot el possible per dur a terme totes..., de la

manera més adequada, aquestes propostes que s’han posat

damunt la taula. I nosaltres confiam en què així sigui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Castells pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, només fer una rèplica a la Sra. Perelló amb el tema dels

estudis i treballs. Jo crec que és també un argument una mica

trampós, no només de pa viu l’home, vull dir, els governs

també encarreguen coses a empreses de fora, afortunadament
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per a aquestes empreses de fora, que, per altra banda, també

volen afavorir amb el pagament de..., amb que es paguin els

interessos de demora. És a dir, tenim unes prioritats d’ajudes

socials, sí hi ha unes partides per fer-hi front, això no pot servir

d’argument per a llavors deixar d’atendre altres necessitats que

té el Govern, el Govern ha de funcionar, funciona en part amb

els seus funcionaris, i funciona en part amb empreses externes

que tenen coneixements específics. Aleshores això em sembla

que entra perfectament dintre de la normalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula la Sra. Obrador pel

Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També breument, però dir

que ens sorprèn que el Partit Popular presenti esmenes en

relació amb l’energia i amb la pobresa energètica, quan durant

l’anterior legislatura va rebutjar cada una de les proposicions

no de llei que es varen presentar en aquest Parlament per

palAliar, precisament, aquesta situació en què es trobaven milers

de família, en un situació d’atur, de crisi econòmica i el Partit

Popular anava dient reiteradament que no a totes les

proposicions que es varen presentar en aquest Parlament. 

El mateix va passar quant a habitatges, el Partit Popular

durant quatre anys no va dur ni un euro per poder impulsar

promocions d’habitatge públic, i ara ens presenten esmenes per

impulsar precisament el que han estat incapaços d’impulsar

durant quatre anys. Els recordo que del Pla d’habitatge estatal,

vàrem perdre més de 2 milions d’euros perquè vostès varen ser

incapaços de fer efectiu i d’acomplir el Pla estatal d’habitatge,

cosa que nosaltres no farem i que l’impulsarem d’una manera

molt gran i ben dotada, per poder arribar al màxim de persones

que necessiten d’aquest pla per poder accedir a lloguer.

Nosaltres no és que diguem que no, el que diem és que ens

sembla extraordinari que el Partit Popular presenti aquestes

esmenes, quan ha estat, ja dic, insensible durant quatre anys a

aquesta demanda.

I quant a pagar 5 milions d’expropiacions, si vostè diu que

són expropiacions que fa molts d’anys que es troben pendents,

alguna cosa els tocarà a vostès, no haver gestionat el pagament

d’aquestes expropiacions i ara ens passen la coca, al Govern,

perquè siguem els responsables de pagar 5 milions d’euros que

vostès proposen quan tampoc no han estat capaços de resoldre

aquests pagaments. Per tant, els demanaríem un poc de

coherència.

Quant als interessos de demora, no ens queda més obligació

que complir i aquest govern complirà amb el pagament

d’aquests interessos, agradi o no agradi, i aquest és el nostre

compromís.

Quant a les mesures de seguretat del tren, els he de dir que

Servei Ferroviaris de Mallorca va estar sota mínims durant

quatre anys, els record que vostès varen acomiadar 19

persones, 19 treballadors del Serveis Ferroviaris, del trens, que

aquest govern ha incorporat una altra vegada perquè així ho

deia una sentència judicial que vostès no varen complir. Per

tant, també ens estranya molt. I no utilitzam el que va passar

damunt les vies, un accident tràgic, el que diem és que vostès

tenien la responsabilitat del manteniment de les vies i no poden

fer servir ara una esmena per dir a aquest govern que ha de ser

responsable. Nosaltres serem responsables del manteniment de

les vies i complirem tots aquells objectius de seguretat,

d’impulsar la seguretat, però el que no admetem és que ens

diguin ara, quan vostès no han estat capaços de ser

responsables, que ho siguem nosaltres. Nosaltres ho serem i

vostès també ho havien de ser.

Quant a les esmenes d’El Pi, ja ho ha dit la portaveu de

MÉS per Mallorca, nosaltres compartim el posicionament que

ha manifestat la portaveu de MÉS per Mallorca, jo no he tingut

temps per defensar la nostra posició, però bàsicament el que ha

dit el que m’ha precedit.

I quant a l’electrificació d’alta tensió del port d’Alcúdia, és

cert que nosaltres ens situam devora la demanda dels ciutadans

que davant un possible risc per a la salut el Govern ha de

protegir els ciutadans. Per tant, pensam que s’ha de canviar el

traçat, creim que el Govern treballa per canviar aquest traçat,

però el que diem és que no ha de suposar una despesa per a la

comunitat el canvi de traçat i que l’ha d’assumir l’empresa que

du endavant aquest projecte d’electrificació. 

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam ara ja a la votació de

les esmenes.

Comencem, votarem per separat, perquè així s’ha demanat

per diversos grups.

Començarem per les esmenes del Partit Popular, la 9215.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 5; 6 en contra...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ah!, ah, d’acord...

(Remor de veus)

Queda rebutjada l’esmena 9215, per 7 vots en contra i 6 a

favor.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 5 / 11 de desembre de 2015 515

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a instàncies d’El Pi, del Grup Parlamentari El

Pi, de les esmenes del Grup Popular 9291, 9292, 9284, 9285,

9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9281, 9227, 9228, 9229, 9358,

9233..., ja està, no?

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queda rebutjada per 7 vots en contra, 5 a favor, totes les

esmenes que s’han mencionat, i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, a instàncies del Grup Mixt, passarem a votar les

esmenes del PP 9476, 9230, 9231.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queden rebutjades per 7 vots en contra, 5 a favor i 1

abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

La resta d’esmenes del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queden rebutjades, doncs, per 7 vots en contra, 4 a favor i

2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara al Grup Parlamentari Podem, la 9529 i la 9533,

les votam en conjunt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Queden aprovades per 13 vots, unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes d’El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, votem l’esmena 9000.

Vots a favor? D’El Pi, fem votació separada. Vots a favor?

Perdonin, 2.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queda rebutjada amb 7 vots en contra, 2 a favor i 4

abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, la resta de les esmenes d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queden rebutjades per 7 vots en contra, 1 a favor i 5

abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari

Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queden rebutjades amb 5 vots a favor, 7 en contra i 1

abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Hem acabat la sessió.

Suspenem cinc minuts i començam la següent o... els va bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem el debat número 13, de totalitat i de globalitat,

agrupació de la secció 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura amb les seccions i entitats afins.

Els demanaríem que ens diguessin les substitucions que es

produeixen.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Sra. Presidenta. Damià Borràs substitueix Sílvia

Limones.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obradors substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santiago Tadeo a Vicent Serra.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Antònia Perelló a Rafel Nadal.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem, doncs, amb les esmenes a la totalitat del Grup

Parlamentari Popular. Secció 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura, 9166; E01, Ens Públic Radiotelevisió

de les Illes Balears, 9167; E17, Institut Balear de la Joventut,

9168; F01, Fundació per l’Esport Balear, 9169; F09, Fundació

Robert Graves, 9170; F10, Fundació del Teatre Principal

d’Inca, 9171; C04, Velòdrom de Palma Arena, 9172; C06,

Consorci Orquestra Simfònica Illes Balears Ciutat de Palma,

9173; C08, Institut d’Estudis Baleàrics, 9174.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C04, Velòdrom de

Palma Arena, 9553. 

Les esmenes parcials són, del Grup Parlamentari Popular,

secció 26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura,

al programa 323A, protecció i foment de la integració i foment

de la participació social de la joventut, 9213, 9310, 9309; al

programa 451A, Direcció i Serveis Generals de Participació,

Transparència i Cultura, 9211, 9214; al programa 455A,

promoció i serveis de la cultura, 9210, 9212, 9196, 9194, 9184,

9193, 9195, 9198, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191,

9192, 9197, 9199, 9200, 9201, 9202, 9384; al programa 457A,

promoció i foment de l’esport, 9204, 9180, 9181, 9182, 9183,

9203, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209; al programa 463E,

participació, transparència i bon govern i voluntariat, 9175,

9176, 9177, 9178, 9179.

Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura, al programa 323A, protecció i foment

de la integració i foment de la participació social de la joventut,

9023, 9024; al programa 455A, promoció i serveis de la

cultura, 9022.

Del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 26,

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura, al

programa 455A, promoció i serveis de la cultura, 9556.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula el

Grup Parlamentari Popular, per deu minuts, el Sr. Santiago

Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Hem presentat un total, envoltant de 50 esmenes, crec que

concretament són 52 esmenes, entre les esmenes a la totalitat i

les esmenes parcials, a aquesta conselleria, una conselleria que

podríem dir que és de nova creació, la Conselleria de

Participació, Transparència i Cultura. Ja en el debat o en la

compareixença, millor dit, de la consellera per tal d’explicar els

pressuposts ja li vàrem dir que consideràvem que era una

conselleria de quota, de quota d’una formació política, d’un

grup parlamentari concret, i que per això es va crear. Creim que

no tenia gaire sentit així com estan les coses i quan diem que

hem d’anar a l’estalvi i intentar que les administracions, les

institucions estalviïn el màxim possible, idò, crear aquesta nova

conselleria amb tots els seus càrrecs, que això també implica,

i senzillament perquè pràcticament tot el que hi ha dins aquesta

conselleria, idò era o podria ser dins les altres conselleries. 

També vàrem dir en el seu moment que consideràvem que

el nom, en qualsevol cas, hauria d’haver estat de Participació,

Transparència, Ètica, Cultura i Esports, però creim que aquí hi

ha dos grans oblidats: un és els Esports, amb aquest govern el

tema dels esports, idò, estan prou oblidats, no figuren quasi per

cap banda ni se li dóna cap ressò a la importància que té dins

la societat tot el tema esportiu, començant per l’esport base. I

el tema de l’ètica, idò, bé, quan veim que un govern, idò,

contracta, i no vull entrar tampoc avui dins el tema, però les

contractacions que fa d’alts càrrecs amb les relacions familiars

que hi ha, etcètera, idò, crec que només per un tema d’ètica,

que tant s’havia dit i tant s’havia criticat en el passat i es

continua criticant avui en dia dins la societat en general, idò,

crec que també s’hauria de tenir ben en compte.

A partir d’aquí, les esmenes a la totalitat seran acabades de

defensar en el Plenari, en el debat en Plenari, d’aquí a dues

setmanes. I les esmenes parcials, hem presentat tot un seguit

d’esmenes parcials que van, podríem dir, que van encaminades

a millorar aquests pressuposts d’aquesta conselleria en temes

tan importants com, repetesc, l’esport, que sembla un dels

oblidats, amb temes tan importants també com que puguin

desaparèixer les partides i els convenis que es feren amb els

consells insulars de les quatre illes per tal de poder

desenvolupar esdeveniments esportius. Després també temes

importants esportius desestacionalitzadors, vull dir, que en

aquest sentit crec que eren un suport que donaven a les distintes

illes, crec que important. Després també creim que les esmenes,
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idò, no les anomenaré totes perquè no... repetesc, hi ha

quaranta i tantes esmenes parcials, però sí faré referència a les

esmenes, crec, més importants, algunes d’envergadura. A

Menorca dins el 2017, per exemple, pot ser declarada per part

de la UNESCO Menorca Reserva..., perdó, Menorca

Talaiòtica, ja som Menorca Reserva de Biosfera, crec que això

és un èxit al final de totes les formacions polítiques, vull

entendre jo, i també de tots els menorquins, som a una passa, i

creim que posar una partida pressupostària més elevada que la

que hi pugui haver en el pressupost, idò, en aquest sentit era

interessant.

Faré esment a tres temes, a tres esmenes que crec que per la

seva envergadura, pel seu import millor dit, crec que són

importants en temes que hem debatut ja en el Plenari prou

vegades a causa de la modificació que va dur, que varen dur

millor dit, els grups parlamentaris que donen suport al Govern

amb una proposició de llei conjunta referent a la modificació de

la Llei d’IB3, en aquest sentit cal dir que, bé, varen fer la

modificació, s’ha triat, varen triar aquest dimarts passat el nou

director de l’ens, esperem que tot funcioni com ha de funcionar

i tot funcioni bé, però el cert és que venim d’un pressupost que

ja s’havia baixat, veníem d’un pressupost molt elevat, es va

anar baixant per les circumstàncies que hi havia i ara, idò, es

torna a baixar, es torna a baixar amb un import al voltant de 3,4

milions d’euros i, a més a més, idò, també veim que baixen

partides importants, que també tenen a veure amb les

productores del sector audiovisual de les Illes Balears, com

pugui ser tot el tema de Film Commission, que fins ara tenia

una partida concreta, que ha desaparegut, i se’ns va dir a la

compareixença per part de la consellera que aniria a través de

l’Institut Baleàric d’Estudis.

En aquest sentit creim que, bé, que el debat que hi ha hagut

amb el tema d’IB3 ja ha estat aprovat i s’han dit prou coses,

però creim que amb els pressupost, ja també ho havien avançat

en el Plenari, havien d’incidir en aquest tema, intentar

recuperar el pressupost que ja era prou baix, perquè s’havia

hagut de davallar amb anterioritat, també sembla ser que es

parla d’interna..., fer els serveis informatius des de dintre, la

qual cosa també sabem que suposa un cost, que no s’entén amb

una davallada de pressupost com es podrà fer. 

A partir d’aquí, tots sabem que la situació en la qual es

troben les promotores i el que han fet saber respecte d’aquests

pressupostos i per això també establim, apart d’una partida per

a la Film Commission, una altra partida crec recordar que eren

de 400.000 euros..., 500.000 euros, perdó, per donar suport

precisament a les empreses del sector audiovisual de les Illes

Balears. Crec que és un sector que està preocupat, hi ha

preocupació en els treballadors, no tan sols de l’ens d’IB3, sinó

també de totes les productores que fan feina gràcies a l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Per tant, és un

suport... volem donar un suport a l’ens perquè realment sigui un

ens plural, que arribi a tothom, que ens ajudi a vertebrar i

cohesionar la nostra comunitat autònoma, etcètera.

Després, la resta d’esmenes, molt per damunt, crec que tots

els diputats les han pogut veure, apart de fer convenis o tornar

posar convenis que en els pressuposts la consellera ens va dir

a la compareixença que no hi havia convenis per a foment de

l’esport per a determinats esdeveniments esportius de caràcter

desestacionalitzador.

Després també demanam a una sèrie d’incrementar diverses

partides a determinades fundacions, com puguin ser la

Fundació del Teatre Principal de Maó, la Fundació Amics de

l’Opera també de Maó, el Teatre del Born, per ajudar a la seva

gestió quan estigui obert; suport també als casals de joves;

també incrementar les subvencions a entitats juvenils, creim

que també és un tema fonamental i es podria incrementar i

també incrementar l’ajut, la dotació als ajuntaments per al

foment de la participació juvenil.

Després, també hi ha unes esmenes perquè bé, ja que parla,

fins i tot el nom de la conselleria és de Participació,

Transparència i Cultura, idò envers a Participació que pugui

establir convenis amb ajuntaments i també consells insulars pel

que fa a temes de participació. A partir d’aquí..., són les

esmenes que hem presentat com a grup.

I referent a les altres esmenes, també molt breument, un

posicionament, les altres esmenes que hi ha de les altres

formacions polítiques, crec que dues..., bé, en total són cinc

entre el grup..., tres del Grup El Pi i dues del Grup Mixt per

part de Ciudadanos, que avui farem una abstenció, però en

qualsevol cas en el plenari serà una abstenció que sempre és un

positiu o un vot afirmatiu.

Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, de totes, de les cinc, de les dues de ciutadans i de les

tres d’El Pi, abstenció?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, avui farem una abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula per defensar les

seves esmenes el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Breument, en primer lloc diré les

esmenes del Grup Parlamentari Popular que aprovarem, són les

9211, 9184, 9193 i 9384, aposta demanam que es facin dos

grups, i a la del Grup Parlamentari Mixt ens abstindrem.

Bé, pel que fa a les tres esmenes que hem presentat des d’El

Pi, n’hi ha dues que fan referència a l’esport. A Capdepera

tenen una pista d’atletisme des de fa uns sis anys i es troba en

molt males condicions; per remodelar aquesta pista el

pressupost que es va solAlicitar pujava a uns 360.000 euros, per

tant, com que hi ha molts de municipis de la contrada que hi

van perquè no tenen pistes als seus, sí que consideram que hi

podria haver una ajuda per part del Govern per arreglar aquesta

pista, aquesta infraestructura.



518 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 5 / 11 de desembre de 2015 

 

Per altra banda, l’esmena que fa referència a les

instalAlacions esportives a urbanitzacions de Llucmajor, crec

que són, no em vull equivocar, però són 19 nuclis i no tots els

nuclis de Llucmajor tenen instalAlacions esportives. També crec

que estaria bé que em donassin suport a aquesta esmena perquè

volíem posar 500.000 euros i només n’hem posat 50.000 i per

tant, seria el moment que ens l’aprovassin, bromes a part.

Pensam que és molt important la promoció de l’esport i per

tant, en la redacció de projectes d’instalAlacions, de diferents

instalAlacions esportives en els diferents nuclis, com pot ser

bàsquet, futbol, etcètera, segons les necessitats dels tècnics

responsables del municipi que trobassin oportunes, ajudaria a

potenciar l’esport, sobretot en un municipi on hi ha tants de

nuclis.

I per acabar, l’esmena que fa referència als ajuts de teatres

públics, en la compareixença la consellera en el seu moment

ens parlava d’unes subvencions, d’unes ajudes que es feien a

teatres privats, tant per part del Govern com per part del consell

com per part de l’Ajuntament de Palma, en aquest cas era un

teatre concret, i se’ns va dir que era perquè era un motor

creador del teatre independent. En aquell moment vàrem pensar

que en les illes tenim teatres públics i pensàvem que aquests

teatres també podrien ser motor creador de teatre independent

en els seus municipis com a teatres públics i que, per part del

Govern, amb ajudes de 30.000 euros, serien capaços de poder

fer una gran tasca, si no vaig errada són 12 municipis que les

tenen, i ajudaria a crear projectes també innovadors que

poguessin aglutinar les diferents arts escèniques. Per tant,

també crec que seria una ajuda a la part cultural i a la part

escènica molt important, perquè els teatres no n’han tenguda

gens.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari

Mixt, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres hem presentat dues

esmenes en aquest apartat, diguem, dels pressupostos: la

primera era una esmena a la totalitat, referida al Consorci del

Palma Arena, que creiem que realment no té raó d’existir com

a tal consorci, sinó que pot que pot quedar integrat dintre de les

competències de la Direcció General d’Esports i de Joventut,

quedi clar per als amics de Podem que és únicament el consorci

el que desapareix, és a dir que el Palma Arena seguirà existint,

segons aquesta esmena, i que potser, evidentment tenint en

compte que és un consorci que genera pèrdues, així figura com

a mínim al seu estat de comptes, pot ser perfectament gestionat

per alguna altra entitat i per algun altre consorci dels que ja

figuren aquí.

La segona esmena que hem presentat, aquesta és una

esmena diguem parcial, fa referència a la Balears Film

Commission i el que pretén bàsicament és doblar la quantitat

que en aquest moment figura als pressupostos afegint-hi

200.000 euros més, de manera, a més, amb uns doblers que

provenen d’una transferència feta a entitats públiques a altres

comunitats, cosa que no entenem molt bé quin és el seu

objectiu, però aquest és el centre, el programa d’on surten

aquests doblers. I el que creiem és que realment el que s’ha de

fer és intensificar aquesta inversió perquè, ja ho vàrem discutir

en plenari, és aquesta una aposta que té molt a veure amb la

cultura, evidentment amb l’economia d’aquí i sobretot amb tota

la producció audiovisual.

Fora d’això, nosaltres donarem suport a unes quantes

esmenes, a l’esmena a la totalitat del Partit Popular, és

coincident aquesta esmena amb la nostra, la 9172; després,

esmenes, també del Partit Popular, ja puntuals, 9184, 9193,

9195, 9198, que són referides a qüestions de biblioteques,

músiques, teatre de diferents centres, i també a l’esmena 9384,

un altre centre cultural, en aquest cas de Sant Antoni de

Portmany.

Pel que fa al Grup Parlamentari El Pi, també donarem

suport a aquesta darrera esmena de què acaba de parlar la meva

companya Maria Antònia Sureda, referida al teatre

independent, l’esmena 9022, de foment d’aquest teatre i de

foment, ja que tenim les instalAlacions i ja que hem de treure el

màxim partit d’aquestes instalAlacions, idò mirem, com a

mínim, que això serveixi a tants de grups que en aquest moment

no troben la seva manera d’actuar, d’assajar, i per tant un

escenari on mostra la seva activitat cultural.

I això és tot per part del nostre grup de Ciutadans.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

de deu minuts, pel Grup Parlamentari Podem, Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no ens estranya que el

Partit Popular no entengui que hi hagi una conselleria de

Cultura, de Participació, perquè mai no li ha interessat la

cultura, per això han pujat l’IVA cultural a l’Estat espanyol i

per això no els agrada la participació també. Però, en tot cas,

l’important no és la forma, sinó el fons, el contingut que ha de

tenir aquesta conselleria.

Bé, nosaltres creiem que s’ha tingut en compte en els

pressuposts d’aquesta conselleria, ens semblem uns pressuposts

equilibrats, sí que podríem dir que ens agradaria que ens

agradaria que hi hagués més doblers a IB3, però que entenem,

per una altra banda, que ja és un esforç suficient la inversió que

es fa en aquesta televisió, sabem que s’hi podria invertir més i

crear més llocs de treball i potenciar el que ha de ser una

televisió realment independent, no com la televisió segrestada

que hem tingut fins ara. En tot cas, com sabem que s’ha invertit

també en partides com renda social o com l’augment en treball,

en el cas del SOIB, entenem que la inversió aquest any, el

primer any de legislatura, no sigui la que nosaltres desitjaríem,

però creiem que és una xifra raonable i per això estam d’acord

amb la seva partida pressupostària.
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Nosaltres no hem presentat cap esmena, perquè estam, en

general, d’acord amb aquests pressuposts i res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mallorca té un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca, em referiré,

en primer lloc, a les esmenes del Partit Popular que

reflecteixen, al meu parer, el problema que té el Partit Popular

amb la cultura, la transparència i la política lingüística; per dir

això em baso en dos fets: el primer, les seves reticències i la

seva desavinença davant l’existència d’aquesta conselleria, com

ha dit el diputat, Sr. Tadeo, no estaven d’acord amb la creació

d’aquesta conselleria, bé, consideren que correspon a una

conselleria de quota i bé el plantejament que es va fer en el seu

moment és que Cultura essent a Educació tenia un problema i

és que tota l’estructura d’Educació es menjava Cultura i es

volien potenciar les polítiques culturals i el món de la cultura.

Aleshores, bé, vostès troben que aquesta conselleria no hauria

d’existir i nosaltres consideram que la mateixa existència

d’aquesta conselleria permet visualitzar el que s’hauria i, en

aquest cas, estic segura que es podria fer més en aquesta

matèria i per descomptat també en transparència i participació.

I el segon fet en què em baso per afirmar aquest problema

que té el PP amb la cultura, la transparència i la política

lingüística és el conjunt d’esmenes que ha presentat el Grup

Parlamentari Popular al pressupost de la Conselleria de Serveis

Socials, que justament em va tocar a mi preparar la intervenció

ahir, la majoria de les esmenes d’addició es basen a llevar

pressupost d’aquesta conselleria, de la Conselleria de Cultura,

Transparència i Participació; és a dir, més de 3 milions es

lleven de política lingüística, de transparència i de cultura.

Aleshores, repetesc, tenen vostès un problema i per a nosaltres

la cultura, la transparència i la política lingüística haurien de ser

eixos d’una societat com la balear i precisament són eixos que

s’han de reforçar amb polítiques i amb una conselleria.

De la intervenció del Sr. Tadeo, deduesc que estan

obsessionats vostès amb els esports i realment em sorprèn

perquè, precisament, va ser el Govern del Partit Popular qui va

suprimir subvencions a les entitats el 2011 i és aquesta

conselleria, a través de la seva Direcció General d’Esports i

Joventut la que intenta recuperar, no totes, però sí una part de

les subvencions, no només a entitats esportives sinó també a les

entitats juvenils que també es van suprimir el 2011.

Pel que fa al conjunt d’esmenes, nosaltres consideram que

malauradament és un pressupost insuficient, evidentment, és

insuficient però no per manca d’una voluntat política de dur a

terme polítiques i accions en aquestes matèries sinó per la

misèria de pressupost que es queda aquesta comunitat

autònoma després de passar pel filtre del Govern central.

Aleshores, bé, hem de gestionar la misèria, no només en cultura

i en política lingüística i en transparència, sinó també en medi

ambient, en serveis socials, en educació, i dins d’aquesta

misèria s’ha decidit donar prioritat a tot allò social, a educació

i a salut. Aleshores, tenim un pressupost insuficient, però és el

pressupost possible i amb això consideram que és un pressupost

equilibrat i que, de moment, és el pressupost que hi ha i s’ha

intentat cobrir tots aquells serveis que es consideren

imprescindibles i anar augmentant progressivament tots aquells

que es considera que poden ser més prioritaris que uns altres.

Aleshores, votarem en contra de totes les esmenes del Partit

Popular.

Respecte de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

El Pi i pel Grup Parlamentari Mixt, també hi votarem en contra,

consideram que són esmenes que impliquen un augment

pressupostari que en aquests moments no són assumibles però,

per descomptat, ens agradaria poder votar a favor. I consideram

que dins aquesta legislatura potser serà possible i per

descomptat hi donarem el suport més endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Jo realment, Sr. Tadeo, el felicito, perquè

jo pensava que el nom de la conselleria ja era prou llarg i vostè

encara ens proposa un nom encara més imaginatiu, afegint-hi

dues paraules més, vull dir que jo l’invito que ho faci públic

perquè jo estava acomplexat amb el nom d’aquesta conselleria,

però veig que a vostè encara li sembla curt.

Bé, de l’ètica, miri, millor no parlar-ne, perquè jo crec que

realment els temes d’ètica evolucionen favorablement, mai no

n’hi ha prou, estic d’acord amb vostè, però almenys

evolucionen favorablement. I la transparència, al final, la

democràcia ja sap que són uns procediments i aquí el

procediment és la transparència i l’objectiu que perseguim tots

és l’ètica. Aleshores, a veure si a través de la transparència

almenys podem arribar a l’ètica, no?

Pel tema de l’esport, jo pens com la Sra. Capellà, que

realment vostè ha mostrat una obsessió pel tema de l’esport i

quasi quasi afegiria per l’esport i la televisió, panem et

circenses, no?, esport, televisió i que tinguem el personal ben

entretingut, i de la cultura n’ha parlat ben poc.

Miri, respecte de l’esport jo li he de dir que gran part del

pressupost d’esports se’n va a arreglar el Centre de

Tecnificació Esportiva que es troba en un estat dantesc, que

porta anys en un estat totalment lamentable, que es dediquen

gairebé 4 milions d’euros per arreglar un centre que és un

centre educatiu, que és una despesa que nosaltres la veiem bé

perquè, precisament, és a mig camí entre educació i esport, en

què els joves que volen fer una carrera esportiva poden formar-

se adequadament i que cau a trossos, i així el tenien vostès. I

per tant a mi, la veritat, no em vingui a dir que vostès estan tan

preocupats per l’esport perquè jo pens que tal vegada vostè es

deu referir als aspectes més mediàtics i més d’espectacle de

l’esport, i nosaltres l’esport el veiem més aviat com una qüestió



520 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 5 / 11 de desembre de 2015 

 

educativa, com una qüestió de salut i cap aquí van encaminades

les nostres inversions.

L’altre tema que el preocupa tant, el tema d’IB3, a mi

realment és que em meravello que estiguin tan preocupats per

l’externalització, perquè precisament en el debat que hem

tingut anteriorment la Sra. Perelló criticava que s’externalitzés

quan es podien fer amb mitjans propis, i aquí diu que no, que

més val externalitzar que no ho podem amb mitjans propis.

Aleshores, jo crec, ostres!, crec que haurien de tenir una via de

major coherència en aquest tema, perquè vull dir, escolti, si tant

els preocupen les empreses de Balears suposo que tant ho seran

les de producció audiovisual com les que fan consultoria

mediambiental, jurídica, econòmica, etcètera.

Bé, suposo que ja veuen que votarem en contra de les seves

esmenes. Amb les poques coses que ha dit de cultura, referides

a ajuts a fundacions, una mica les comentaré igual que les d’El

Pi, són coses que evidentment vull dir, a veure, hi podem estar

d’acord, però que és una mica l’espigolat aquest típic dels

pressuposts, que, bé, que tenen gairebé més un valor mediàtic

que real de voler aparèixer com a defensors de diverses

plataformes socials o diverses iniciatives i nosaltres en això,

com he dit en altres seccions, no hem discutit això, nosaltres

creiem que aquest és un tema que s’ha d’enfocar des de la seva

globalitat i no, diguem, fer regalets pressupostaris a entitats

amb les quals més o menys es té una bona relació. Creiem que

aquesta planificació de conjunt qui està en millors condicions

per fer-la és el Govern, més encara si és el Govern al qual

donem suport, nosaltres no donarem suport a esmenes que

puguin rompre aquest equilibri i aquesta priorització.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Què bé que és aquí!

Pel que fa referència a les esmenes, i començaré per les

esmenes del Grup El Pi i del Grup Mixt. Del Grup Mixt, la del

Palma Arena, el consorci no es pot extingir, crec que ja li han

dit, perquè també depèn d’altres institucions com l’Ajuntament

de Palma, el Consell de Menorca i la Fundació de l’Esport

Balear i, a part, la gestió i l’administració ordinària de les

activitats del consorci té, entre d’altres objectius, finalitzar

l’estudi de les deficiències perquè s’han de reclamar a la UTE,

que es troben vinculades, a més, a diversos procediments

judicials, per això és el motiu del rebuig d’aquesta esmena.

Pel que fa referència a Film Commission, a tots ens

agradaria tenir molts més diners en aquesta conselleria i tenir

molts més diners per a aquesta part, el que passa és que

intentarà la conselleria, el Govern intentarà palAliar-ho amb

altres àrees i amb altres institucions. Per això aquests són els

motius de rebutjar-la.

Pel que respecte al Grup El Pi, d’instalAlacions esportives a

Llucmajor, d’instalAlacions esportives n’hi ha a totes les illes,

vostès es fixen en Llucmajor, i jo, bé, el que..., molt bé, molt

bé, però jo els puc parlar de moltíssimes altres instalAlacions de

Menorca, per exemple. La conselleria, el que vol fer, abans de

fixar-se en això, és un pla, fer un pla d’instalAlacions de com es

troba i prioritzar-les, i prioritzar les actuacions que es fan en

aquestes instalAlacions. Per això la rebutgem, no perquè no

vulguem actuar en aquesta, sinó perquè volem actuar en totes

i a veure quina és la més prioritària.

Pel que fa referència a la remodelació de la pista d’atletisme

de Capdepera, clar, vostès treuen de l’Institut Balear de la

Joventut i aquests diners, els 200.000 euros que treuen, formen

part de l’expedient plurianual, és que estan compromesos, s’han

de pagar, no la podem acceptar d’aquesta manera. De totes

maneres, igual que li he dit a l’altra esmena, també es té en

compte en el pla.

I pel que fa referència al teatre independent, la Conselleria

de Cultura, la Direcció General de Cultura té una partida a la

direcció general de 15.000 euros per al foment de les

residències creatives i en relació amb el teatre independent a

totes les illes, no només als teatres públics.

Passem ara a les esmenes del Partit Popular, les esmenes a

la totalitat no les han..., bé, les han tractat una mica per sobre,

perquè les defensaran en plenari. Vostès ara diuen que no

s’ajusten, el Govern diu que sí, això és típic de cada debat, a la

totalitat uns, el PP, diu que no s’ajusten, nosaltres diem que sí.

No és veritat que s’ajustin, sabem que no s’ajusten, necessitem

molts més diners, però no els tenim, com deia la Sra. Capellà,

gestionem la misèria que tenim, i més en aquesta conselleria i

amb total dolor del cor de la consellera.

L’any passat vostès aprovaven aquestes mateixes esmenes

que ara ens presenten, les aprovaven i més o menys per les

mateixes quantitats, en aquells moments sí que s’ajustaven i sí

que n’hi havia prou, ara no, i en algunes d’aquestes entitats les

quantitats són les mateixes, una mica més, una mica menys, i

fins i tot una mica més. No ho sé, suposo que és típic d’aquests

debats fer aquestes coses, jo acabo d’arribar i no m’agraden

gaire.

Passem ara a la resta d’esmenes, a les altres partides, m’he

fixat, sobretot m’he fixat a l’inrevés, amb les partides que

afecten les seves esmenes; la primera, va ser una sorpresa per

a mi que afectessin deute públic, perquè durant quatre anys els

he sentit dir i defensar, per sobre de tot, el deute, que s’ha de

pagar el deute, quan ho vaig veure, després aquests quatre dies

ja ho he vist, que ho afecten de totes les conselleries, d’aquesta

és un total de 4.700.000 euros, però de totes les altres

conselleries, la partida d’interessos és de 411.000, crec, i jo no

sé si n’han deixat algun, perquè a totes les seccions n’han

deixat alguna, a totes les accions han anat traient diners

d’aquesta partida d’interessos, del deute públic. És còmode,

han anat a allò fàcil, però saben, són els primers que saben que

no es pot fer. En aquest debat, el Sr. Vicenç Marí ens deia que

sí que era legal, que no era convenient, que s’havia de fer amb

cura, vostès amb cura no ho han fet, perquè de cada secció hi

ha un dineral que treuen d’aquesta partida.
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Bé, també afecten la partida de cultura i política lingüística

de la Direcció General de Cultura, uns mig milió d’euros; és

també..., bé, no em sorprèn, anava a dir que ens sorprèn, què

ens ha de sorprendre si ahir la Sra. Fernández ja va dir que no

li donaven cap importància, que no deixava la partida a zero,

ens feien aquest favor, no la deixaven a zero, però que bé, que

no era important. Aquesta vegada la dediquen a biblioteques,

a escoles de música, després passarem, a esport base, fundació,

però també és graciós.

També afecten la partida planificació i normalització de la

llengua catalana, què rar! També un mig milió. En total tenim

1 milió d’euros que afecta la llengua catalana. No ho sé, és que

ja quina mania que li tenen a la llengua catalana, és que ja la

Sra. Sandra Fernández ahir ja ho va dir, no els interessa, no els

interessa estudiar la llengua catalana, és molt més important fer

altres coses, com donar diners a infraestructures culturals, a

entitats juvenils, que no els han donat un duro, per cert, aquests

quatre anys; però bé, mig milió el traiem de la llengua, d’una

manera o d’una altra, amb estudis, que no són importants, no és

important fer estudis, segons vostès, no?, segons quins no, però

segons quins sí, no? Bé, afecten la partida de la Direcció

General de Participació i Transparència, amb uns 343.000

euros, ja ens ho havien dit ahir, no els interessa la participació

i la transparència, depèn de quin moment; no és interessant, és

una conselleria de quota, que va dir el Sr. Tadeo, una

conselleria de quota la cultura, la participació, la transparència,

l’esport, per un determinat grup, suposo que és MÉS per

Menorca, que es refereixen.

Afecten la partida del Poliesportiu Prínceps d’Espanya, tant

de bo que els agrada l’esport i que ara estan molt interessats en

l’esport i que, a part, hi ha altres partides també que volen

instalAlacions esportives, aquesta l’afecten amb 350.000 euros.

Afecten..., aquesta és bona, afecten la Biblioteca Pública de

Palma, el Govern augmenta la partida de la Biblioteca Pública

de Palma perquè és de rebut, de veritat, augmentar-la; el

Govern augmenta en 200.000 euros, però vostès els treuen

10.000 euros per donar-los al Teatre Principal de Maó. Bé,

afecten l’Arxiu del Regne de Mallorca amb 10.000 euros i el

donen el Museu Militar de Menorca. Llegint el Diari de

Sessions de l’any passat veig que som coherents els dos grups,

vostès i nosaltres; nosaltres aquests anys darrers els

demanàvem més partida a l’Arxiu, nosaltres aquest any, el

Govern aquest any dóna més diners a l’Arxiu, però vostès en

canvi ens en treuen com havien fet i com havien dit aquests

quatre anys. Per tant som coherents: el Govern actual

l’augmenta, el PP vol que davalli.

Pel que fa ara als diners que traiem de totes aquestes

partides... No, perdó, que ara també he vist que afectaven

partides fins i tot d’altres conselleries, afecten la Conselleria de

Territori i treuen 300.000 euros a ports, a ports que ja és una

partida que, bé..., aquí hem sentit a tots els diputats del PP, a

totes les seccions, dient com de malament estan els

pressupostos de totes les altres conselleries, i com són de

justos, i que no es poden treure diners, i donant més diners,

traient d’altres partides per donar més diners a ports i a moltes

altres. Doncs ara, per a cultura treuen de ports uns 300.000

euros, treuen de transports 250.000 euros; de la Conselleria de

Medi Ambient, de recursos hídrics, que ahir sentíem al Sr.

Company dir que era del tot insuficient la partida de recursos

hídrics i ara, a sobre, en treuen 150.000, haurien de tenir una

línia argumental, haurien d’haver fet totes aquestes esmenes,

potser les haurien d’haver fet en conjunt, així tindríem una línia

argumental, perquè jo, mirin, m’he passat aquí tots aquests

dies, els he sentit tots, els diputats del PP, i he sentit totes les

esmenes que feien a totes les conselleries, i hi ha un desgavell

de posar i treure, d’un a l’altre i de l’altra a l’un, treuen d’un

per posar a l’altre però després la conselleria següent ve i li

treu... Bé, a educació també treuen, a educació..., el discurs, el

discurs de..., ja no sé quin dia era, del seu grup era que era del

tot insuficient, que, bé, que és un pressupost horrible el

d’educació. Doncs bé, ara li treuen 200.000 euros. Totes

aquestes conselleries, totes, totes, tenen els pressupostos molt

justos. La Conselleria de Cultura encara els té més justos. No

en treguin, d’aquí. 

Crec que ja... No, ara passaré..., sí, ara passaré on van

aquests diners, on els posen vostès i la seva justificació. Ara

resulta que els interessa la joventut, entitats juvenils i joventut.

Vostès saben que van eliminar les subvencions el 2011, no?, sí

que ho saben. Bé, em permetran una mica més de temps que me

marejo. Van eliminar les subvencions el 2011, ara les posen;

molt bé. De totes maneres aquest pressupost ho preveu amb una

partida de 156.000 euros a entitats juvenils. També donen

diners a millora de biblioteques; de veritat, els que hem estat

regidors de Cultura aquests quatre anys, quan vostès

governaven, estem embadalits, estupefactes amb les seves

esmenes: ara els interessa la millora de biblioteques i no els han

fet ni cas; ara els interessa la millora de les escoles de música!

Tot això no és competència del Govern, però, bé, ara vostès

estan molt interessats en això i hi posen partida. 

El Teatre del Born és competència del Consell de Menorca;

tot i així, a través de l’IEB, l’Institut d’Estudis Balears, ja

donem, ja es dóna una partida de 100.000 euros durant aquests

quatre anys. A Can Oliver és el mateix, no és competència del

Govern, però de totes maneres aquesta conselleria sí que farà

d’interlocutor amb el Ministeri de Cultura. 

Pel que fa a les infraestructures culturals es podien haver

estalviat paper, perquè és que infraestructures culturals per a

Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera; foment de l’activitat

cultural a Eivissa, Menorca, Mallorca i Formentera; i creació

d’itineraris culturals a Eivissa, Menorca, Mallorca i

Formentera. Ho podrien haver fet tot junt i així estalviàvem

paper i esmenes. La conselleria ja té diners, ja posa a través de

l’Institut d’Estudis Balears diners: 1 milió per a circuits

culturals i diners per a altres partides, tot i que no sigui

competència d’aquest govern, sinó que correspon al consell. 

Per al Pla autonòmic d’instalAlacions esportives, està molt

bé que parli vostè d’esports quan abans la Conselleria

d’Esports passava a Turisme, per a vostès l’esport era turisme,

era..., no ho sé, era turisme: esdeveniments turístics... L’esport

com a esport és que, no ho sé, és que no...; ara els interessa,

està súper bé. 

Bé, ja no tinc res més a dir. M’he passat una mica massa.

Gràcies, Sr. President, per la seva...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Ja sap que el president..., vàrem

acordar que seríem flexibles i amb vostè un poquet més.

Passam al torn de rèplica. Per un temps de cinc minuts té la

paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper que aquesta generositat

sigui per a tothom, no per a un grup determinat. És broma. 

Bé..., una volta fet aquest incís, aquesta broma, he de dir

que, bé, molt breument també, però, m’ho podran reconèixer o

no els grups parlamentaris que donen suport al Govern, però

açò és una conselleria que si probablement no hi hagués hagut

els determinats grups que formen part del Govern no s’hagués

creat aquesta conselleria, i és una realitat, però a més és que

està justificat. Si parlam de transparència, des que estan

governant què han fet de transparència?, perdó, de

transparència, em volia referir a participació; què han fet en

participació?, qui ha participat d’aquests pressupostos?, qui ha

participat de l’elecció del director general d’IB3, que quan hi

ha el debat per a la modificació de la llei anteriorment diuen

que el volen consensuar i ja tenim el nom damunt la taula, que

surt als mitjans de comunicació perquè l’han filtrat?  Per tant,

participació, poca.

Transparència, quan veim com s’han fet determinats

nomenaments d’alts càrrecs per part d’aquest govern, que fins

i tot surten a debatre, els que donen suport al Govern com

pugui ser MÉS per Menorca, dient que no els agrada com es

fan aquests nomenaments. També a nivell de nomenaments que

es fan de directors territorials d’educació a Menorca i tal els

critiquen i tal i tal, idò bé, no hi ha gaire transparència ni gaire

participació. 

Només ens quedaria Cultura perquè (...) que no la tenen i no

la volen posar dins aquest pressupost, només quedaria Cultura

i podria anar dins Educació. Ens estalviaríem diners que al final

vol dir estalvi d’impostos als ciutadans o poder destinar

recursos a millorar les coses.

Obsessió per l’esport, no, sé que han anat al discurs fàcil

vostès, com solen fer els grups que donen suport al Govern

generalment. No, jo he fet menció a unes quantes esmenes a

què em referia. I he parlat d’IB3, però els que han estat

obsessionats amb IB3 des del començament d’aquest mandat

han estat vostès, al voler modificar una llei sí o sí. Mentre

pensàvem en tota una sèrie..., o dient que hi havia tota una sèrie

de problemàtica dins la nostra societat, idò només han tingut un

objectiu, que curiosament aquest objectiu era el control d’IB3,

el nomenament d’un nou director general, i justament ha anat

a parar a aquesta conselleria gestionada i governada per

MÉS..., perdó, la quota podríem dir que és de MÉS Mallorca

o MÉS Menorca, o de tots dos junts, perquè al final són el

mateix i ens consten més doblers per separat. Açò és la realitat

que tenim amb els grups parlamentaris que donen suport al

Govern.

Parlar després, per part de la portaveu del Grup Socialista,

parlar de les partides que es donen de baixa, bé, fa prou anys

que veim pressupostos de la comunitat autònoma a l’hora de fer

esmenes. Jo senzillament té una resposta molt fàcil: digui’m

quina partida accepta donar d’alta i ens posarem d’acord per

trobar una baixa, així de clar li ho dic, la trauríem de qualque

banda, es tracta d’eliminar coses supèrflues. Estic convençut

que de moment el que hem demostrat quant a transparència i

participació, que és nul, és res, menys en ètica, torn repetir,

perquè és important i vostès hi donen suport, a tota una sèrie de

nomenaments d’alts càrrecs que va fer aquest govern, només

ens queda cultura, que se’n podria anar dins educació que és on

estava, i estalviarien estalvis i tindrien partides, perdó, tindríem

un estalvi, tindríem partides per poder fer baixes.

A partir d’aquí reiter que crec que senzillament demostren

el que és aquest govern aquests pressupostos, i malauradament

tots els partits que donen suport al Govern poques seran les

esmenes que aprovaran, i tindrem una volta..., tornaran els

pressupostos al Govern per gestionar aquests pressupostos que

no compleixen amb la realitat que necessiten els ciutadans de

les Illes Balears. Per tant lamentam el vot en contra d’aquestes

esmenes, almenys les que..., podria entendre les de totalitat, no

algunes de les parcials, que hi ha imports realment baixos i es

tracta d’adquirir un petit compromís polític per poder-ho dur a

terme dels grups que donen suport al Govern, de Podem, MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca i el Partit Socialista. I agraïm

el vot favorable a les esmenes que voten a favor tant El Pi com

el Grup Mixt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula per part del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

la Sra. Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, nosaltres no tenim cap

problema a canviar la partida pressupostària si hi ha una part

compromesa, fent una transacció; amb aquesta part no hi tenim

problemes. Hem demanat els projectes per a Llucmajor perquè

ens ho han demanat a Llucmajor; i a Capdepera, el que he dit,

amb una transacció ho podríem arreglar. 

El tema aquest de ser incongruent per demanar a uns

municipis i als altres no, jo també crec que des de la conselleria

hi hagi 15.000 euros per ajudes a teatre, també és incongruent

que es doni a uns i altres no. Per tant crec que cadascú demana

el que creu oportú, i en aquest cas ho deman per a teatres

públics i per a teatres que farien molt bona feina. Simplement

volia aclarir aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt

té la paraula el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

No fa falta, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per contrarèplica i per un temps de

cinc minuts cada grup parlamentari té la paraula el Sr. Carlos

Saura per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mallorca, Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, no faré ús de la meva paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo sí que faré ús de la meva paraula.

Em sap greu perquè el debat se’n va cap a aspectes que no són

pressupostaris i per això seré brevíssim, per no abusar de la

seva paciència, però per alAlusions directes, no? Sr. Tadeo, jo

no entenc que vostè ens critiqui..., o sigui, vostè ens critica com

a falta de transparència que haguem dissentit d’un soci de

govern respecte dels nomenaments que ha fet. Idò miri, més

transparència que això... Jo crec que precisament el que hem de

perdre és la por a amagar els debats que tenim els polítics i que

ho sàpiga la societat. Precisament aquí hi veig una grans

transparència.

Que els partits que donen suport al Govern a vegades no ens

posem d’acord, escolti, a vostès també els passa, vostès, que

són un únic partit, no es posen d’acord, i que jo sàpiga mai els

partits de la majoria no ens hem aixecat d’una votació en el ple

perquè no estàvem d’acord amb què votar, cosa que vostès, que

són un únic partit, vostès que són un únic partit...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...aquesta legislatura jo no ho he vist, Sr. Camps. I vostès, que

són un únic partit... han fet l’espectacle d’aixecar-se i sortir del

ple perquè no es posaven d’acord vostès mateixos. O sigui

que..., la veritat, facin-s’ho mirar.

Respecte del que hem fet per la participació, idò li posaré

dos exemples immediats: tornar a posar en marxa el Consell

Econòmic i Social i tornar a posar en marxa el Consell de la

Joventut; això són organismes de participació que vostès van

intentar fer emmudir; doncs nosaltres els hem posat en marxa.

I respecte del tema de la quota la primera vegada ni li he

respost, perquè realment no val la pena, però també li he de dir

que vostè mateix es contradiu, perquè després diu que MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca som el mateix. Llavors, si som el

mateix, l’argument de la quota no té cap sentit. En fi...

Gràcies a tots i, ja que estem acabant, bons pressupostos a

tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, sí, només un detall a això que diu el Sr. Tadeo, que la

Conselleria de Cultura està només per donar quota al Grup

Parlamentari..., suposo que MÉS, ell no ho diu, no ho sé, és

menysprear l’altre grup, el PSIB, és com si el PSIB no tingués

en compte la cultura, és com si per a nosaltres la cultura no fos

important. Estem encantats de tenir una Conselleria de Cultura,

estem feliços que aquest Govern doni la importància que es

mereix a la cultura. Vostès, clar, no ho aprecien, és normal,

però per a nosaltres és tot un orgull.

I pel que fa a la resta, les esmenes del Grup Parlamentari

Mixt, ara no podem transaccionar, ja en parlarem més

endavant.

Ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Bé, passam ara a la votació de les

esmenes parcials a la secció 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular

i ho faríem, si els sembla bé, en quatre grups: passaríem a votar

primer aquelles que han tengut el suport del Grup Parlamentari

Mixt i que són les 9172, 9195 i 9198.

Vots a favor...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, pot tornar repetir...

EL SR. PRESIDENT:

Sí Sr. Pericay. Les esmenes del Grup Parlamentari Popular

que tenen el suport..., o que el seu portaveu ha dit que hi

donarien suport a la votació per part del Grup Parlamentari

Mixt són les número 9172, 9195 i 9198.

Les altres aniran a un altre bloc, perquè tenen el suport del

Grup Parlamentari Mixt i per d’El Pi.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La 9175 ara no la trob...



524 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 19 / fascicle 5 / 11 de desembre de 2015 

 

EL SR. PRESIDENT:

9195.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, 95. D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Són les 9172, 9195 i 9198.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

I 9198. D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9172, 9195 i 9198 per 5

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar aquelles esmenes

del Grup Parlamentari Popular que han tengut el suport del

Grup Parlamentari Pi i que són la 9211, únicament la 9211.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9211 per 5 vots a favor, 7 vots en

contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar aquelles esmenes

del Grup Parlamentari Popular que tenen el suport tant del

Grup Parlamentari El Pi com del Grup Mixt i que són les 9184,

9193 i 9384. Aquestes són esmenes que han tengut el suport...

s’ha anunciat que tendrien el vot favorable per part d’El Pi i per

part del Grup Mixt, Ciutadans, 9184, 9193 i 9384.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SR. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9184, 9193 i 9384 per 6

vots a favor i 7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

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

del Grup Parlamentari Popular, que lògicament inclouen

l’esmena a la totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació de la resta d’esmenes, la darrera votació

que hem fet.

Vots a favor?

Tornam repetir la darrera votació.

Vots a favor?, que són la resta d’esmenes.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden, per tant, rebutjades la resta de les esmenes per 7

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

Ja no funcionen les neurones... queden rebutjades la resta de

les esmenes per 7 vots a favor, 4 vots...

(Remor de veus i rialles)

Perdoneu... queden rebutjades les esmenes per 4 vots a

favor, 7 vots en contra i 2 abstencions. 

(Continua la remor de veus)

Finalment hem acabat, bons pressuposts a totes i a...

EL SR. PRESIDENT:

No, encara falten alguns segons, falta votar...

(Remor de veus)

... passam a votar, no, no... passam a votar les esmenes del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, i hi ha una solAlicitud de votació per separat, la

9022, per tant, farem dos blocs aquí, votarem primer la 9022.

Vots a favor?... esmena 9022, vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9022 per 2 vots a favor, 7 en

contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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

que són la 9023 i la 9024.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9023 i 9024 per 1 vot a

favor, 7 vots en contra i 4 abstencions, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’esmena del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, que és la 9556.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9556 per 1 vot a favor, 7 vots en

contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votam ara l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,

9553.

Vots a favor?, vots a favor 1.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada l’esmena 9553 per 1 vot a favor, 7 vots en

contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Finalment, es procedeix a la

votació de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei

de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, així com dels pressupostos de les

entitats públiques empresarials, socials, mercantils públiques,

fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Seccions: secció 2, Parlament de les Illes Balears; secció 3,

Sindicatura de Comptes; secció 4, Consell Consultiu de les Illes

Balears; secció 5, Consell Econòmic i Social; secció 6, Oficina

de Transparència; secció 7, Consell Audiovisual de les Illes

Balears; secció 11, Conselleria de Presidència; secció 12,

Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme; secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat; secció 14, Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques; secció 15, Conselleria

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; secció 17, Conselleria

de Serveis Socials i Cooperació; secció 18, Conselleria de

Salut; secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria;

secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; secció

26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura; secció

31, serveis comuns, despeses diverses; secció 32, ens

territorials; secció 33, serveis comuns tecnològics; secció 34,

deute públic; secció 35, fons de contingència; secció 36, serveis

comuns, despeses de personal; secció 73, Institut Balear de la

Dona; secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears; secció

77, Institut d’Estadística de les Illes Balears; secció 78, Escola

Balear d’Administració Pública.

Entitats públiques empresarials: Ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, Agència de Turisme de les

Illes Balears, Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat

Ambiental, Institut Balear de la Natura, Institut Balear de

l’Habitatge, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, Fons de

Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Ports de les

Illes Balears, Institut Balear de la Joventut, Serveis de Millora

Agrària i Pesquera, Serveis d’Informació Territorial de les Illes

Balears.

Sí, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, nosaltres demanaríem un recés de dos minuts

o un minut per mirar... perquè en algunes votaríem a favor, en

altres en contra d’aquestes seccions i voldríem vot separat i li

comentaríem exactament en quines volem vot separat.

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés, el que faci falta per veure com fem la

votació.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió, i tornarem a començar tot el procés

final d’aquest debat. Per tant, finalment es procedeix a la

votació de totes i cada una de les seccions al projecte de llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016, així com els pressuposts de les

entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques,

fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària. 

A petició del Grup Parlamentari Popular es procedirà a

votar per separat les seccions 2, 3, 4 i 6; 2, Parlament de les
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Illes Balears; 3, Sindicatura de Comptes; 4, Consell Consultiu

de les Illes Balears, i 6, Oficina de Transparència. Per tant,

passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

Queden aprovades les seccions 02, 03, 04 i 06 per 11 vots

a favor i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a relacionar les següents

seccions: secció 5, Consell Econòmic i Social; secció 7,

Consell Audiovisual de les Illes Balears; secció 11, Conselleria

de Presidència; secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i

Turisme; secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat;

secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques;

secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca;

secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; secció

18, Conselleria de Salut; secció 19, Conselleria de Treball,

Comerç i Indústria; secció 25, Conselleria de Territori, Energia

i Mobilitat; secció, 26, Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura; secció 31, Serveis comuns: despeses

diverses; secció 32, ens territorials; secció 33, serveis comuns

tecnològics; secció 34, deute públic; secció 35, fons de

contingència; secció 36, Serveis comuns: despeses de personal;

secció 73, Institut Balear de la Dona; secció 76, Servei

d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut d’Estadística

de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear de

l’Administració Pública.

Entitats públiques empresarials: Ens Pública de la

Radiotelevisió de les Illes Balears, Agència de Turisme de les

Illes Balears, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat

Ambiental, Institut Balear de la Natura, Institut Balear de

l’Habitatge, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, Fons de

Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Ports de les

Illes Balears, Institut Balear de la Joventut, Serveis de Millora

Agrària i Pesquera i Serveis d’Informació Territorial de les

Illes Balears.

Societats mercantils públiques: Gestió d’Emergències de les

Illes Balears, Societat Anònima; Multimèdia de les Illes

Balears, Societat Anònima.

Fundacions del sector públic: Fundació per l’Esport Balear,

Fundació pel Conservatori Superior de Música i Dansa de les

Illes Balears, Fundació de l’Institut Socioeducatiu S’Estel,

Fundació Robert Graves, Fundació Teatre Principal d’Inca,

Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,

Fundació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes

Balears, Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears

Ramon Llull, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i

Promoció de l’Autonomia Personal, Fundació Santuari de Lluc,

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia. 

Consorcis: Centre Balears Europa, Escola d’Hoteleria,

Consorci per la millora d’infraestructures turístiques i el foment

de la desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca,

Consorci per a la construcció del velòdrom de Palma, Consorci

d’Infraestructures de les Illes Balears, Consorci per la Música

de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Ciutat de Palma, Consorci per al Foment d’Infraestructures

Universitàries, Institut d’Estudis Baleàrics, Consorci per a la

Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, Consorci

d’Aigües de les Illes Balears, Consorci de Transports de

Mallorca, Consorci Formentera Desenvolupament, Consorci

per al desenvolupament d’actuacions de millora i construcció

d’infraestructures del territori de l’entitat local menor de

Palmanyola, Consorci de Recursos Sociosanitaris i

Assistencials de les Illes Balears, Agència de la Qualitat

Universitària de les Illes Balears. Servei de Salut de les Illes

Balears, secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears. Agència

Tributària de les Illes Balears, secció 50, Agència Tributària de

les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden aprovades, ho dic amb molta cura, no sigui cosa,..

les seccions... i la resta de les seccions de les empreses

públiques, societats mercantils, fundacions, consorcis, ib-salut

i l’ATIB, per 7 vots a favor; 4 vots en contra i 2 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Una vegada acabat el debat i les

votacions, queda dictaminat el Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

l’any 2016.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en

el termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat a la presidenta

de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que, havent

estat defensats i votats en comissió i no incorporats en el

dictamen, pretenguin defensar en el Ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió, vull agrair

la colAlaboració, per part de la Mesa també, a tots els que han

participat en aquestes comissions, les facilitats que ens han

donat per conduir els debats i la flexibilitat que hi ha hagut a

l’hora que tot el món pugui exposar, expressar el que

consideràs amb el temps al qual tot el món s’ha cenyit prou, per

regla general, un poc més del temps que s’havia acordat

reglamentàriament. Per tant, els vull agrair la seva colAlaboració

en la tramitació d’aquest dictamen.

S’aixeca la sessió.
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