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EL SR. PRESIDENT.

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Hola, bones tardes. Xico Tarrés substitueix Sílvia Limones.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2017. 

Aquesta presidència informa als grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en tretze apartats, d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de la
ponència. 

Així mateix, es recorda que les possibles noves esmenes
que es presentin, tendents a aconseguir un acord per
aproximació entre les esmenes ja formulades, s’hauran de
presentar per escrit. 

També es comunica als grups parlamentaris que les
votacions es realitzaran al final de cada debat. 

Text articulat, debat número 1, articulat del dictamen del
projecte de llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà
un únic debat en defensa conjunta de totes les esmenes que es
mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular, de
la RGE núm. 16336 a la 16357/16 i de la 16359 a la 16383/16
i per posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores
diputats, començam el debat en comissió del pressupost de
2017 i ho feim amb les esmenes i el debat del text articulat. 

M’agradaria fer una petita introducció d’aquests pressuposts
perquè són uns pressuposts que vénen marcats per dues
qüestions que ens semblen molt rellevants i que, per açò, volem
que constin en acta i avui les volem dir. Una qüestió és els
estires i amolles de les diferents conselleries durant la
tramitació o durant la confecció d’aquests pressuposts, uns
estires i amolles que varen acabar amb un espectacle realment
lamentable al Consell de Govern, amb consellers de MÉS que

sortien indignats de la reunió, amb la consellera d’Hisenda
plorant desconsoladament; en definitiva, un espectacle que
realment no va ser gens gratificant i que posa certament molts
dubtes sobre l’elaboració final o sobre com ha quedat finalment
aquest pressupost.

Una altra qüestió també, des del meu punt de vista encara
més greu, són les ombres de dubte que hi ha després del pacte
del Sr. Jarabo amb el Govern respecte d’aquests pressuposts,
les lluites internes dins Podemos respecte d’aquesta qüestió,
esmenes que presenta Podemos que contradiuen el que es va
pactar entre Jarabo i el Govern, etc; esmenes, per cert, que
s’han fet, des del nostre punt de vista, només com a mesura de
pressió. És a dir, aquí Podemos presenta esmenes que són
simples mesures de pressió al Govern i que, ja ho dic aquí,
segurament el dia del Ple seran retirades perquè precisament
només tenien aquest objectiu, ser mesures de pressió contra el
Govern. I ens sembla realment una forma de fer política
totalment lamentable i que no hauria de ser, des del meu punt
de vista, així. Ja dic, són esmenes que són fum de formatjades
i que creim que finalment seran retirades, com per exemple les
esmenes que fan referència a l’IBISEC o d’altres. 

Nosaltres hem presentat quaranta-vuit esmenes al text
articulat i de les esmenes que hem presentat m’agradaria fixar-
me molt especialment en aquelles que fan referència al model
tributari i a les taxes. 

Quant a taxes el que hem fet, hi ha una sèrie d’esmenes en
aquest aspecte, és... van dirigides sobretot a suprimir la posada
en marxa de les quatres taxes que el projecte de pressuposts
preveu, que el text articulat preveu. Per tant, hi ha esmenes de
supressió precisament d’aquestes quatre taxes. També hi ha
esmenes que el que fan és reduir de forma generalitzada un
20% el preu de totes les taxes. I també altres esmenes que el
que fan és modificar la proposta d’increment del preu de les
taxes, que consideram en alguns punts, idò, totalment exagerat. 

Quant a tema d’imposts, proposam també el que hem
vengut a dir una espècie de contra reforma fiscal. El Govern
l’any 2016, en els pressuposts de l’any 2016, va aprovar una
reforma fiscal, una reforma fiscal que va provocar l’increment
de pràcticament tots els imposts -segurament si hi hagués hagut
possibilitats d’incrementar altres imposts, també ho haguessin
fet-, es varen pujar tots els imposts, es varen pujar totes les
taxes, es va crear fins i tot una altra figura impositiva com és
l’ecotaxa. Per tant, nosaltres el que feim ara, amb aquestes
propostes i amb tot un seguit d’esmenes en aquest aspecte, idò,
el que fem és una contra reforma fiscal i proposam les següents
qüestions.

Proposam, per exemple, una sèrie de deduccions a l’impost
de la renda de les persones físiques, presentam una deducció
del 15% per despeses de desplaçament i estada d’estudiants de
Balears que estudien fora de la seva illa, també presentam o
proposam una deducció del 25% per les despeses derivades de
les quotes i serveis de les escoles infantils de zero a tres anys,
presentam també una altra deducció del 15% per donacions a
determinades entitats que tenguin per objecte la promoció i
ajuda a les persones amb risc d’exclusió social, i presentam
també una altra deducció, millor dit, modificam una deducció
que ja existeix, i incloem les millores dels habitatge amb
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aïllament tèrmic tant de façanes com de cobertes, és a dir, ja hi
ha una deducció per a la millora de la sostenibilitat en
l’habitatge habitual quant a temes energètics i tal i afegim una
qüestió que no està contemplada que és la millora d’aïllaments
tèrmics. Això són les esmenes que fan referència a deduccions
fiscals a l’impost de l’IRPF. 

També presentam una altra esmena per reduir el tipus
impositiu del tram autonòmic de l’IRPF. 

Presentam una esmena també que fa referència a una
baixada del 25% de l’impost d’hidrocarburs. Certament jo crec
que aquesta esmena els partits que ara donen suport al Govern
l’haurien d’aprovar i sobretot l’haurien d’aprovar si fossin
coherents amb allò que varen dir l’anterior legislatura quan el
Partit Popular va haver per imperatiu, no diríem legal, però sí
per imperatiu per les condicions econòmiques que vivíem, va
haver de crear aquest impost, aquest cèntim sanitari; idò, si ara
els partits que donen suport al Govern fossin coherents amb
allò que sempre varen defensar a l’anterior legislatura avui
haurien d’aprovar aquesta baixada del 25%. I si volen pot ser
del 50% o del 75%, en açò ens posaríem d’acord.

És certament important reduir aquest impost perquè, primer,
la benzina va augmentant de preu, per tant, seria una fórmula
perquè no pugés tant el preu de la benzina, i també perquè és
un impost que no té cap tipus de progressivitat. És a dir, els
partits d’esquerres, tan donats a convertir els imposts que han
de ser molt progressius, idò tenim aquí un impost que no és
gens progressiu, que afecta a tots, rics i pobres, que a més resta
competitivitat a les nostres empreses i, per tant, entenem que és
un impost susceptible que l’esquerra el pugui reduir o fins i tot
eliminar. Per tant, aquesta esmena ens la mirarem, millor dit,
mirarem quina postura tenen els partits d’esquerres respecte
d’aquesta esmena perquè creim que és important la coherència
per part dels partits d’esquerres respecte d’aquesta qüestió. 

Una altra esmena que també nosaltres demanam suposa
passar el mínim exempt de l’impost de patrimoni de 700.000 a
800.000 euros. 

També hi ha una altra esmena respecte de l’impost de
patrimoni d’aplicar un 25% de bonificació autonòmica a aquest
mateix impost. 

Entenem l’impost de patrimoni, nosaltres també ens vàrem
veure obligats a aplicar-lo a l’anterior legislatura i sempre
vàrem dir que era una qüestió conjuntural i que just es pogués
eliminar aquest impost s’eliminaria. Crec que en aquests
moments quan el Govern gestiona més de 1.000 milions
d’euros més del que es gestionava en l’anterior legislatura,
creim que exactament és el moment d’anar progressivament
eliminant aquest impost. Per tant, presentam aquesta esmena
d’aplicar un 25% de bonificació automàtica damunt la quota de
l’impost de patrimoni, i -ja dic- nosaltres sempre hem
considerat que aquest impost suposa, idò, té diverses qüestions
negatives, primera, està gravant qüestions que ja han estat
gravades per altres impostos, per tant, seria un doble gravamen
damunt una mateixa qüestió, i també suposa desincentivar
l’estalvi i la inversió.

També demanam l’eliminació del tipus màxim de l’impost
de transmissions patrimonials que ara en aquests moments està
en l’11%. Ho hem dit en altres ocasions, sense èxit, he de dir
que sense èxit, no és lògic que la compravenda d’habitatges
nous tengui un tipus, en aquest cas per IVA, d’un 10%, i aquell
mateix habitatge si el venen de segona mà hagi de pagar un
11%, és a dir, un habitatge nou paga menys que un habitatge de
segona mà o de tercera mà. Per tant, és una incoherència de
l’impost de transmissions patrimonials i nosaltres demanam que
s’elimini aquest tipus màxim i el tipus màxim quedi establert en
el 10% que hi havia abans de la reforma fiscal del govern
actual.

També recuperam amb una altra esmena la bonificació del
90%, del 99% a les adquisicions per causa de mort
corresponent al grup 2, és a dir, a aquell grup que són... entre...,
o sigui quan hi ha herències entre pares i fills de més de 21
anys, entre cònjuges i també entre ascendents. Consideram que
eliminar aquesta bonificació, que havia estat fins a l’any 2016,
és un abús en tota regla, sí, certament, no té... és a dir, no té
sentit que aquelles famílies que durant molts d’anys han anat
creant un petit patrimoni, quan aquell patrimoni ha de passar
als fills, els fills es vegin obligats fins i tot a renunciar a aquell
petit patrimoni perquè no poden pagar l’impost de successions.
Açò és un autèntic disbarat, açò és una qüestió que està passant
en aquests moments i ens sembla totalment desproporcionat i
per tant el que feim és tornar recuperar aquesta bonificació del
99% que hi havia fins ara i que era una fórmula perquè aquests
patrimonis poguessin passar sense cap tipus d’entrebanc entre
pares i fills.

En un altre ordre de coses, també m’agradaria destacar
algunes altres esmenes, feim una esmena a la disposició final
cinquena, la disposició final cinquena el que fa en certa manera
és modificar el nom de l’Institut d’Estudis Baleàrics i el
converteix... ara volen que es digui Institut de la Llengua i la
Cultura de les Illes Balears, qüestió en la qual no hi tenim res
a dir, però no podem estar d’acord que les funcions d’aquesta
nova entitat no facin..., com ja no feien tampoc a l’anterior i
també vàrem fer la mateixa esmena l’any passat, no facin cap
tipus de referència a la defensa i protecció que han de tenir les
nostres modalitats lingüístiques, una qüestió que figura a
l’Estatut d’Autonomia, a l’article 35. Si aquesta entitat es diu
"de la llengua i la cultura de les Illes Balears" i l’article 35 de
l’Estatut d’Autonomia diu "les nostres modalitats han de ser
objecte d’estudi i de protecció", no té massa sentit que entre les
funcions d’aquesta nova entitat que substituirà l’Institut
d’Estudis Baleàrics no hi hagi cap referència a aquest estudi i
protecció de les nostres modalitats. No té cap tipus de sentit.
Per tant, nosaltres feim una esmena perquè entre les seves
funcions hi hagi aquesta qüestió que és un requisit que ens
demana el mateix Estatut d’Autonomia. Sens dubte, des del
nostre punt de vista, el Govern hauria de fugir d’aquestes
qüestions de determinats extremismes ideològics i, per tant, el
que hauria de fer és aplicar en totes les conseqüències l’article
35 del nostre Estatut.

També feim algunes esmenes a favor de les escoles
concertades i a favor del personal que fa feina a les escoles
concertades, per exemple no ens sembla bé que s’exclogui el
finançament de la paga extraordinària d’antiguitat, d’antiguitat
a l’empresa, al colAlegi concertat tal i com preveu el VI
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Conveni colAlectiu d’empreses d’ensenyament privat
sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, i açò és
un dels punts que està a l’articulat i que ens sembla totalment...
que no hauria de ser així. Per tant,... és a dir, s’hauria de pagar
aquesta paga extraordinària d’antiguitat ja que, segons el
Govern, s’han acabat les retallades, perquè si diguessin que, no,
no, estam en una situació complicada econòmicament, no, no,
escolti, estam gestionant 1.000 milions d’euros més, per tant,
no té sentit seguir mantenint determinades retallades que
segurament es varen haver de fer perquè teníem precisament
1.000 milions d’euros menys de doblers per poder gestionar.

Tampoc no estam d’acord que s’exclogui la paga
extraordinària per antiguitat i el premi de jubilació que preveu
el XIV Conveni colAlectiu general de centres i serveis d’atenció
a persones amb discapacitat, com també preveu l’articulat
d’aquesta llei. No ens sembla just tractar de forma tan desigual
el personal de les escoles concertades respecte del de les
escoles públiques, és a dir, no ens sembla... és a dir, realment
dels pressupostos de la comunitat autònoma d’enguany i també
dels de l’any passat es veu una clara animadversió respecte del
que representen les escoles concertades, i nosaltres amb
aquestes qüestions lògicament no hi estarem d’acord i
precisament per açò hem fet algunes esmenes.

I el Govern, i ja ho deia abans, gestiona 1.000 milions
d’euros més, però així i tot manté encara algunes retallades que,
primer, ja ho he dit abans, fan referència a les escoles
concertades, però també a altres que fan referència a
determinats articles, per exemple a l’article 21, la suspensió de
la concessió de complements retributius lligats a productivitat
i rendiment i a la realització de serveis extraordinaris fora de la
jornada habitual, és el títol de l’article 21, idò es continua
suspenent aquesta concessió de complements retributius.

També, i aquí és un error nostre, realment a l’article 22 hi
hauria d’haver una esmena de supressió, no l’hem feta, ja
anunciam que votarem en contra de l’article 22, on suprimeixen
el complement retributiu per la funció tutorial dels professors
de secundària i el complement retributiu com a cap de
departament també dels professors de secundària. Nosaltres
consideram que si el Govern gestiona més de 1.000 milions
d’euros més, crec que no té sentit que aquell professor que
sigui tutor no tengui un complement diferenciat respecte
d'aquells que no són tutors o aquells que són cap de
departament no té lògica que no tengui un plus més respecte
d'aquell que no ho és...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Eh?

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Acabaré aquesta qüestió d’aquestes retallades, seré molt
ràpid, deixaré altres qüestions per a després.

Per tant, a l’article 21 tenim una esmena de supressió;
l’article 22 el votarem en contra perquè se’ns va passar i no
tenim una esmena de supressió; l’article 24 i l’article 25, que
també són suspensions i modificacions de convenis i
suspensions de determinades prestacions d’acció social a favor
del personal, etc., i són qüestions de caràcter..., diríem de
suspensió de determinats drets que tenien els treballadors
públics que des del Govern i amb aquest projecte de
pressupostos els volen llevar, i nosaltres consideram que una
volta que el Govern va dir que s’havien acabat les retallades no
té sentit mantenir aquestes suspensions i per tant, hem presentat
també esmenes per eliminar aquestes suspensions.

I ho deixarem aquí de moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears de la RGE núm. 16715/16 a la 16719/16 i posicionar-
se respecte a les esmenes dels altres grups parlamentaris té la
paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura per un temps de quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’escoltar el Sr.
Camps, el cinisme polític no fa falta que l’utilitzi si no hi ha
premsa i no escoltaran aquest xou perquè no ens ha de
convèncer..., no ha de convèncer la premsa de res, a nosaltres
no ens convencerà de res, però bé...

Crec que les ganivetades, el Partit Popular (...) a l’ombra,
nosaltres som un poc més transparents. En tot cas, no hi ha res
del que està dient vostè, hi ha una negociació responsable per
part d’un grup parlamentari que dóna suport al Govern, per tal
d’arribar a acords en aquests pressuposts. I dic responsable,
perquè el que em sembla irresponsable precisament és
presentar esmenes que pugen d’una banda, però després
disminuir ingressos. El problema d’aquest país i també
d’aquesta comunitat autònoma, no és un problema de despesa,
és un problema d’ingressos, perquè estam molt per davall de la
mitjana europea quant a ingressos. 

Crec que hem de ser més seriosos a l’hora d’aplicar
esmenes, posen esmenes d’1 milió d’euros, de 3 milions
d’euros, de 10 milions d’euros i després volen retallar i no tenir
ingressos suficients per fer aquestes reformes, no estan sent
coherents amb el seu propi discurs, que hauria de ser una mica
més lògic i no presentar esmenes com les presenten, que ja
tenim experiència en això de l’any passat.

Les nostres esmenes no són mesures de pressió, són part
d’una negociació i en algunes esmenes arribam a acords i en
altres no. Pens que el treball d’una oposició responsable és
intentar arribar a acords i lluitar per allò que ens uneix i no per
allò que ens separa. No fer xous, ni baixar al fang, ni no fer
control al Govern, ni presentar esmenes com les que presenten
vostès.
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Volen baixar moltíssimes taxes i volen canviar el model
tributari. Mirin, gràcies que s’ha canviat de model tributari i
que s’han canviat alguns impostos en aquesta comunitat
autònoma que afectaven un 3% de la població, es compta amb
uns pressuposts de més de 3.800 milions d’euros, pressuposts
que donarien per fer algunes de les reformes que vostès
proposen cínicament, no defensant el seu programa, sinó com
una mena de vigilància cínica d’allò que ha dit que farà el
Govern i que vostès diuen que no fa. Diu que es baixa un 50%
o un 75% els impostos, si a vostè li és igual. Vostè aposta per
la “minarquia” absoluta, que no hi hagi estat, que tot sigui
privat i que ningú pagui impostos, fins i tot m’atreviria dir que
algun dia se li acut defensar que els impostos siguin voluntaris. 

Sobre el que ha dit de les modalitats lingüístiques, entenc
que són una mena de reminiscències “bauzanistes”,
d’associacions que defensen que el català no és la llengua que
es parla aquí, però bé, estan molt obsessionats amb el balear
vostès encara i no ho entenc. Supòs que té a veure amb l’anunci
del Sr. Bauzá de tornar a la política activa, perquè al Senat no
ha fet massa.

Al tema de la concertada nosaltres votarem en contra,
lògicament, perquè apostam per la pública. I no és cap
animadversió, és simplement una priorització. Sempre dic en
aquesta cambra que el que és fer política és elegir entre una
cosa i una altra i a vegades no pots estar amb tothom, has
d’estar amb allò públic i defensar una societat que jo sé que el
Partit Popular no defensa.

Quant a les nostres esmenes, nosaltres tenim una esmena,
que és la 16716, que parla d’informar de..., bé, d’aprovar els
nomenaments per part del Parlament. Nosaltres entenem que hi
ha una diferència entre el poder executiu i el legislatiu. Sabem
qui era Montesquieu i la divisió de poders, però entenem també
que hi ha d’haver un control. En tot cas no volem un ús
perniciós d’aquesta esmena i després de reflexionar,
simplement hem arribat a un acord amb els grups parlamentaris
que donen suport al Govern per tal que se’ns informi a la
propera renegociació pels acords pel canvi, dels nomenaments
que fa el Govern.

Sobre la 16715, entenem que s’ha suprimit un apartat de
l’article que apunta aquesta esmena. I en la negociació ens ha
paregut suficient, es compleix part del que nosaltres
demanàvem i retirarem aquesta esmena.

I quant a la 16717, sobre els "moscosos" i "canosos",
simplement, com que s’ha arribat a un acord amb la mesa, el
que farem és mencionar aquest acord a la Llei de pressuposts,
aquest acord i futurs acords que es produeixin.

Quant a la 16718, sobre les famílies acollidores, es
compleix una de les nostres demandes principals, que és que les
ajudes no tinguin caràcter de subvenció. I per això el Partit
Socialista proposarà una transacció.

I finalment, quant a la 16719, on demanam que les
disposicions finals de la tretzena a la dissetena tinguin rang
reglamentari, la mantenim i esperam que es voti a favor perquè
va en línia amb l’anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS de la RGE núm.
16143 a la 16148/16 i posicionar-se respecte de les esmenes
dels altres grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Josep
Melià per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, breument. Nosaltres tenim
quatre esmenes, quatre o cinc esmenes al text articulat. 

Una fa referència a l’escola concertada, entenem que no
s’ha de preveure la possibilitat d’endarrerir el pagament dels
triennis, que és el que fa l’article que volem suprimir. 

Una altra esmena està relacionada amb la possibilitat de
contractació de personal per exercir les competències
sancionadores. Hi ha problemes legals per les normatives
dictades per l’Estat, a efectes d’incrementar plantilla i entenem
que en aquest cas concret s’ha de produir una habilitació i, per
tant, presentam aquesta esmena.

Després tenim un grup d’esmenes, dues o tres esmenes,
relatives a baixada de tributs, baixada d’impostos. En aquestes
ens posicionarem un poc en la línia marcada pel portaveu del
Partit Popular en la seva intervenció. I, per tant, a moltes de les
seves esmenes votarem a favor o ens hi abstendrem perquè
tenim matisos, però en el sentit de..., evidentment nosaltres
també trobam que la pressió fiscal s’hauria de reduir. Per tant,
algunes de les esmenes presentades pel nostre grup
parlamentari i algunes presentades pel Partit Popular van en
aquesta mateixa línia i comparteixen aquesta filosofia.

I, finalment, tenim una esmena en relació a la possibilitat
del lloguer turístic i l’ingrés que produirà o produiria, si
haguessin fet una regulació així com toca del lloguer turístic,
ara ja tenim molts de dubtes que produeixi cap ingrés, però bé,
això ja és un altre tema. En tot cas amb una bona regulació del
lloguer turístic es podria produir un increment d’ingressos a la
comunitat autònoma, però bé, ja veurem com acaba aquesta
regulació del lloguer turístic. En tot cas pensam que s’hauria de
fer una previsió pressupostària.

Ja dic, amb relació a les esmenes del PP, n’hi ha moltes.
Resumidament totes aquelles que tenen relació amb aquesta
filosofia de davallar la pressió fiscal hi estam en sintonia, amb
altres tenim molts de matisos i, per tant, a moltes ens
abstendrem.

I en relació amb les de Podem, bé, nosaltres això de
l’aprovació dels nomenaments per part del Parlament o donar
rang reglamentari al que té rang legal ens sembla que és rizar
el rizo innecessàriament, però bé, ells sabran la política del xou
que duen a terme. En tot cas nosaltres no estarem en aquesta
línia.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 16795 i 16797/16 i posicionar-se respecte
de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sra. Patricia Font per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu. Nosaltres tenim
dues esmenes a l’articulat, una que fa referència a l’article 19.6
i l’altra a l’article 31.7. 

La 16795 l’hem presentada perquè consideram que és
necessari incloure la figura de l’educador d’educació infantil
dins els perfils professionals, els quals l’article 19 preveu un
procediment simplificat per fer efectives les substitucions per
baixa o excedència. 

Mentre que l’esmena 16797, que també fa referència als
triennis de la concertada, nosaltres consideram que cal eliminar
la possibilitat que el treballador pugui perdre aquest pagament;
a més a més, tenint en compte que en certa manera hi ha una
voluntat d’equiparar el professorat la pública i la concertada,
consideram que és un camí per iniciar.

Respecte de les esmenes dels altres grups que s’han
presentat, em reservaré els nostres comentaris per al plenari. He
de dir bàsicament que -molt sintèticament- evidentment el
nostre posicionament respecte de les esmenes del PP estem...
no ho sé, a anys llum, realment. No compartim el seu discurs en
política fiscal, no compartim el seu discurs en política
lingüística, i sobretot el tema (...) fiscal no compartim ni les
esmenes que presenten per la política nostra com la que estan
desenvolupant a nivell de l’Estat. I en el tema de la política
lingüística sembla que segueixen una mica en la línia de les
esmenes que ja van presentar l’any passat.

Respecte dels altres grups, a les de Podem en principi hi
votarem a favor, i a les d’El Pi les votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, de la RGE núm. 16223 a la 16237/16, i posicionar-
se respecte de les esmenes d’altres grups parlamentaris, té la
paraula l’Hble. Sr. Xavier Pericay, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper que la veu també
aguanti. En tot cas no m’estendré excessivament, tractaré
d’explicar un poc les nostres esmenes, per on van, i la posició
respecte de les altres la veritat és que em resultarà difícil fer-ho
a priori perquè depèn molt de cada esmena en concret el sentit
del vot. Per tant en principi ho manifestaré quan es plantegi
realment la votació.

Respecte de les esmenes que nosaltres presentam hi ha
primer una sèrie d’esmenes que tenen a veure amb la
reivindicació que el personal estatutari pugui tenir els mateixos
drets que el funcional i laboral fix; són..., bé, no diré el número
de les esmenes, 16224, 225, 226, són aquestes tres, i també
igual en relació amb reduccions de jornada o excedències, per
exemple, que s’hagin de solAlicitar. Creim que és just que
aquests drets siguin també uns drets compartits.

Tenim després un altre grup d’esmenes que tenen,
diguem..., reforcen un poc els mecanismes de seguretat sobre
la despesa sobretot relacionada amb l’ib-salut. Pretenen anar un
poc més enllà del que l’articulat diu respecte del control de la
despesa; no permeten delegacions sinó que reclamen de
qualque forma que aquest control estigui en mans dels
responsables que després hauran de donar comptes de la
despesa tal com ha estat.

Hi ha després unes altres esmenes que van un poc en
aquesta línia i que són esmenes que guarden relació amb -
d’alguna manera- un compliment molt més estricte de
l’aplicació de la llei, no perquè a l’articulat això no estigui
garantit, però sí per assegurar-ho un poc més.

Tenim una esmena relacionada amb l’escola concertada
també en el sentit de demanar també garantir el pagament quan
hi ha hagut un trienni, és a dir, no permetre, per dir-ho així,
l’endarreriment en el pagament, que és el que permet l’articulat
en aquest moment; encara que la solAlicitud s’hagi presentat
amb posterioritat demanem que es puguin cobrar aquests
triennis des del moment, des del mes en què es va generar el
dret. És l’esmena 16223 en concret.

També creim que el Fons de cooperació local hauria
d’augmentar; el percentatge està fixat en un 0,3 i nosaltres
proposam que sigui un 0,5 d’acord amb el creixement
econòmic i amb la major disponibilitat pressupostària, entre
altres coses perquè si també pretenem que els ajuntaments
puguin de qualque manera assumir, per exemple, obres com
poden ser les del clavegueram que els tocarà assumir a partir
d’ara, aquestes transferències puguin ser també majors que les
que hi ha previstes a l’articulat.

Tenim també una esmena, la 16227, que pretén que els
romanents estatutaris i també dels òrgans estatutaris i dels ens
instrumentals es destinin a amortitzar el deute. Una altra, que
aquesta no sé exactament com quedarà, perquè quan vàrem fer
la ponència l’esmena era present però va desaparèixer l’article;
no sé si ho recorden, és un cas un poc... Llavors en tot cas aquí
el que deman, entenc jo, és que es restitueixi l’article amb
l’esmena que jo propòs; és la 16228, que, bé, feia referència a
la contractació pública o al finançament, i que de qualque
manera també reforça un poc el que hi havia en aquell moment
a l’articulat.

I finalment hi ha tres esmenes que tenen a veure amb la
manera de calcular el mòdul turístic de l’impost turístic, i que
també demanem en aquest cas que se suprimeixi.

Respecte de la resta d’esmenes, insistesc en el que he dit al
començament. Em resulta un poc difícil determinar què faré en
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cadascuna i per tant ho faré en el moment en què hi hagi,
diguem..., en el moment de la votació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, l’Hble. Sr. Antoni Reus, per
un temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Començaré fent referència a
algunes de les millores que ja s’han introduït a l’articulat, per
exemple en el cas de l’article 19.6, una proposta nostra que
permet que les contractacions a l’IBANAT no estiguin
circumscrites a la campanya entesa com els quatre mesos de
campanya d’incendis, sinó que la campanya d’incendis és una
campanya que pot durar tot l’any. 

També hi ha una important aposta pels serveis socials, amb
la incorporació de la disposició addicional que preveu que la
renda social pugui complementar les pensions no contributives;
o la modificació de l’article 6 per tal que la dependència estigui
inclosa dins els crèdits ampliables que poden anar amb càrrec
al fons de contingència. I també una disposició que és una
modificació de la Llei de serveis socials per tal que les ajudes
d’emergència social que donen les institucions i sobretot els
ajuntaments no tenguin el caràcter de subvenció i per tant
s’agiliti la seva tramitació.

També creim que s’ha millorat el text amb altres esmenes,
per exemple les del Partit Socialista, amb l’eliminació de la
disposició final 11, que hi va haver un debat parlamentari sobre
aquest assumpte, sobre el control previ de..., l’eliminació o no
de controls previs. Creim que la solució que s’ha aportat és
coherent amb aqueix acord que hi va haver en el plenari, que
permetrà agilitar el pagament fora eliminar cap tipus de control.

Quant a les esmenes del Partit Popular vull fer un parell
d’observacions. Hi ha un conjunt d’esmenes que van als articles
21 a 25, que el Sr. Camps fa referència a les retallades que fa
aquest govern. Tenim un concepte bastant diferent, vull dir que
les retallades es varen fer la passada legislatura, les retallades
de drets, les tisores, varen ser la passada legislatura. En aquesta
legislatura estam cosint aqueixes retallades, i potser no cosim
tan ràpid com ens agradaria, però cada pressupost que presenta
aquest govern té manco suspensions de les que tenien els
anteriors. Per tant estam en una línia de cosir aquestes
retallades; vull dir que evidentment n’hi ha que encara no estan
cosides i encara es mantenen, però estam en una línia que va en
aquest sentit. I en aquest sentit vull dir que es va aprovar una
esmena també de MÉS per Mallorca que precisament feia
referència als articles 21 a 26, de la possibilitat que es
poguessin aixecar aqueixes subvencions dins 2017 en funció de
les negociacions que hi hagi i de la disponibilitat
pressupostària.

No puc compartir tampoc que aquest govern sigui un
govern que vagi contra la concertada, perquè la concertada
també ha entrat dins aquesta dinàmica de recuperació de drets

en paralAlel a la pública, i així es demostra amb les xifres del
pressupost. Per tant no ho compartim.

Respecte de la política impositiva, aquí ja és un tema
totalment a part. Jo pensava que després dels anuncis del
Govern de l’Estat el Partit Popular retiraria totes aquestes
esmenes de disminució d’impostos, sincerament, perquè aquí
es demostra una vegada més que el Partit Popular quan governa
anuncia imposts, anuncia imposts, i així ho ha fet; anuncia
imposts ambientals, anuncia imposts sobre... l’augment
d’imposts sobre el tabac, augment de l’impost sobre begudes
alcohòliques, sobre begudes ensucrades, ... vull dir, crec que
per decència el Partit Popular ara podria retirar totes aquestes
esmenes perquè només van dirigides que aquí recaptem menys
mentre que l’Estat preveu recaptar més, i recaptar més, entre
altres coses, per gastar 5.500 milions d’euros a rescatar les
autopistes radials de Madrid mentre aquí encara ens deuen els
240 milions d’euros del conveni de carreteres. Una autèntica
vergonya.

Ens pensam que totes les esmenes del Partit Popular van a
reduir la pressió impositiva? No, totes no, evidentment totes no.
Hi ha dues esmenes, la 16371 i la 16372, que van en contra,
una vegada més, del català, en contra del català, una perquè la
vesteixen amb una nova deducció que el que fa realment és
substituir-ne la que hi ha de deducció per aportacions a
institucions que fomentin l’ús de la llengua. O la 16372 que és
també una ampliació d’aquesta bonificació i que el Partit
Popular l’esmena en contra.

Sí que he de dir que hi ha deduccions que estan en els
nostres acords i que tenim programada la seva aplicació per a
l’any 2018. Per tant, no les aprovarem enguany, sí que les
aprovarem dins el pressupost de 2017 i anirem complint el que
tenim pactat, com hem fet fins ara, perquè la política impositiva
que du aquest govern és fruit dels acords i les aprovarem per a
2018.

Respecte de les esmenes de Podemos entenem que podem
arribar a un acord a la 16718, que entenem que s’hauria de
variar la redacció perquè parla que "s’hauran de donar ajudes"
i nosaltres creim que s’hauria de dir “podran”, s’hauria de dir
“podran” i en tot cas canviar el caràcter també d’aquestes
ajudes que no fossin subvencions.

La 16719 entenc que és un tema tècnic que va associada a
la 16718.

La 16717, que fa referència a un acord... diguem, a la
recuperació de “moscosos” i altres dies lliures, això està...
també una mostra més que aquest govern està amb la
recuperació de drets, recentment s’ha tancat un acord de mesa
i entenem que hauríem d’incloure aquesta referència. Hem
parlat també amb el Grup Socialista de proposar una transacció,
en tot cas la proposarà el Sr. Alcover.

Hi ha dues... les esmenes que hi ha tant del Partit Popular
com de Ciutadans, la 16354 i 16234, que fan referència al fons
de cooperació local, també nosaltres estam d’acord, però
proposam una transacció d’anar al 0,4, i d’aquesta manera
també compliríem amb l’acord que hi va haver en un debat
plenari d’avançar cap a l’increment d’aquest percentatge que
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per la Llei 20/2006 està fixat en el 0,7 i que d’ençà l’any 2012
es va baixar primer al 0,5, després s’ha mantingut en el 0,3 una
sèrie d’anys i per començar aquesta recuperació nosaltres
proposam que es transaccioni al 0,4. 

Respecte de l’esmena de MÉS per Menorca, la 16795,
nosaltres proposam una transacció que entenen que l’important
del que aporta aquesta esmena són les educadores d’educació
infantil. En el punt 19.6.g) proposam que es llevi, que s’accepti
l’esmena, però que es llevi “les funcions administratives i de
subaltern” que entenem que tampoc no tenen el caràcter tant
peremptori que sí tenen les altres, la proposta de transacció.

La 16716, de Podem, del tema dels nomenaments, entenem
que no... que no... no, no, no procedeix el fet que dins la
separació de poders hi hagi una competència del Parlament
amb el nomenament de càrrecs. En tot cas, sí que és un tema ja
més -diguem- d’acord polític que el Govern tengui també la
deferència de fer entre els partits de fer que... de donar la
informació, però entenem que no és un tema legal de ficar-ho
perquè contradiu la separació de poders i les lleis que... la Llei
de govern i altres lleis que estableixen com es fan els
nomenaments. 

Després també vull fer referència, per acabar, a dos blocs
d’esmenes de Ciutadans, unes són a l’article 19, que fan
referència als contractes... que afegeix previsions que els
contractes que no es facin d’acord al que preveu l’article siguin
nuls, i això entenem que ja està... en el punt 8 ja queda clara
aquesta previsió. Per tant, entenc que no serien necessaris. 

Les que fan referència a l’article 28, que és l’extensió d’una
sèrie de potestats de reduccions de jornada, de permisos que
s’estenen al personal estatutari de Salut, entenem que això
podria provocar un problema d’organització i de trobar
substituts. Per tant, entenem que dins el Servei de Salut podrien
ser problemàtiques i, per tant, també consideram que no són
oportunes. 

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Andreu Alcover, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. A mi em continua semblant fantàstic
escoltar el PP parlar de coherència en tema fiscal, a la mateixa
persona que ara defensa que el Sr. Montoro pugi els imposts.
Aquí s’ha parlat dels imposts especials, però no hem d’oblidar
les bonificacions de l’impost de successions que s’han llevat i
que suposaran 4.500 milions d’euros més, que no és que ho
critiqui, però és que nosaltres no ho hem criticat mai, sempre ha
estat el PP que criticava fins que, evidentment, comença a
governar. Jo ja vaig vaticinar en més de tres, i més de quatre i
més de cinc ocasions, sempre que tenc l’oportunitat, en plenari
o en comissió, sempre dic que quan comença a governar el PP
sistemàticament és automàtic, es pugen els imposts. Aquesta
vegada no ha estat cap excepció. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aquí el Partit Popular es nota que és a l’oposició perquè
proposa baixar imposts o incrementar deduccions, etc. És tant
el frenesí reductor del Partit Popular que fins i tot lleva un
impost que no existeix, fins i tot lleva un impost que no
existeix. N’ha de llevar tants que en lleva un que no existeix i
és el mateix que ja va llevar l’any passat i que ja se li va dir a
comissió que aquest no existia, que era un altre, em referesc a
l’esmena 16379.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, de transacció? Però si no existeix l’impost, Sr. Camps,
és la segona vegada que ens demana llevar un impost que no
existeix. Escolti!, ho podem llevar, però és que no hi és, no
existeix, el varen posar vostès i els el varen tomar els tribunals,
es va passar a una altra part, a hidrocarburs. Això ja ho hauria
de saber, Sr. Camps, ja ho hauria de saber. Ho hauria de saber
perquè l’any passat els ho vàrem dir, però veig que no
n'aprenen.

Miri, fent un resum de totes les... després entraré una mica
en més detall, però fent un resum de totes les esmenes a
l’articulat dels grups de l’oposició en general, en general, totes
responen a tres característiques, en general, llevat
d’excepcions, poques: o suposen increment de despesa, o
disminució d’ingressos o un parell van en contra del català. A
qualsevol d’aquests tres caixons les podem posar el 99% de les
esmenes que s’han fet, totes, gairebé totes. 

Per tant, nosaltres en general no hi podem estar d’acord,
entre altres coses perquè entenem que desquadrarien els
pressuposts. Per tant, nosaltres hi votarem en contra. 

Per fer dos apunts a alguna en particular, respecte de
Ciutadans el tema de les esmenes al personal estatutari el que
voldria dir és que precisament no es varen equiparar als
funcionaris en el seu moment, i crec que ara tampoc no s’han
d’equiparar, per un motiu, i és que quan es varen crear aquestes
excedències, aquestes reduccions, possibilitat de reduccions de
jornades, etc., es va fer per una mesura d’estalvi. Clar, la
mesura d’estalvi hi era mentre aquest personal que s’acollia a
aquestes mesures no era substituït, fins i tot se'n prohibia la
substitució. Clar, això en el món sanitari no és que sigui
complicat, és que és perillós fins i tot i creim que per aquest
motiu ja no es va fer inicialment, creim que amb bon criteri, i
creim que tampoc no s’ha de fer ara. No és un tema de...
d’aquest, crec que evidentment seria tal vegada si s’ha de
substituir podria ser fins i tot d’estalvi, aquesta no era per
gastar més, però sí que organitzativament en el món sanitari la
veim molt perillosa.

Passant..., no aniré una per una perquè serien moltes i
acabaria el temps, agraïm a Podem la retirada de les esmenes
16715 i 16716, perquè ja s’ha arribat a mig acord de com es
farà. 

Nosaltres, a la transacció que ha proposat el Sr. Reus, a la
de MÉS per Menorca respecte de retirar les funcions
administratives dels contractes inferiors a 45 dies dels centres,
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nosaltres li donarem suport, també estam d’acord amb aquesta
transacció.

Respecte a la 16717, que és d’addició de Podem, de
concessió de "moscosos" i "canosos", vull recordar, ja ho ha dit
el Sr. Saura, que hi ha hagut un acord de la mesa on sindicats
i Govern han pactat un calendari de retorn d’aquests drets que
s’havien furtat per part del Sr. Montoro -tot s’ha de recordar-,
i el que faríem seria proposar que, en lloc de posar-la en aquest
article, canviar la disposició final desena que és la que parla
d’aquest decret llei 5/2012 i... jo ara la hi donaria, per traslladar
l’acord al qual ha arribat la conselleria amb els sindicats. Per
tant, ara la hi faré arribar... li faré arribar la proposta de
transacció, que és una mica llarga, però recull els drets que es
recuperen en virtut d’aquest pacte entre la conselleria, la mesa
de la conselleria, l’administració i els sindicats.

Anam avançant... he de dir que d’El Pi sí que almanco vull
agrair l’esforç que ha fet d’intentar equilibrar despeses o
disminució d’ingressos amb altres ingressos. Nosaltres no hi
acabam d’estar d’acord. Creim que no és immediat el fet de
plantejar una major recaptació de l’impost turístic, no és
immediat, si ara es fes hi hauria la recaptació dins l’any 2018,
per tant,  no es podria pressupostar l’any 2017 amb la qual cosa
també quedaria desquadrat el pressupost. Per tant, tampoc no
li donarem suport.

De moment, tema de triennis de concertada, se n’han
presentat tres, una per part d’El Pi, l’altra per Ciutadans i l’altra
per MÉS per Menorca, nosaltres de moment no li donaríem
suport, si de cas ja al plenari mirarem d’afinar una mica més,
però en principi creim que... s’ha de regular i de manera similar
tant de funcionaris com de la concertada i de moment no li
donarem suport.

També tenia previst proposar la transacció tant a Ciutadans
com al Partit Popular respecte de l’aportació de fons de
cooperació municipal en el sentit de, en lloc de 0,3, Ciutadans
demana 0,5 i el Partit Popular 0,7, nosaltres plantejaríem tancar
en 0,4, si els anàs bé aquesta transacció almanco guanyarien un
0,1% que vist que els ingressos propis s’han incrementat suposa
un increment important i evidentment l’alternativa, si no
accepten la transacció, és votar en contra i que es quedi amb el
0,3, però crec que seria ridícul i crec que estaria bé arribar a un
pacte.

 Respecte de la disposició final, a l’esmena 16718 que
proposa Podem, nosaltres li voldríem fer una transacció,
proposa una nova disposició que parla de famílies acollidores
i a la literalitat d’aquesta esmena diu: “article 6 del Decret
40/2006, de 21 d’abril, queda modificat de la manera següent:
les persones i les famílies acollidores de menors que tinguin la
guarda legal han de rebre”, i nosaltres proposaríem “poden
rebre”, “prestacions econòmiques per atendre les despeses
derivades de la cobertura de les necessitats bàsiques i
específiques dels menors acollits, no sent en cap cas una
subvenció.”

Nosaltres mantindríem tot el text igual, simplement la
transacció seria canviar “han de” per “poden rebre”, “han de
rebre” per “poden rebre”. Això és la transacció que
proposaríem a Podem.

Finalment, vull anunciar que també votaríem a favor de
l’altra esmena de Podem, de la disposició final 18... de rang
reglamentari a diverses disposicions, perquè sí s’accepta la
transacció anterior que acab de dir.

A l’espera de les transaccions proposades, la resta les
votaríem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica i per un temps de cinc minuts té
la paraula el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja hem confirmat el
que havíem dit abans, les esmenes de Podemos són balas de
fogueo, una a una les van retirant, a poc a poc, o transaccionar,
etc., i ho ha dit molt bé el portaveu de Podemos: són eines per
negociar amb el Govern, però és clar... i al final quedaran
aquelles esmenes més innocents, les menys molestes quedaran
allà per seguir al Ple i a la comissió, etc., però evidentment una
a una, les més molestes, aquelles més dràstiques, aquelles
esmenes a poc a poc es van retirant, la qual cosa demostra,
certament, aquesta deriva d’aquestes darreres setmanes, aquesta
deriva servil de Podemos respecte del Govern.

Per tant, nosaltres no valorarem les esmenes de Podemos
perquè entenem que no tenen vocació real de ser esmenes i que
són unes simples fórmules per pressionar el Govern i, per tant,
nosaltres ens abstindrem de valorar les esmenes de Podemos.

Una altra qüestió, no va ser el Partit Popular el que va dir
que s’havien acabat les retallades, ho va dir aquest govern i, per
tant, si va dir que s’havien acabat les retallades jo entenc i jo
em volia creure que s’havien acabat les retallades. Per tant, no
entenem l’article 21, no entenem l’article 22, no entenem
l’article 24, tampoc no entenem l’article 25 que mantenen
determinades retallades tan terribles i dramàtiques que va fer el
Partit Popular en l’anterior legislatura i que avui el Govern amb
1.000 milions d’euros que gestiona més idò encara les manté.
Per tant, mantenim les nostres propostes de suprimir aquestes
suspensions de determinats complements retributius.

El fons de cooperació, ens agradaria... nosaltres hem fet una
esmena, que el que voldríem és passar del 0,3 al 0,7 que és el
que marca la llei, però bé, en qualsevol cas aquesta transacció
nosaltres l’estudiarem, també voldríem saber quin import serà
aquest 0,1 punt més o quin... a fi de veure de quina manera es
pot distribuir entre les illes. Per tant, nosaltres no deim que no
a aquesta transacció, per la qual cosa nosaltres... evidentment
l’estudiarem i en tot cas al Ple idò ja decidiríem si hi estam
d’acord o no. En qualsevol cas val més un 0,4 que un 0,3, per
la qual cosa seria una millora i, per tant, tampoc no ens
vindria... i als ajuntaments menys, no els aniria malament.

Una altra qüestió, ens parla, sobretot Podemos, aquesta
obsessió en contra de l’escola concertada, ens parla que hem de
prioritzar l’educació pública, idò miri, el Partit Popular vol
prioritzar l’escola pública i l’escola concertada, les dues,
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perquè les dues són necessàries, les dues són complementàries.
Per tant, no poden entendre aquestes postures extremes,
aquestes postures ideològicament extremistes de Podemos i per
tant i avui, i sense que serveixi de precedent, agraïm el gest de
MÉS per Menorca per les esmenes que ha presentat i que fan
referència a aquesta qüestió, esmenes a les quals avui ens
abstindrem, però que evidentment ja li podem dir que els hem
mirat amb molt d'afecte i que segurament les votarem a favor.

Una altra qüestió, ens parlen de incoherència respecte de la
contra reforma fiscal que nosaltres presentam aquí,
incoherència amb el Govern central. Mirin, nosaltres aquí, el
Partit Popular, presentam les propostes que nosaltres creim més
convenients, per què?, perquè només depenem de nosaltres i el
Partit Popular, entre nosaltres creim que hem de davallar
impostos aquí a Balears, però és que el Govern central no
depèn d’ell només, el Govern central, hi haurà acord perquè
(...) sembla que continuam governant amb majoria absoluta, no
governam amb majoria absolta, governam en minoria i, per
tant, l’increment de l’impost sobre l’alcohol, sobre el tabac,
sobre les begudes ensucrades, aquesta eliminació de
determinades deduccions a l’impost de societat, tot açò està 
consensuat, pactat, amb el Partit Socialista; que el Partit
Socialista ens vengui a dir a nosaltres que som incoherents,
quan és ell, el Partit Socialista, qui ha forçat al Partit Popular
a haver d’aprovar aquesta pujada d’impostos ens sembla
totalment fora de lloc.

Per tant, certament i ho repetesc, el Partit Popular si
governés amb majoria absoluta, segurament faria altres
polítiques, però en aquests moments no governa amb majoria
absoluta, governa en minoria i, per tant, s’ha de veure, ha de
pactar i ha de negociar amb altres partits per tirar endavant
determinades polítiques.

Una altra qüestió. Diu el Sr. Alcover que el Partit Popular
va en contra de la llengua catalana. I miri, jo li llegiré algunes
de les funcions que nosaltres creim que ha de tenir aquest nou
institut en matèria de la llengua catalana i cultura de les Illes
Balears. Miri, per exemple, una de les funcions, la formació
lingüística no reglada en llengua catalana dels ciutadans de les
Illes Balears, per a aquest àmbit ha de fomentar organització de
cursos,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, llegiré aquest punt només. Conferències,
centres d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i (...)
formatives. És a dir, demanam que es facin cursos, seminaris,
conferències en català. Demanam el foment dels usos socials de
la llengua catalana i les seves modalitats insulars, tal i com
demana l’article 35 de l’Estatut. L’organització, gestió i
certificació de les proves de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitat, destinats a avaluar els coneixements de llengua
catalana. La concessió de l’exempció d’avaluació de la llengua
i...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...homologació... És a dir, estam demanant que es fomenti l’ús
de la llengua catalana com també demanam que es fomenti l’ús,
la protecció i la defensa de les nostres modalitats. Una cosa no
és incompatible amb l’altra. I dir que el Partit Popular està en
contra de la llengua catalana és realment una insídia i una
calúmnia intolerable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo sé quin és el problema, el
problema és el significat de les paraules. Prioritat significa
“anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en
orden”. És a dir, elegir una cosa en tiempo o en orden abans
que una altra. No es poden prioritzar dues coses a la vegada, no
es pot. És una qüestió de significat, vostè igual no ho entén.

(Remor de veus)

Després incoherència: “cosa que carece de la debida
relación lógica con otra”. Si el Partit Popular diu que no vol
pujar els imposts i ho fa, està sent incoherent, perquè la relació
lògica entre la causa i l’efecte no és coherent. Entén vostè el
que vull dir?

(Remor de veus)

No ho entén perquè fa demagògia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps!

EL SR. SAURA I LEÓN:

Les bales de fogueig, és que és una metàfora molt bona de
com conceben vostès la política. És a dir, fer xou, baixar al
fang, però no atendre la realitat de les coses. Em vol dir que en
la història d’aquest parlament cap grup no ha presentat una
esmena i l’ha retirada, l’ha negociada o l’ha transaccionada
perquè s’ha arribat a un altre acord? Això no ha passat mai?

(Remor de veus)

Quant a l’esmena a la totalitat de l’IBISEC, nosaltres tenim
una esmena, vostès han negociat qualque cosa amb el Govern
per retirar-la, o volen deixar realment a zero l’IBISEC i ja està?
I vosaltres no? Voleu que l’IBISEC es quedi a zero? Jo no sé...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps! Sr. Camps!

EL SR. SAURA I LEÓN:

Perdonau, jo no vull entrar en debat, però em contesten.

I després tenim esmenes encara que marquen una línia
política molt clara. Ho hem dit des de fa molt de temps. Tenim
una esmena per disminuir la promoció turística perquè pensam
que en una època com aquesta, on el turisme no reverteix a les
majories i on hi ha una saturació evident, de la qual parlen ja
molts d’hotelers, pensam que no s’han d’invertir més doblers.
Tenim una esmena de transició energètica, jo esper que el Partit
Popular ens voti la transacció a què arribarem de 600.000
euros. I tenim una altra esmena a la Llei de capitalitat, veurem
què passa amb el Partit Popular també.

Res més. Nosaltres en tot cas sí que votaríem el 0,4% de
cooperació local, esperam que el Partit Popular accepti aquesta
transacció. 

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. No fa ús de la paraula.

Té la paraula, per tant, el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Acceptam la transacció que ens ha
fet..., la proposta del Grup MÉS per Mallorca.

I només un comentari respecte de la defensa del català que
fa el PP, per a mi es basa en una premissa molt bàsica que és
divide y vencerás.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, President. Breument. Bé, el personal estatuari el
Sr. Alcover em deia abans que efectivament, això va néixer en
un determinat context, però clar els contextos també varien o
poden variar com a mínim. I crec que en tot cas la reivindicació
continua sent justa com a tal reivindicació i una altra cosa és
que hi hagi capacitat de posar o de no posar mesures que ho
permetin i que això pugui representar un increment de despesa,
això també li ho admet, però que l’equiparació sigui una
reivindicació justa crec que és indiscutible.

Respecte del comentari que acaba de fer el Sr. Camps a la
seva darrera intervenció sobre els imposts, clar..., a mi també
em sorprèn que el Sr. Camps relacioni, diguem, aquesta
necessitat d’haver apujats aquests imposts amb el pacte que
tenia establert amb el PSOE, entre altres coses perquè la part
d’alcohols, etc., per ventura sí, però allò de l’impost de
societats ho tenia firmat amb nosaltres, ho tenia firmat amb
nosaltres amb un acord de legislatura; fins i tot no és
exactament la mateixa quantitat, però li ho vull recordar; per
tant el primer és el primer. Si després, en fi, ha resultat que amb
el Partit Socialista han pogut acordar el mateix, nosaltres
encantats per la part que ens toca; l’altra no ens agrada, eh?, la
part que nosaltres havíem pactat. Com a mínim aquesta és la
que crèiem que era justa d’ampliar aquest impost de societats
en aquells trams que estaven francament per davall del que
enteníem nosaltres que era just. I, clar, adduir que el Partit
Popular, com que està en minoria, necessita fer aquest tipus de
coses, és oblidar el passat, fins i tot el més immediat, el que feia
quan tenia majoria absoluta, que era apujar imposts aquí i allà.
Ja sé que el context era el que era... No, no, no; sí, d’això no en
tenc cap dubte, però en tot cas els fets són els fets.

Finalment, respecte de la transacció proposada, com que
també afecta una esmena nostra, nosaltres sí que l’acceptarem,
la del 0,4%, que veig que hi ha una sèrie de grups de la majoria
que hi estan d’acord; nosaltres sí que l’acceptaríem.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torn de contrarèplica, i per un temps de cinc
minuts té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. En primer lloc volia donar les gràcies al Sr.
Pericay per dues coses; una, per acceptar la transacció de
l’esmena 16234 i, l’altra, per donar-nos un poc de llum sobre
els acords a l’Estat, perquè després de la intervenció del Sr.
Camps tots teníem la impressió que el PSOE tenia segrestat el
Sr. Rajoy...

(Algunes rialles)

...a qualque banda, i de manera molt sibilAlina i això ha
aconseguit en un temps rècord imposar la seva agenda fiscal, i
ho ha fet de forma... Vull donar l’enhorabona al PSOE perquè
ho ha fet de forma molt..., no ho sé, molt sibilAlina, molt
discreta i molt efectiva.

Abans s’ha dirigit al Sr. Alcover pel tema del català i he
estat jo el que li ho he dit i per un tema molt concret. Vostès
han presentat de l’ordre... ara no tenc el nombre però de l’ordre
d’una vintena o més d’esmenes, de la 16360 i busques fins a la
16380, en temes d’imposts, reducció d’imposts, excepte la
16371, que proposa una nova bonificació, però en substitueixen
una que ja hi ha per al foment del català, i la 16372, que afecta
també aqueixa bonificació per al foment del català. Per tant
crec que és ben evident quina és la seva intenció quan presenta
un paquet de moltíssimes mesures, totes destinades a reduir
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imposts o augmentar bonificacions, excepte dues que tenen un
denominador comú.

I per part meva, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo tenc gaire més a dir. Vull
agrair al Sr. Pericay que accepti la transacció, crec que és
positiu. Clar, quan el Sr. Camps demana quin import serà, del
0,3 al 0,4, evidentment entenc que serà el 33% més del que hi
havia previst, com a mínim d’entrada. Ara, el percentatge segur
que serà aquest, un increment. Per tant qualque cosa ja va bé.

Per aclarir una cosa, jo havia proposat una transacció a una
esmena de Podem, aquella de la concessió de “moscosos” i
“canosos”, que havia dit que ja hi havia un acord de mesa. Bé,
entenc que queda retirada en el sentit que hem proposat baratar
una disposició final; com que això ja és un acord de mesa i de
la conselleria supòs que no hi haurà res en contra, perquè ja és
un acord pres i queda millor a la disposició addicional que no
a l’articulat. Si hi hagués qualcú que tengués qualque cosa a dir
potser ho hauríem de posar a l’articulat, però seria (...). 

Per la resta mantenim el sentit del vot de què havia parlat.
I contestant al Sr. Pericay respecte dels estatutaris, és vera que
són temps diferents i per tant es podrien aplicar solucions
diferents. El que passa és que jo el que he dit és que quan es va
prendre, l’argument i l’objectiu d’aquests drets de què es parla
dels funcionaris és l’estalvi; per tant hi ha una condició que és
la no substitució d’aquests funcionaris, cosa que evidentment
en sanitat nosaltres organitzativament no ho veim possible; el
fet que un tengui una reducció de jornada i no el puguin
substituir evidentment pot crear un greuge i pot ser fins i tot
perillós. A això em referia. Per tant de moment la votaríem en
contra, també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar a les votacions i amb la finalitat
d’agilitar-les, farem un recés de tres minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Es reprèn la sessió i passam a votació. S’ha arribat a un
acord, es votaren les esmenes una per una. Després es votaran
els articles també per separat on s'han presentat esmenes. I
acabarem votant en bloc els articles i les disposicions a les
quals no s’han presentat esmenes, exceptuant l’article 22, on
s’ha demanat votació separada per part del Partit Popular.

Passam a votació per esmenes i articles en sentit decreixent.

Esmena RGE núm. 16339 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16340 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les esmenes a l’article 19.

La primera esmena és la RGE núm. 16695 de modificació
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, que és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16229 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16232 d’addició del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16230 de supressió del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16231 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

16231 de modificació del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16233 d’addició del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes a l’article 21. 

Esmena RGE núm. 16341 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16715, de supressió, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears ha estat retirada.

Esmenes a l’article 23.  

Esmena RGE núm. 16342 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena a l’article 24.

Esmena RGE núm. 16343 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16717, d’addició, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears ha estat retirada.

Passam a l’esmena a l’article 25.

Esmena RGE núm. 16344 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’esmena de l’article 26.

Esmena RGE núm. 16345 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16224 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 27.

Esmena RGE núm. 16346 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16225 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes a l’article 28.

Esmena RGE núm. 16347 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16348 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16226 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes a l’article 29.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 1 / 13 de desembre de 2016 1061

Esmena RGE núm. 16349 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16350 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes a l’article 31.

Esmena RGE núm. 16351 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16352 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16353 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16148 de supressió del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16797 de modificació del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16223 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l'esmena a l’article 32.

Esmena RGE núm. 16354 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vot a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16355, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

La següent esmena és una transacció, per tant, hauríem de
passar a votar primer la transacció. Passam a votar la transacció
a l’esmena RGE núm. 16234 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, que ha estat transaccionada.

Vots a favor de la transacció?

Vots en contra?

Abstencions?

Passam a votar l’esmena... perdó. 

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació ara de l’esmena en si RGE núm. 16234 de
modificació... Sr. Secretari, passam a votar l’esmena en si o una
vegada votada la transacció no votam l’esmena?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Ho repetiré, que hi ha hagut una errada: 8 vots a favor, cap
en contra i 5 abstencions, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena corresponent a l’article 36.
Esmena RGE núm. 16356 de modificació del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena de la disposició addicional setena.
Esmena RGE núm. 16227 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la disposició addicional desena.
Esmena RGE núm. 16357 de supressió del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena a la disposició addicional
onzena. Esmena RGE núm. 16228 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes postulant l’addició de
noves disposicions addicionals. Esmena RGE núm. 16380
d’addició del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16381 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16143 d’addició del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena a la disposició transitòria.
Esmena RGE núm. 16237 de supressió del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes a la disposició final
segona. Esmena RGE núm. 16359 de supressió del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16360 de supressió del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16361 de supressió del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16362 de modificació del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16363 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 13364 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16365 de modificació del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16366 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16367 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16368 de modificació del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les esmenes de la disposició final tercera. Esmena
RGE núm. 16369 d’addició del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És la primera esmena a la disposició final tercera amb el
número 16369, d’addició.

Repetim la votació?

Aquesta va a la disposició final tercera que és la que
començam a votar ara. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah! D'acord. 

És de la que parlàvem ara.

A veure, l’addicional segona, l’addicional segona... no,
tampoc perquè també va a la disposició final tercera. 
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(Remor de veus)

Hi ha dues esmenes que passen a votació en aquesta
disposició final tercera que començam a votar ara. Si els
sembla començarem a votar la primera esmena a la disposició
final tercera. Bé, esmena RGE núm. 16369 d’addició del Grup
Parlamentari Popular. Repetesc, número 16369.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16370 d’addició del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 16371 d’addició del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16362 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16378 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16379 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16383 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16374  d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, i cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16375 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16376 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16377 d’addició del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar aquelles dues esmenes que ara s’han
incorporat a la disposició final tercera i que són la RGE núm.
16147 de modificació del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I la RGE núm. 16144 d’addició del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la disposició final cinquena,
esmena RGE núm. 16373 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes de la disposició final tretzena,
esmena... un segon.

Disculpin, a la disposició final desena hi ha una nova
esmena. Estan tots d’acord amb aquesta nova esmena que hi ha
a aquesta disposició?

Passam a votació.

(Se sent una veu de fons que diu: “no sé quina és”)

Pot aclarir el contingut de l’esmena?

(Remor de veus)

A veure, estan tots d’acord amb acceptar aquesta nova
esmena per sotmetre-la a votació?

Hi estan tots d’acord, no hi ha desacord.

(Remor de veus)

El primer és si estan tots d’acord amb passar a votació i el
segon és la votació.

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “no, no
hi estic d’acord”)

No està d’acord amb votar-la?
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Recés d’un minut per aclarir aquest punt.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Estan d’acord a passar a votació
aquesta nova esmena? No hi ha cap desacord.

Per tant passam a votació aquesta nova esmena. No sé si
podem donar una referència d’aquesta nova esmena... Es dóna
per sabut que tots saben quina és aquesta nova esmena.

Per tant, vots a favor?

(Rialles i remor de veus)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, passam a votar les esmenes a la disposició final
tretzena.

Esmena RGE núm. 16382 de supressió del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16335 de supressió del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16236 de supressió del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena a la disposició final
divuitena, esmena RGE núm. 16719 de modificació del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena que ha estat transaccionada
postulant l’addició de noves disposicions finals. Passam a votar
l’esmena núm. 16718 d’addició del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, que ha estat transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena de l’exposició de motius 2, esmena
RGE núm. 16336 de modificació del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a l’exposició de motius 3, esmena
RGE núm. 16337 de modificació del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a l’exposició de motius 4, esmena
RGE núm. 16338 de modificació del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes a l’annex 6. Esmena RGE núm.
16145 de modificació del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16146 de modificació del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar els articles i les disposicions als quals es
mantenen esmenes.

Passam a votar l’article número 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Repetim la votació de l’article 7? Repetim l’article 7; a
votació, l’article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Article 23.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’article 31, que és el darrer que han
votat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I article 36.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les disposicions addicionals setena
i desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la disposició transitòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final tretzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 4 en... , 5 en contra, perdó i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’annex 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar els articles i les disposicions on no es
mantenen esmenes i que es votaran tots en bloc, amb l’excepció
de l’article 22 on el Grup Parlamentari Popular ha demanat
votació separada.

Els articles que posam a votació ara són: denominació del
títol del projecte de llei, denominació del títol I, denominació
del capítol 1, articles 1, 2, 3, 4, denominació del capítol 2,
article 5, denominació del capítol 3, articles 6 i 8, denominació
del capítol 4, article 9, denominació del títol II, articles 10 i 11,
denominació del títol III, denominació del capítol 1, articles 12,
13, 14 i 15, articles 16, 17, 18 i 20, denominació del capítol 2,
articles 30 i 33, denominació del títol IV, denominació del
capítol 1, articles 34 i 35, denominació del capítol 2, article 37,
denominació del capítol 5, articles 38, 38 bis i 39, denominació
del títol VI,  article 40, denominació del títol VII, article 41,
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta,
cinquena, sisena, vuitena, novena, dotzena, dotzena bis,
dotzena ter i dotzena quater, disposició derogatòria,
disposicions finals primera, quarta, sisena, setena, vuitena,
novena, desena, onzena, dotzena, catorzena, quinzena, setzena,
dissetena, divuitena, dinovena, dinovena bis, dinovena ter,
dinovena quater, annexos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, cap en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per acabar passam a votació l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Abans de concloure la sessió, suspenem un minut per aclarir
un tema de les votacions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Demanaríem repetir la votació de la disposició addicional
setena i la desena per separat perquè s’han votat conjuntament
i des del Partit Popular tenim votacions diferents a una i a
l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té raó, ha estat un error d’aquesta
presidència de posar a votació les disposicions addicionals en
la mateixa votació. Per tant, si els sembla passam a votació de
les dues disposicions.

Disposició addicional setena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de la disposició addicional desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, així, senyors i senyores diputats, hem acabat el debat i
les votacions de les esmenes de l’articulat i dels annexos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.
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Tot seguit procedirem al debat i votació de les esmenes que
es mantenen a les seccions, entitats de dret públic, societats
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària
de les Illes Balears. 

Esmenes presentades a les seccions, entitats públiques,
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes Balears. 

Debat 2 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 11,
Conselleria de Presidència amb les seccions i entitats afins.
Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència, 16384. Secció 73, Institut Balear de
la Dona, 16394. Fundació Santuari Lluc, 16439. 

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121B, Direcció i
Serveis Generals de la Conselleria de Presidència, 16534; al
programa 121C, coordinació de programes de Govern, 16530,
16531, 16532, al programa 125B, publicacions i Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 16533; al programa Advocacia,
coordinació de serveis jurídics, 16526, 16537, 16528, 16529;
al programa 131B, relacions i cooperació amb altres
administracions públiques i ens públics i privats, 16535. Secció
73, Institut Balear de la Dona, al programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, 16536, 16537.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 73, Institut
Balear de la Dona, al programa 323C, promoció, protecció i
serveis per a la dona, 16751, 16752, 16754, 16755, 16753.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 11, Conselleria de Presidència, al programa
122B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, 16556; al programa 151A, comunicació
institucional, 16169.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 11, Conselleria
de Presidència, al programa 131C, foment de la participació de
centres i cases regionals a les Illes Balears, 16296; al programa
211A, colAlaboracions institucionals en matèria de justícia,
16295.

Defensa conjunta de les esmenes per un temps de deu
minuts, té la paraula el Grup Parlamentari Popular. Sra. Núria
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Per part del
Grup Parlamentari Popular hem presentat esmenes a la totalitat
així com esmenes parcials a la Conselleria de Presidència i als
seus ens. En primer lloc, les tres esmenes a la totalitat, la
16384, la 16394 i la 16439, són perquè cap d’aquests
pressuposts corresponents a la Conselleria de Presidència, l’IB
Dona i la Fundació de Lluc, consideram que no responen a la
realitat, en primer lloc, perquè ens reafirmam en la crítica de
l’esmena que vàrem fer ja en el debat anterior, que la
Conselleria de Presidència no és més que una conselleria
política, que no té funcions executives, que el que fa és intentar
coordinar políticament els diferents socis del pacte, encara que
MÉS no ho aconsegueix, però sobretot perquè no fa cap gestió

pròpia d’una conselleria de Presidència que serien gestions
executives. Per tant, consideram que és una conselleria inútil.

L’única part vàlida d’aquesta conselleria, que és l’Institut
Balear de la Dona, pensam que s’ha ubicat aquí precisament
per donar una mica de cobertura a l’existència d’una conselleria
innecessària i realment no hauria d’estar devora la Conselleria
de Presidència sinó que hauria d’estar a la conselleria de temes
socials. Quant a l’esmena a la totalitat l’hem presentada perquè
consideram que no respon a la realitat, sent un pressupost
totalment insuficient.

Per altra part, amb relació a la Fundació Santuari de Lluc
també hem presentat aquesta esmena a la totalitat perquè el seu
pressupost tampoc no correspon a les necessitats reals, no
sembla ser cap prioritat per al pacte perquè no s’incrementa ni
es modifica res.

Amb relació a les esmenes parcials, que n’hem presentades
dotze, una esmena, la 16534, suposa una addició de 550.000
euros a una dotació per mantenir el patrimoni històric, artístic
i cultura de la comunitat autònoma ja que consideram que seria
necessari establir aquest increment en aquesta partida per
mantenir tot aquest patrimoni autonòmic a costa d’una altra
partida de publicitat i propaganda, que consideram que està
excessivament inflada i que es pot disminuir suficientment per
poder incrementar aquesta dotació. 

Per altra banda, hi ha tres esmenes, la 16530, 16531 i
16532, que van destinades a incrementar les dotacions
establertes per al personal funcionari de la Direcció General de
Coordinació a costa del personal de les partides que hi ha a la
Direcció General de Comunicació. Es fan aquestes tres
esmenes, que sumen un total de 250.000 euros: 100.000
corresponents a la primera esmena de retribucions bàsiques,
100.000 a retribucions complementàries i 50.000 a Seguretat
Social, perquè consideram que la Direcció General de
Coordinació si en definitiva la funció a què es destina aquesta
conselleria és intentar coordinar, almanco que tengui personal
suficient funcionari per aconseguir fer una coordinació un poc
més eficaç de la que es fa. I la Direcció General de
Comunicació, que està excessivament dotada, es pot disminuir
per poder incrementar aquesta direcció general. 

Una altra esmena, la 16533, és una esmena d’addició
destinada a incrementar la partida destinada a millores
tècniques del butlletí oficial i de la seu electrònica. Pensam que
si volem avançar cap a l’administració electrònica, telemàtica,
sense papers i modernitzar l’administració el millor és
incrementar les partides destinades a millorar el BOIB, que en
definitiva és el butlletí oficial on es publiquen tots els acords o
disposicions que es fan per part del Govern, així com a millorar
la seu electrònica, que és la primera imatge, la primera pantalla
que tenen els ciutadans, els usuaris de l’administració per poder
accedir a qualsevol servei o per accedir a qualsevol informació
de l’administració. Ho feim a costa de disminuir també partides
de publicitat institucional amb una quantia de 300.000 euros.

Tres esmenes més, la 16526, 16527 i 16528, van destinades
a millorar les dotacions del personal funcionari d’Advocacia de
la comunitat autònoma amb la voluntat de reforçar la seva
estructura perquè puguin prestar un servei més sòlid o amb més
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recursos per a la protecció jurídica de la nostra comunitat i per
a l’assessorament general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

L’Advocacia de la comunitat tradicionalment ha estat amb
una estructura molt poc reforçada i darrerament, en aquest
darrer any i mig en el qual hem vist diferents episodis d’una
utilització certament perversa i política per part d’aquesta
advocacia, encara més necessita tenir una estructura
funcionarial millor dotada. Per tant, per dotar-la d’aquesta
estabilitat i objectivitat que consideram necessària incrementam
aquestes partides amb aquestes tres esmenes amb un total de
200.000 euros, 70.000 corresponen a la primera esmena que
són les retribucions bàsiques aproximadament, 100.000 les
retribucions complementàries i 30.000 Seguretat Social;
disminuïm per incrementar aquestes partides dues que
consideram excessivament dotades a la Secretaria General, que
són dels treballs externs, com vàrem dir ja en l’anterior debat,
i altres treballs, que també es troben indefinits i que consideram
que si no estan definits realment és perquè no són necessaris.
I sí és més necessari dotar d’estructura l’Advocacia de la
comunitat.

Una altra esmena, la 16529, va destinada a incrementar
aquella partida que l'Advocacia de la comunitat podrà destinar
a la formació específica del seu personal funcionarial tècnic i
garantir d’aquesta manera una major formació, de cara a una
modernització i de cara a una millor professionalitat i
independència. I es fa a costa de disminuir una partida d’estudis
que hi ha a l’Institut d’Estudis Autonòmics, ja que consideram
que si les funcions pròpies de l’Institut d’Estudis Autonòmics
és fer precisament estudis i treballs, no necessita tenir partides
per fer estudis externs, perquè ja són les pròpies funcions
intrínseques del mateix institut. Aquesta partida té una quantia
de 52.000 euros.

Quant a l’esmena 16535, és una esmena que va destinada a
incrementar les quanties destinades a ajudes per al coneixement
de les Illes Balears de cara a Europa, perquè hi hagi un millor
coneixement de les nostres illes dins el marc europeu on ens
trobam. I és una partida de 200.000 euros.

I finalment hi ha dues esmenes, corresponents a la secció 73
de l’IB Dona. Una de 500.000 euros, que va destinada a
incrementar en aquesta quantia les partides de l’IB Dona
precisament perquè, com hem comentat anteriorment,
consideram que el seu pressupost és totalment insuficient i amb
aquest increment es podria reforçar la seva dotació per millorar
la feina i les actuacions que s’han de dur a terme del pla
transversal de mesures contra la desigualtat, contra la violència
de gènere. I d’aquesta manera enfortir els recursos econòmics
a l’IB Dona. 

I la segona esmena és una esmena de 200.000 euros,
destinada a ajudar els ajuntaments i les entitats locals a la lluita
de totes aquestes actuacions que formen part d’aquest pla
transversal, lluita contra la violència de gènere i lluitar contra
les desigualtats.

Per altra banda, en relació a les esmenes d’altres grups. Hi
ha esmenes en les que podem estar a favor i podríem coincidir,
com totes aquelles que es refereixen a una millora i una

definició de les actuacions de l’IB Dona i altres partides. En
altres no estam d’acord. Però en tot cas en relació amb les
esmenes dels diferents grups, nosaltres de moment ens
abstendrem i ja ens posicionarem definitivament quan es faci el
debat dels pressuposts en el plenari.

Això és tot per part del Grup Parlamentari Popular. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en un principi nosaltres hem
presentat un total de cinc esmenes, totes estan dirigides a
millorar la dotació relacionada per al desenvolupament de la
Llei LGTBI i la Llei d’igualtat. Són totes elles d’afectació i
volem aprofitar per dir que una d’elles està malament. És la
16751, la dotació per a un diagnòstic de l’impacte de gènere al
pressupost, que està aquí com a substitució i és una esmena
d’afectació.

Idò continuaré parlant de les esmenes presentades. Tenim
la 16752, que és una dotació per a la coeducació i cursos
d’intervenció amb perspectiva de gènere. La situació de
desigualtat que encara patim les dones està molt relacionada en
l’àmbit educatiu i és justament des d’aquest àmbit que es pot
iniciar la imprescindible i urgent tasca de coeducar en igualtat
i amb perspectiva de gènere. Des de Podem estam convençudes
que hi ha una bona part de la lluita contra les violències
masclistes que ve des de l’educació més primerenca. Coeducar
avui a les nostres escoles és el millor antídot per acabar amb la
violència contra les dones de demà.

L’esmena 16753 fa referència a la dotació per a subvenció
a colAlectius d'LGTBI. En un principi és de 15.000 euros. Dir
que a l’acord de mínims, vam incrementar el pressupost de l’IB
Dona i LGTBI en 250.000 euros més. I sabent que el Govern
ha augmentat en IB Dona, consideram que per facilitar el
desplegament de la Llei LGTBI s’hauria d’augmentar també
fins arribar almenys a 300.000. En tot cas pensem que encara
que els 15.000 euros d’aquesta esmena són insuficients, posam
en valor el fet que hagi augmentat aquesta partida per garantir
que la Llei contra l'LGTBI fòbia es fa amb suficients recursos
econòmics.

Una altra esmena, la 16754, que fa referència a la dotació
per a l’ampliació de l’Observatori de la igualtat i inclusió del
seguiment establert de la Llei contra l'LGTIB fòbia, amb un
total de 20.000 euros. És en la mateixa línia que l’anterior.
S’han de dotar econòmicament aquestes mesures.

I una altra esmena, la 16755, que fa referència a la dotació
per a una alternativa habitacional per a dones víctimes de
violència masclista, centres de primer acolliment, amb una
quantitat de 187.000 euros. Nosaltres ja vàrem fer una
iniciativa respecte de la importància que tenia aquest tema i era
prioritari, i encara que ho reculli també la Llei d’igualtat, volem
incrementar una partida perquè pensem que és molt important

 



1074 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 1 / 13 de desembre de 2016

el que fa referència a l’alternativa habitacional per a dones
víctimes de violència.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, nosaltres tenim
tres esmenes a aquesta conselleria. Una és relativa a un
increment de pressupost per a la Universitat de les Illes
Balears. Una altra és per a la creació del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals. I un altra és per a
l’increment de la publicitat institucional, perquè entenem que
la partida és absolutament insuficient.

En relació amb les esmenes dels altres grups, sé que el
Partit Popular des del començament de la legislatura està en
contra de la creació i el funcionament d’aquesta conselleria,
nosaltres no compartim aquesta opinió. Per tant, aquestes
esmenes no poden tenir el nostre suport.

I en relació amb les accions concretes de tots els grups, del
Partit Popular, de Podem i del Grup Mixt. Entenem les
propostes, algunes ens pareixen positives i d’altres no formen
part de les nostres prioritats i com que els recursos són els que
són, són limitats, no hi podem donar suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula l’Hble.
Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Por parte de Ciudadanos tenemos dos
enmiendas a esta conselleria, a estos presupuestos de esta
conselleria. Me gustaría comentar que en las dos enmiendas,
que son para el mismo programa, hay dos fallos que me
gustaría que se recogieran si pudiera ser. Es en la enmienda
16296, hay un error en el programa al cual va destinado el
dinero. Hemos puesto el 131C y subconcepto 48000, cuando
realmente es el 231B y el subconcepto 64000. Y la cantidad es
todo igual, únicamente nos hemos equivocado en el programa
y el subconcepto de dónde va el dinero, porque se ha
modificado este año.

Lo mismo también en la enmienda 16295, también donde
va destinado el dinero es al programa 231B y el subconcepto
49000. Todo sigue igual, solamente es que este año se ha
modificado el programa, ha aparecido este para las casas.

Las dos enmiendas van al mismo programa que es a la
Dirección General de Acción Exterior y el programa es el
231B, que es para los baleares que residen en el exterior. Una

de las enmiendas es para las ayudas individuales para los
baleares que residen fuera de España en el extranjero que se
encuentren en vulnerabilidad social. Hoy en día..., llevamos 4
años de 2009 a 2013 que han emigrado casi 5.000 jóvenes de
las Baleares. Y hoy en día ciudadanos de Baleares que estén
trabajando fuera, que hayan emigrado, son casi 8.500. Entonces
sabemos que muchas veces las condiciones en el extranjero lo
pasan mal y creemos que ningún balear fuera de nuestras islas
tiene que... o sea, tiene que estar cubierto por los servicios
sociales que también pueden otorgar... nuestra comunidad
autónoma, de hecho así lo dice la ley de 1992, que tienen
derecho a los servicios sociales que en Baleares tienen como
ciudadanos.

Y por eso en esta enmienda hemos hecho, hemos
introducido una cantidad de 50.000 euros, ahora esta... o sea,
el programa hoy son 125.000 euros, pero consideramos que si
hace cuatro años se destinaron 200.000 euros y el número de
inmigrantes era menor, eran 6.000 y pico y ahora son 8.400
creemos que, como mínimo, se tendría que tener la misma
dotación, como mínimo para los baleares que están fuera de
Baleares y se encuentren en situación de vulnerabilidad. De
hecho, el año pasado, yo he buscado y no he encontrado que
hubiera salido ninguna de esas ayudas hacia el exterior. Lo
mismo pasa con las casas de Baleares en el exterior, que hasta
ahora existen desde hace muchos años, que también llevan dos
años sin recibir ninguna ayuda. Está claro que las casas
baleares tienen que tener una mínima autofinanciación, pero lo
que también está claro es que creo que son las mejores
embajadoras de nuestra cultura y nuestra lengua balear fuera,
en el extranjero. Entonces, consideramos que al menos una
ayuda institucional por el trabajo que realizan de expansión de
nuestra cultura sí que deberían tener y por eso hemos hecho una
partida de 45.000 euros para que se añada a los 30.000 que se
tienen previsto para este año.

Y, bueno, en cuanto a las enmiendas del resto de los grupos,
en principio desde Ciudadanos sí que las teníamos ya vistas
cuáles podríamos apoyar y en cuáles abstenernos, no sé si
podría hacer una votación por grupo, o sea agrupando... ¿las
digo ahora o las digo...?, ¿sí?... 

Pues del Partido Popular nosotros agruparíamos la 16534
con la 16529, 16535, 16536 y 16537, esas en un grupo y
después de la 16530 a la 16528 en otro.

Después de Podem... por ahora, en principio votaríamos
separada la 16755, el resto agrupado.

Después las de El Pi, la 16155 no la tengo en el papel, no
sé si han entregado un papel nuevo, la 16155, ésta no la tengo
en el... la teniu vosaltres?..., ah!, vale, bueno, pues... bueno en
principio las votaríamos todos en un grupo.

Y ya está. 

EL SR. PRESIDENT:

Em comuniquen que les modificacions que vostè ha
anunciat a les dues esmenes, es pot votar igual tal com està i en
cas que sortissin aprovades ja es faria la modificació
posteriorment.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

D’acord, molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torn en contra, per un temps també de deu minuts
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. El pressupost de la Conselleria de
Presidència augmenta en torn d’un 4,7%, per davall de la
mitjana del pressupost, també s’entén perquè hi ha una part
evidentment de coordinació, de serveis comuns, que tenen un
augment mínim per cobrir, diguem, els augments previstos en
matèria de capítol 1, de personal, i per altra banda, on hi ha
l’augment important és als desplegaments de les polítiques que
s’han aprovat en aquest parlament amb la Llei d’igualtat i amb
la Llei d'LTGBI. 

Per això, estam molt satisfets també d’aquest augment de
l’IB Dona que hi ha hagut grups que troben que és insuficient,
jo vull recordar que és un augment d’un 18%, per tant demostra
un impuls important en aquesta institució. I nosaltres sí que
consideram que ha d’estar a Presidència i era una reclamació de
determinats sectors perquè... donava també aquest caire de
visió transversal que creim que ha de tenir la igualtat, no?, dins
Presidència hi ha una sèrie de serveis transversals de
comunicació o de coordinació i entenem també que aquesta
adscripció a la Conselleria de Presidència també li dóna
aquesta visió més transversal del que han de ser les polítiques
d’igualtat de gènere.

Per això estam contents d’aquest augment important que
permetrà desplegar la Llei d’igualtat, permetrà potenciar les
actuacions contra la violència de gènere i també des dels altres
serveis de la conselleria i en concret també... sobretot des de
comunicació creim que hi ha un augment i no estam d’acord
amb les baixes que es proposen precisament també perquè és
necessari fer actuacions de comunicació per lluitar contra la
discriminació del colAlectiu de gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals. Per tant, nosaltres no donarem suport a aquestes
esmenes que proposen baixes a comunicació i altres baixes dins
aquests programes.

Sí que em vull referir a les esmenes que ha presentat
Podem, la 16751 que fa... que entenc que ha estat requalificada
a afectació perquè la partida és la mateixa, a les 16752, 16754
16755 i 16753 hi donarem suport perquè entenem que
permeten donar, perfilar més aquestes actuacions que es faran
dins la conselleria, dins l’Institut Balear de la Dona.

A la resta d’esmenes no hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, breument, jo em reservo pel plenari,
només vull fer un comentari al Partit Popular, ja ho sabem, no
és cap novetat que rebutgin aquesta conselleria, que diguin que
està buida de contingut, ho varen dir l’any passat, ho diuen
aquest any. Ara bé, el que no puc compartir en absolut, i faig
referència també al Sr. Reus, és al que diuen que l’IB Dona no
hagi de penjar de Presidència, justament és a Presidència on ha
d’estar per aplicar aquesta política transversal i no ho diem
nosaltres, vull dir, és que és una tendència en polítiques
públiques per lluitar contra la desigualtat, hem de modificar les
estructures i només fent-ho transversalment ho podrem fer.

Respecte al posicionament cap a les altres esmenes dels
altres partits, vull dir que votarem en contra de les esmenes del
PP, d’El Pi i de Ciudadanos i votarem a favor de les de Podem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Xico Tarrés per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com cada any als
pressupostos es repeteixen les esmenes en determinats grups,
són les mateixes que ja vàrem veure l’any passat i bé, i està bé,
vull dir, va...

(Remor de veus)

Perdoni?

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “L’any que ve
no repetirem”)

Bé, estarà bé, vol dir que el grup que ho presenta és
coherent a l’hora de presentar-lo, però no és coherent a l’hora
d’entendre les explicacions que se li donen des de l’altre costat,
crec que hauria de ser..., el debat s’hauria de tenir en compte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Per tant, perd molta consistència el debat que puguem tenir
en aquests moments aquí i com que, Sr. Melià, vostè
començava dient-me que l’any que ve presentarien les
mateixes, jo començaré per vostè precisament, dient que en
principi...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “Si no les
accepta, jo les presentaré”)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...Jo, Sr. Melià no sé si (...)...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, ja sé que són unes hores un poc així i...
avançades, però deixin parlar ara els portaveus que estan en
l’ús de la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Melià, jo el que li
anava dir precisament és que són tres esmenes que vull reservar
el vot final per al ple, entre altres coses perquè a dues d’elles,
quan es refereixen a les partides d’alta i baixa, hi ha una
equivocació, a dues d’elles, a la 16155 i a la 16156, però que
no té cap importància, nosaltres ho entenem i tal; però malgrat
aqueixes equivocacions val a dir que no s’accepta atès que el
pressupost està equilibrat i la partida de la UIB que s’ha
pressupostat és necessària per poder dur a terme els seus
objectius, almenys nosaltres ho veim així. Però, ja li ho dic, es
pot fer una reflexió sobre això abans de la setmana que ve. I la
16156 podríem dir que no s’accepta tenint en compte que la
Conselleria de Presidència no és la competent en aquest cas.
Per tant amb l’altra, amb la que fa referència a la UIB, en
podem parlar, potser, o li podem contestar d’una altra manera
d’aquí a la setmana que ve.

Per part del Grup Mixt, nosaltres entenem el que diu, Sra.
Ballester, però cal tenir en compte, quan parlam de les
institucions que ens representen o que tenim a Europa per
donar servei a aquells ciutadans que viuen fora de la comunitat,
l’ús que en fan, d’aqueixes institucions, i l’ús que en fan ens
permet dur els pressupostos allà on es duen en aquests
moments. El dia que tenguem molta gent que fa una demana
més gran evidentment s’haurà de tenir en compte i s’haurà de
pressupostar d’una altra manera, però en aquests moments no
hi ha aqueixa demanda a què vostè fa referència. En canvi sí hi
és aquí, a la comunitat, però per als que van a fora... I és
possible, li diré jo que seria fins i tot possible per
desconeixement de les ajudes que té la comunitat a fora, a
l’exterior. Tot això on ens du?, que quan parlam d’altres
partides, que no hi fa referència vostè, com puguin ser
publicitat i propaganda i tot això, s’han d’ampliar precisament
per donar a conèixer a altres indrets les possibilitats que dóna
el Govern a l’exterior.

Quant a les esmenes de Podem, mirin, jo voldria fer una
reflexió. Aquest és un govern que aposta fort, i ho saben vostès
bé perquè hem aprovat diferents lleis, quant a protecció,
defensa de les dones maltractades, quant a reconèixer els drets
de tota aquella gent que s’ha maltractat històricament com és la
Llei LGTBI, i són les partides que s’han de reforçar. S’han
reforçat fent aqueixes lleis, i vostès en alguns casos demanen
un increment; idò està bé, es demanen increments allà on s’està
treballant, allà on vostès pensen que hi pot haver més
necessitat. Per això aqueixes esmenes que presenten se’ls
accepten, en aquest cas.

I finalment deixam les esmenes que presentava el Grup
Popular. Jo em reiter en el que deia al principi: la majoria..., el

primer que vaig fer quan vaig tenir les esmenes va ser mirar les
esmenes de l’any passat, i en un percentatge molt alt
coincideixen. Per tant el discurs haurà de ser el mateix, però
partim d’un punt de partida en el qual no estam d’acord. Jo
respect que vostès diguin contínuament que la Conselleria de
Presidència és una conselleria que no té cap sentit, que està
buida de contingut i tal, i per a nosaltres és una conselleria que
cada dia té més sentit, per a nosaltres cada dia en té més. Em
perdonarà, Sra. Riera, i precisament vostès demanen que tot el
tema de la dona i tal es tregui fora d’aqueixa conselleria. No,
nosaltres pensam que hi ha de ser precisament per aquest sentit
que té aqueixa conselleria per a nosaltres, i volem que les
polítiques es facin des d’aquí perquè són polítiques
transversals. Fa un moment comentàvem el fet -i ens ho deien,
no sé on ho tenc..., des de Podem, és cert que ho deia-, que hi
havia un tema d’educació en totes aqueixes polítiques.
Evidentment s’haurà de dotar bé si volem que des de les
escoles s’eduqui i es formi d’una altra manera als nostres
infants. Veim i sabem que tots els problemes que tenim de
violència de gènere venen engendrats per les cases, per les
pròpies famílies i per la formació a les escoles moltes vegades
i desgraciadament. Per tant haurem de fer esforços per dotar
millor i el màxim pressupost possible mentre anem veient
mancances d’aquesta conselleria. Per tant veig que partim
d’aquest punt totalment diferent. 

En primer lloc li he de dir, en algunes de les esmenes que
presenten, quant a la 16439, que és la que fa referència al
santuari de Lluc, que el pressupost s’ha fet tenint en compte el
principi d’eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos.
La conselleria hi està damunt. 

Hi ha la 16526, la 16527 i la 16528 que fan referència a
l’Advocacia de la comunitat, que són exactament les mateixes
que ens varen presentar l’any passat, i se’ls diu el mateix: es va
modificar l’estructura de la direcció de l’Advocacia amb la
finalitat d’incrementar-ne l’operativitat i d’assegurar una
prestació més eficaç, pels serveis d’assessorament jurídic que
dóna i la defensa judicial. Per tant el que hi ha pressupostat
respon a les necessitats actuals de la direcció de l’Advocacia.
Per un altre costat, a la 16528, li he de dir que ja es va
modificar, com deim, l’estructura de la direcció de
l’Advocacia, però és que això els ho comentava la consellera en
ple fa un parell de setmanes; per tant, bé, aquí no els podem dir
altra cosa que s’incrementaven per assegurar una prestació més
eficaç dels serveis d’assessorament jurídic i defensa judicial.
Per tant el que hi ha pressupostat respon a les necessitats
actuals de la direcció de l’Advocacia.

Fan referència també al personal de la... sí, funcionari de la
Conselleria de Presidència. Nosaltres li he de dir que pensam
que aqueixa estructura és equilibrada, també, i respon a les
necessitats que té la direcció general. L’esmena amb RGE
16531, que també fa referència al personal de la Conselleria de
Presidència, també els hem de dir que és equilibrada per la
feina que s’està fent en aquests moments i que respon a les
necessitats reals de la direcció general. 

L’esmena 16533 és exactament igual que la que es va
presentar l’any passat, també, fent referència al BOIB. Ja se’ls
va dir que s’estava treballant en una línia que no és la que
posaven de manifest vostès. Estam d’acord que ens diran que
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anys enrere es va modernitzar tot el tema del BOIB; bé, idò
aqueixa modernització segueix endavant amb la inversió que ha
de tenir anualment, i aquest sistema informàtic s’està
implantant des de l’any passat i segueix aqueixa feina
d’implementació, i la partida pressupostària garanteix les
necessitats i els objectius de cara al 2017. Però això és el
mateix que els contestàrem l’any passat; simplement els he de
dir que des de l’any passat es posa en marxa i cada any hi ha un
objectiu, i la partida pressupostària fa referència a aquest
objectiu i s’està tirant endavant. Nosaltres pensam que és així.

Fan referència també a aqueixa partida de manteniment del
patrimoni històric, i a costa de la partida de publicitat i
propaganda, que vostès contínuament diuen que està
excessivament inflada i nosaltres pensam que les necessitats
d’avui en dia saben que estan canviant. Aquí hem fet
referència... el meu cap no és el millor que hi ha dins la sala per
recordar coses, però ara a la Sra. Ballester li comentava, entre
altres coses, aqueixa necessitat de donar a conèixer les ajudes
que té el Govern balear en el Centre Balears Europa, per
exemple, idò això són coses que cal publicitar molt millor del
que s’estava fent per donar a conèixer aquest tipus d’ajudes, i
per tant a poc a poc s’ha d’augmentar en molts de casos
partides que no estaven ni tan sols dotades el més mínim, i clar,
és una cosa molt recurrent, no? Jo crec que a qualsevol
parlament que anàssim en aquest país l’oposició demanaria al
Govern que les partides...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés, ha d’anar acabant.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No tenc quinze minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Són 10 i n’ha fet 11.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Ah, perdoni, perdoni! Sí, em torb trenta segons, he estat jo
que m’he confós.

Doncs, l’oposició sempre demana al Govern que redueixi
les partides de publicitat. Home, haurem de cercar un equilibri,
haurem de saber quan realment s’han de reduir i quan no, però
que sigui que a tots els llocs passi el mateix, ja veu, Sra. Riera,
que no faig referència per a vostès, a l’oposició hi ha moltes
comunitats, hi ha altres partits i governant n’hi ha d’altres,
doncs haurem de cercar l’equilibri entre tots.

Per tant, com que he complert el temps amb escreix, deman
disculpes i fins aquí, el que ens falti ho direm en el Ple. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Record que és un per un temps de
cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular ens reafirmam
en aquesta inutilitat executiva que consideram que té aquesta
Conselleria de Presidència, que només és política, per intentar
resoldre, com diem, aquests embulls que hi ha dins els partits
que conformen el pacte i el repartiment de pressuposts que han
de fer entre les seves conselleries; que el fet que hi hagi
l’IBDona dins aquesta Conselleria de Presidència, únicament
és per donar-li aquesta mica de sentit, no perquè tengui un caire
transversal, perquè pot tenir el caire transversal si està ubicat
on toca, sempre que el Govern s’impliqui amb aquestes
polítiques d’igualtat i amb aquestes polítiques de gènere, no
perquè sigui a una conselleria o a l’altra, si no, per aquesta raó
de ser també hauríem d’ubicar a Presidència totes les polítiques
transversals: serveis socials, educació, funció pública,
pressuposts, transparència, i podríem llevar totes les altres
conselleries.

Per altra banda, també volem dir que si cada any es posen
unes esmenes repetitives és perquè no s’han tengut en els
pressuposts per part dels partits que governen, si vostès
accepten aquestes esmenes i l’any que ve incorporen ja
aquestes propostes dins els pressuposts no haurem de presentar
aquestes mateixes esmenes que, any rera any, prioritzam com
a necessàries i oblidades per part del Govern.

I després, darrerament, no ens justifiquin que la publicitat
institucional és per informar d’ajudes, com pot ser del Centre
Balears Europa, que té el seu propi pressupost a la conselleria
on es troba, no és més que una justificació per inflar una partida
de política de publicitat institucional dins una conselleria
política, com és aquesta Conselleria de Presidència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià, qui tampoc
no farà ús de la paraula.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula
l’Hble. Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias presidenta, presidente. Comentarle al Sr. Tarrés
que en estos dos años no se han publicitado ayudas, entonces
realmente no sabemos tampoco qué ciudadanos de Baleares
que han tenido que emigrar necesitan estas ayudas.
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Entonces, también comentar que de los 8.422 hay 4.000 en
Europa, pero es que hay 3.200 y pico en América, entonces no
les llegarían tampoco si eso no se publicita por el Instituto de
Europa.

Entonces, yo creo que son ayudas que si se sacan seguro,
estoy segura que se tramitarán, y yo creo que desde el Govern
balear, ya que aquí no hemos podido dar trabajo a nuestros
ciudadanos, qué menos que poder atenderles en sus necesidades
más básicas, porque hablamos de ayudas de personas de
Baleares que han tenido que emigrar y que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad, es decir que no tienen para sus
necesidades más básicas, estamos hablando de ayudas porque
han emigrado.

Yo creo que si aquí las tenemos, si encima ha tenido que
emigrar qué menos que el Gobierno, que no le ha podido dar un
trabajo o no ha podido generar las condiciones para darle un
trabajo, tengan esas ayudas.

Y bueno, nada más, únicamente que las enmiendas a la
totalidad también las haríamos todas en un bloque.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per a contrarèplica i per un temps de cinc minuts té la
paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, l’Hble. Sr.
Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, no en faré ús, només reiterar la meva
primera intervenció, no tenc res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula
l’Hble. Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula, per un temps
de cinc minuts, el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No pateixi, que li assegur que no els ocuparé, per
compensar l’excés de l’altre. Però sí fer referència, mirin, jo
crec que hi ha conselleries... que totes les conselleries han de
gestionar, però que totes les conselleries fan política i hi són
per fer política; que em venguin a dir que hi ha una conselleria
que és una conselleria política que fa política, escolti, jo crec
que hi són per a això, a mi m’agrada molt que facin política, i
és així, no som dels que utilitz: han vengut aquí vostès a fer
política, que ho he sentit diverses vegades dins aquest
Parlament, doncs clar, jo he vengut sempre a fer política, i no

m’ho diguin com a una cosa a menysprear, faig política, som
polític i em dedic a la política actualment, i ho faig amb molt
d’orgull i tan bé com sé.

Quan parlam de polítiques transversals, que totes les
polítiques transversals ja poden fer-se des de qualsevol
conselleria, i tant que es poden fer des de qualsevol conselleria,
però hi ha polítiques que, per primera vegada, es posen a
funcionar en aquesta comunitat i que som capdavanters i que
s’han de gestionar des de qualque lloc especial. Jo voldria
pensar que les polítiques per reconèixer els drets de la gent que
està maltractada per la resta, d’aquí deu anys no farà falta que
hi invertim el que hi invertim ara, però avui sí que hem de fer
una inversió especial i que és important que invertim en
educació i que és important posar-ho a conèixer al carrer.

I que amb les dones maltractades no faci falta fer el que fem
en aquests moments. Si arribam d’aquí a uns anys que no hi ha
cap dona assassinada per ningú, doncs llavors podrem demanar
que aquests recursos vagin a un altre i que no hi invertim el que
hi invertim, tant de bo fos així! Però ara hi hauríem d’invertir
el màxim si sabéssim que aconseguiríem arribar que hi hagués
cap dona assassinada, llavors sí que hauríem complert els
objectius. Mentrestant han de ser a un lloc per treballar-se de
manera diferent de com s’ha treballat fins ara, perquè no
s’havia treballat de cap manera i la realitat que tenim és molt
trista i dolenta.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes a la Secció 11,
Conselleria de Presidència. Hi ha una proposta del Grup de
Ciutadans per votar en blocs una sèrie d’esmenes i ho farem
així, a no ser que qualque grup parlamentari indiqui el contrari
o una votació separada.

Sí, el Grup Parlamentari de Ciutadans ha demanat dos blocs
de votació quant a les esmenes del Grup Parlamentari Popular
i també un altre bloc, una esmena per separat del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, per la qual cosa seguiríem un
poc aquesta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, el bloc per al qual pensàvem proposar la votació era
l’esmena -parlam del Grup Parlamentari Popular- RGE núm.
16534, 16529, 16535, 16536 i 16537, això seria un bloc i la
resta.

Sra. Ballester, té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Exacte, molt bé, un bloc aquest, i tota la resta un altre.

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam la votació una a una de les esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs passam a votació les esmenes una a una.

Però seran agrupades per grups parlamentaris també, és
necessari que sigui per articles o es poden fer per...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “per grups
parlamentaris”)

... es pot fer per grups parlamentaris. Bé, doncs passam a
votació.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, votam tots els grups o únicament les del PP una a una,
senyor...

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

I la resta? Una a una. D’acord, doncs passam a votació.

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 16534.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Sí, un segon, anul·lam la votació aquesta, tornam començar.

Hem de començar per les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, a la Secció 11, Conselleria de
Presidència, esmena RGE núm. 16384.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16394.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16439.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular, esmena RGE núm. 16534.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16530.

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

A l’anterior jo he votat a favor. Ah!

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16531.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16532.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16533.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16526.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16528.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16529.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra, i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16535.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16536.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16537.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, són totes al programa 323C, de protecció i serveis
de la dona i promoció.

Esmena RGE núm. 16751.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra, i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16752.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra, i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16754.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16755.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra, i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16753.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Esmena RGE núm. 16156.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16169.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

Esmena RGE núm. 16296.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16295.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, una vegada acabada la votació, aixecam la sessió
o la recomençam demà, a les deu.
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