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EL SR. PRESIDENT.

Bon dia. Començam el debat número 3, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 12, Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular: secció
12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, RGE núm.
16385. Agència de Turisme de les Illes Balears, RGE núm.
16395. Multimèdia de les Illes Balears, RGE núm. 16396.
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, RGE núm. 16397.
Centre Balears Europa, RGE núm. 16398. Consorci de
Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de Mallorca, RGE núm.
16399. Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, RGE
núm. 16400.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS: secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, RGE núm. 16209.

Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans): Multimèdia de les
Illes Balears, RGE núm. 16316. Consorci de
Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de Mallorca, RGE núm.
16301. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular: secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, esmenes RGE núm.
16474, 16484, 16485, 16486, 16487, 16488. Al programa
751C, Ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmenes RGE núm. 16461, 16463, 16464, 16465, 16466,
16467, 16468, 16469, 16470, 16489, 16490, 16570, 16572,
16573, 16579, 16695, 16471, 16472, 16462, 16473, 16475,
16476, 16477, 16478, 16479, 16480, 16481, 16482, 16483.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears: secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, esmenes RGE núm.
16738, 16740. Al programa 751C, Ordenació del sector i
redefinició del model turístic, esmena RGE núm. 16739.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS: al programa 751A, Direcció i serveis generals
d’Innovació, Recerca i Turisme, esmena RGE núm. 16165. Al
programa 751B, Promoció turística, esmena RGE núm. 16166,
16167. 

Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans), al programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, esmena RGE núm.
16300. Agència de Turisme de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 16313.

Abans de passar a la defensa de les esmenes, demanaríem
les substitucions que hi ha en la sessió d’avui.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Sílvia Limones.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Álvaro Gijon a Rafa Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a la defensa conjunta de les esmenes, per un
temps de deu minuts cada intervenció. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO.

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros presentamos enmiendas
parciales por un importe total de 23.740.000 euros que están
divididos fundamentalmente en tres aspectos que nosotros
consideramos básicos en la área de turismo. Por un lado,
apostar de verdad por la promoción de productos de cada uno
de los distintos nichos de mercado que tenemos, como puede
ser el golf, los deportes náuticos, el cicloturismo, gastronomía,
cultura, MICE, turismo de salud... 

Un segundo apartado en el cual consideramos que se tiene
que hacer una apuesta decidida para mejorar el producto
turístico del cicloturismo y, por tanto, presentamos distintas
enmiendas para mejorar la inversión en las cuatro islas:
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

Y un tercer apartado, que también consideramos muy
importante para cambiar parte del modelo turístico y es la
apuesta decidida por el vehículo eléctrico. Por tanto,
proponemos la inversión tanto en la puesta en marcha de puntos
de recarga en las distintas islas como un estudio para que los
alquileres de coches de manera progresiva, y tal como se
aprobó aquí en una comisión de Turismo, puedan ir apostando
por la incorporación del vehículo eléctrico. 

Luego un cuarto punto, que va más en sintonía con lo que
propone el equipo de gobierno del Govern, que es de verdad el
cambio de modelo productivo, porque si uno mira los
presupuestos que han presentado este año, igual que ocurrió el
año pasado, el año anterior, el cambio de modelo productivo
brilla por su ausencia. 13 millones de euros de un total de...
creo que supone el 0,25% del total del presupuesto general se
va a dedicar a Recerca i Innovació, cuando se supone que esta
iba a ser la bandera del equipo de gobierno actual, cosa que
evidentemente no es así. Si de verdad se quiere apostar por un
cambio de modelo productivo conviene que se vayan tomando
decisiones en ese sentido, y a día de hoy el presupuesto no las
contempla. 

Iré una a una comentando las enmiendas que presentamos,
pero, como digo, básicamente se engloban en esos cuatro
puntos que he comentado. 

En primer lugar, en cuanto a la promoción, consideramos
que es un buen momento para hacer promoción específica del
sector MICE y dentro de las enmiendas presentamos una
enmienda concreta para la comercialización y la promoción del
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Palacio de Congresos de Palma, que si todo va bien se pondrá
en funcionamiento a lo largo de 2017. Creemos que durante los
próximos se tendrá que hacer una apuesta de verdad por la
promoción de esta estructura que tan importantes beneficios
traerá a la ciudad de Palma y también al resto de la isla. 

Igualmente, 90.000 euros para la primera fase del Palacio
de Congresos de Ibiza dado el impacto que este tipo de turismo
puede tener de cara a la desestacionalización. Creemos que es
importante que se haga una inversión en ese sentido.

Mejoras en el Pati de Sa Lluna de Alaior de 500.000 euros,
que va en consonancia con lo que se presupuestó el año
anterior, pero que por no sé muy bien qué circunstancias este
año se ha reducido esa partida. Nosotros consideramos que se
tiene que seguir trabajando y terminando esa infraestructura.

Promoción de turismo deportivo, 150.000 euros. Turismo
gastronómico, 50.000. Turismo cultural, 100.000. Turismo de
golf, 150.000. Cicloturismo, 150.000. Turismo náutico,
150.000. Turismo de shopping, 50.000. Y turismo de salud,
100.000.

En el presupuesto actual que nos presenta la Conselleria de
Turismo no aparece reflejado, a pesar de que en la memoria se
habla de los distintos nichos, no aparece reflejada ninguna
partida que sea concreta para promocionar estos aspectos. El
vicepresidente en su comparecencia comentó que este año no
se iba a promocionar el turismo de sol y playa y que se iban a
comercializar los distintos productos. Pues a ver si es verdad y
lo vemos concretado en partidas que se sepa exactamente a qué
se va a dedicar y sobre todo dónde se va a promocionar.
Nosotros pensamos que esto es importante.

Una reconversión, una inversión en reconversión de zonas
turísticas de 6 millones de euros, que parece que está
absolutamente olvidada en los presupuestos que se presentan en
el 2017.

Una inversión para la reforma, la reconversión de la Playa
de Palma, 3 millones de euros, que no va a resolver ni mucho
menos el problema de esa zona, pero que sí que va a aliviar
parte de las infraestructuras que son necesarias.

Luego, en materia de tecnología la dotación de, con la
conexión de xarxes públiques de wifi en distintos municipios
de las Islas Baleares por un importe de 1 millón de euros.
Creemos que es importante que los municipios, si quieren de
verdad apostar por turismo, también apuesten por la tecnología
y las redes wifi se han convertido en un aliado muy importante
de cara también no sólo a dar información y servicios a los
turistas que nos visitan sino también de cara a la promoción.
Sería torpe por nuestra parte no apostar por este tipo de
infraestructuras.

Una partida concreta de 3 millones de euros para apostar
por recerca i innovació, que como digo no se ha contemplado
en estos presupuestos, y luego en la mejora de rutas
cicloturísticas y promoción concreta de la ruta cicloturística de
Mallorca, 1 millón doscientos; de Menorca, 300.000; de
Ibiza..., perdón de Ibiza... de Ibiza y Menorca 400.000 euros,
y de Formentera por un importe de 150.000 euros; un estudio

de 100.000 euros para la implantación del vehículo eléctrico y
luego inversión en puntos de recarga de 1.500.000 euros en la
isla de Mallorca, 250.000 en la isla de Menorca, 250.000 en la
isla de Ibiza y 100.000... 150.000 en la isla de Formentera.

Y luego, para terminar, dos apuestas también por la
tecnología: inversión en aplicaciones móviles turísticas que
presten servicio e información por importe de 100.000 euros e
inversión en el Portal turístico inteligente por importe de 1
millón de euros.

En total, como digo, suman aproximadamente 23 millones
de euros y creemos desde nuestro grupo parlamentario que esto
refuerza de verdad la importancia que tiene el área de turismo
y si... si de verdad se quiere apostar por ese cambio de modelo,
los presupuestos actuales no lo reflejan. 

Por tanto, esa sería la presentación de las enmiendas que
nosotros proponemos.

Gracias.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari ens queden vives tres esmenes, intentarem
explicar i justificar el seu vot a favor.

Com ja ha argumentat el portaveu anterior, el Sr. Gijón, per
a nosaltres també és molt important apostar realment per un
canvi de model turístic, ja moltes vegades en aquesta comissió
hem parlat des de Podem de la necessitat de no dependre
absolutament com les illes de Formentera i Eivissa quant al
tema turisme. És obvi que la resta ho tenen, però tenen altres
tipus d’indústria ja sigui agricultura, formatge per exemple a
Menorca, aquí a Mallorca hi ha indústries que realment
poden... i bé, ajudar l’economia a no dependre absolutament
del turisme.

Per tant, les esmenes que anirien en aquest canvi de model
serien per una banda la construcció del Parc Bit d’Eivissa de
220.000 euros que, com ja també hem parlat moltes vegades,
aquí a Mallorca ja tenim consolidat un Parc Bit realment on
desenes d’empreses fan feina cada dia i són referent en
determinats àmbits i en el cas de Menorca ja s’ha posat, per fi,
en marxa aquest parc també i la veritat és que somiem i
desitgem que per a Eivissa i per suposat per a Formentera
perquè la tindríem al costat, Eivissa pogués tenir un parc Bit i
aprofitant tot el sector turístic i totes les empreses
tecnològiques que puguin... perquè, com tothom sap, Eivissa és
un lloc on milers de persones vénen a fer feina de molts de
llocs de tot el món, puguin realment ser un referent en
determinades qüestions i esperem que amb aquesta esmena
puguem a poc a poc posar en marxa aquest projecte.

Una altra esmena no menys important, que també va en
aquest sentit, és la que fa referència a la transferència de
recursos de promoció turística a la recerca, el desenvolupament
i la innovació a favor del canvi de model productiu. En aquest
sentit, des del nostre patit ja venim anunciant i posant damunt
la taula que les nostres illes avui per avui a causa de la
bombolla turística que tenim..., pensem que aquesta inversió
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que avui per avui es fa des del Govern en la promoció turística
s’ha de reduir l’import per a la promoció de les nostres illes...
cap a fora de les nostres illes i, per tant, aquesta esmena de 3
milions d’euros va en aquest sentit. Esperem que... bé, a poc a
poc -com hem comentat abans- puguem canviar i revertir la
dependència turística que tenim de les nostres illes per a
l’aposta realment d'un canvi de model productiu.

També com el Sr. Gijón ha dit moltes vegades Balears està
a la cua de la inversió en R+D+I i per tant, 13 milions d’un
total de 4.200 i busques mil milions d’euros pensam que és
completament irrisori i, per tant, nosaltres hem presentat
aquesta esmena amb un import de 3 milions que ens agradaria
i esperem que la resta de partits la votin.

 I la tercera esmena, i enllaçant una mica amb el que
comentava abans de la bombolla turística, fa referència a la
contractació de tres inspectors de turisme que nosaltres ara...,
després la passarem a la lletrada, canviar el que seria el
subconcepte i quedaria per “dotar de més recursos humans la
inspecció i tramitació d’expedients.

Com venim denunciant -i especialment jo en aquest sentit-
avui per avui el Govern balear no té, o almenys ho pensem des
de Podem, les suficients persones o recursos humans per
realment dur a terme o tramitar tots els expedients turístics que
tenen. Nosaltres estem preocupats per la modificació que es
produirà segurament l’any següent sobre el lloguer turístic i
veurem com de sobte poden aparèixer centenars d’expedients
o milers d’expedients que en determinats consells,
concretament a Eivissa, han trigat diversos anys a tancar un
expedient, ens sembla completament escandalós i vergonyós
que per tancar un expedient i poder sancionar-ho...

(Se sent una veu de fons intelAligible)

...però bé, en el cas d’Eivissa, té les competències de promoció
turística, per tant, com hem llegit en premsa el director insular
ha dit que es triga (...) tres anys a tancar un expedient, per a
nosaltres és escandalós. Així funciona o... així funcionen
determinades institucions. Per tant, hem presentat una esmena
de 150.000 euros per intentar això, incorporar més personal a
la inspecció i sobretot a la tramitació dels expedients perquè es
puguin tancar.

D’altra banda, donaré una sorpresa -grata m’imagín- al Sr.
Melià d’El Pi, votarem a favor de l’esmena 16165, la que fa
referència a l’estudi per posar un sostre a l’entrada de cotxes de
lloguer. Sempre és un dels monotemes d’El Pi, però com ja
s’ha comentat en el seu moment ja vàrem debatre-ho, igual que
altres qüestions, i hi votarem a favor perquè creiem que
realment apostem que dins aquesta saturació que patim a les
Illes, idò bé, 20.000 euros i segurament que el Govern podria
també votar-hi a favor i esperem que... idò que... així forçar el
Govern perquè faci la seva feina, d’acord?

Més coses, ja intentar comentar la resta de la nostra... el
sentit de vot, compartim que el Partit Popular pugui apostar
també per la recerca, desenvolupament i innovació, però aquí
tenim una petita contradicció que justament són els 3 milions
igual que nosaltres, però ells ho imputen a deute, és a dir,
moltes vegades diuen hem marcat un sostre, hem de reduir el

deute, i aquí incorporen 3 milions per incrementar el deute, bé,
esperem que votin la nostra dels 3 milions.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, a veure, això de no pagar el deute l’any passat ja vàrem
dir de renegociar, al igual que poden esperar molts d’anys, no?,
ara em ve al cap com el Govern ha trigat deu anys a pagar els
expropiats de les autopistes d’Eivissa, ho torno a repetir, deu
anys, idò igual algun banc podria esperar alguns anys o
podríem prorrogar o renegociar el deute, però bé, ja està, jo ho
deixo, ho comento, ho comentem.

(Remor de veus)

També... bé, Sr. Camps, em deixa per favor continuar?,
gràcies.

També compartim en el fons, també, el que ha comentat el
Sr. Gijón sobre el tema del vehicle elèctric; també ha estat tema
de debat i han presentat altres iniciatives en aquesta comissió.
El que sí -ja ho vàrem comentar- pensem és que no ha de ser
només el Govern; des de Podem apostem per un pla on totes les
administracions, Govern balear, consells i ajuntaments, i per
suposat també la iniciativa privada, puguin fer un pla; és a dir,
aquí posar dos punts més de recàrrega de vehicles elèctrics,
com justament ha fet fa molts pocs dies el Consell d’Eivissa,
pensem que no solucionem aquest tema. Es necessita, almenys,
pensem, un pla -ho torno a repetir- on totes les diferents
administracions, fins i tot l’empresa privada, la iniciativa
privada, puguin apostar.

També molt ràpidament, no votarem a favor, com es pot
imaginar el Partit Popular, totes aquelles esmenes que fan
referència a la promoció i comercialització. És obvi, ja ens hem
manifestat, que per a nosaltres les prioritats són altres. 

També compartim el fons, també, de totes aquelles esmenes
que han presentat sobre l’aposta sobre el cicloturisme, però
igual que hem comentat altres vegades, i la Sra. Cladera ho diu,
els recursos són limitats, al final pensem que hem d’apostar,
però ens sembla que si el Govern ha decidit que no és tan
prioritari tot el tema de l’aposta pel cicloturisme, ho deixarem
estar aquesta vegada.

Ja quasi també per acabar també votarem en contra de totes
aquelles esmenes que fan referència a les segones fases,
projectes de rehabilitació, perquè des de Podem entenem que
és més important fer infraestructures educatives i barracons,
com ja vàrem comentar en el seu moment fa no moltes
setmanes sobre el turisme MICE, i que demanava el Partit
Popular i ho torna a presentar, l’ampliació de la segona fase,
entre altres, del Palau de Congressos de Santa Eulàlia, mentre
hi hagi nens i nenes en barracons pensem que altres qüestions
han d’esperar i apostarem per l’educació, la sanitat i els serveis
socials.

I..., bé, bàsicament seria aquest, a grans tret, el nostre sentit
de votació.

Moltes gràcies.
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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. El nostre grup parlamentari
és molt crític amb els pressupostos d’aquesta conselleria. Ho
vàrem dir a l’esmena a la totalitat, nosaltres consideram que
aquests són uns pressupostos que no aposten prou per la creació
de feina, per la creació d’empresa, per la dinamització
econòmica, i aquesta és una conselleria que a uns pressupostos
expansius s’haurien de veure molt més incrementades les seves
quanties, i la realitat és que les veu incrementades, i no les veu
incrementades per nosaltres en un doble aspecte. 

En un primer aspecte, en l’aspecte més nuclear, que és el
turisme. Nosaltres pensam que un bon moment turístic és una
bona oportunitat per posicionar-se d’una vegada per totes al
capdavant dels països turístics, i nosaltres no volem renunciar
a continuar lluitant per estar a les primeres posicions, i pensam
que no ens podem relaxar, i en la nostra opinió aquests
pressupostos consideren que s’han de relaxar, sobretot en el
segment d’on vivim bàsicament i on som més competitius, que
és el del turisme de sol i platja. Ja sé que alguns ho tenen com
un anatema i ho criminalitzen, però això és talment com ho
estic explicant. Lògicament s’ha de diversificar el producte de
sol i platja i nosaltres hi estam totalment d’acord, però és que
amb les quanties que hi ha en aquests pressupostos difícilment
farem alguna cosa realment innovadora en la diversificació del
nostre model turístic, i nosaltres estam totalment d’acord amb
les propostes que ha fet el Partit Popular; per això votarem
gairebé totes les seves esmenes a favor perquè al final estan
fent aquesta aposta un poc de diversificació del producte
turístic. 

Però això és, per un costat, el tema turístic. Però per un altre
costat aquesta conselleria és la de Innovació, i la gran aposta
per diversificar no només, diguem, el sol i platja en el món
turístic, sinó per diversificar el turisme i també en la innovació,
idò evidentment, com deia el Sr. Gijón, i ja ho vàrem posar de
manifest a la compareixença del conseller, les quanties són al
final irrisòries i serveixen per a molt poc. Per tant nosaltres,
més enllà d’una crítica, el que es fa en concret en general ens
pareix bé, el que es fa en concret; el problema és que no hi ha
quanties per fer moltes més coses que serien necessàries, i per
això, ja dic, som molt crítics amb els pressupostos d’aquesta
conselleria.

Hem presentat una esmena a la totalitat en coherència amb
aquest plantejament, i després hem presentat tres esmenes
concretes per poder fer algunes actuacions que ens pareixen
important. Una, ho comentava el Sr. Aguilera, és el tema dels
cotxes de lloguer; clar, en aquest parlament s’aproven
iniciatives però després el Govern no en fa cas, no en fa cas ni
pressupostàriament, ni les du a terme, ni en fa res, i al final
nosaltres l’únic que podem fer és demanar la compareixença
del conseller, que ens explica les bondats de les seves bones
intencions, però aquí queda tot, i evidentment nosaltres volem
anar més enllà, i per això hem posat una partida perquè es

compleixi el mandat parlamentari que hi hagi un estudi sobre
el sostre dels cotxes de lloguer, que estam molt contents que
Podem ens doni el seu suport, ens encanta; comentaré al Sr.
Aguilera que no som un monotema, perquè, com ha vist, també
tenim capacitat fins i tot de presentar una iniciativa de pobresa
energètica, miri si som capaços de diversificar els nostres
temes.

(Rialles de l'intervinent)

Dit això, una segona esmena que tenim és el tema de la
promoció turística. Aquest per a nosaltres, com he explicat, és
un tema estructural d’aquests pressupostos d’aquesta
conselleria. Hi ha una manca d’aposta real per continuar lluitant
per ser líders en matèria turística, i la minva dels pressupostos
en promoció turística per a nosaltres és un signe molt
determinant d’aquesta situació que ens pareix que no és anar
pel bon camí.

I en tercer lloc feim una proposta per fer una experiència
concreta de pla de màrqueting a un municipi especial
turísticament com és el de Valldemossa, que precisament no és
un municipi de sol i platja, i per tant entenem que hi haurien de
donar suport ja que abans aquesta filosofia, ja que vostès no
volen fer promoció de turisme de sol i platja, almanco un
municipi com Valldemossa, Serra de Tramuntana, patrimoni de
la humanitat, etc., etc., supòs que vostès hi donaran suport.

Nosaltres, ja dic, a les esmenes dels altres grups donarem
suport a quasi totes; evidentment a la de Podem, que vol acabar
amb el turisme, no li donarem suport, hi votarem en contra,
això és evident. I un aclariment: jo no som molt expert en
matèries eivissenques, em poden dir que som un mallorquinista,
és vera, ho reconec, però em pensava que en el Consell
d’Eivissa governava Podem, tenia entès això, o almanco la
majoria depèn de Podem; per tant molt malament deuen
gestionar que no són capaços de tirar endavant els seus
procediments sancionadors...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...i si no... i si no fan bé facin una moció de censura o facin
qualque actuació, perquè si la gestió del Consell d’Eivissa és
tan desastrosa convendria que intervinguessin perquè depenen
de vostès i vostès tenen la majoria, que, per cert -li faré un
aclariment legal-, qualsevol procediment sancionador no pot
durar més d’un any per normativa estatal i per normativa
autonòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari...

(Algunes rialles)

...Mixt Ciutadans té la paraula l’Hble. Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat quatre
esmenes a aquest apartat dels pressupostos, dues que són de
totalitat i que tenen a veure bàsicament amb dues de les
empreses: l’empresa Multimedia, que són aquestes empreses
que li han canviat el nom, m’imagín perquè..., en fi, allò que a
pesar que el nom no fa la cosa crec que la voluntat aquí és que
el nom l’hagi feta; és un nom que evidentment està tacat per
casos que tenen a veure amb els tribunals i per això m’imagín
que l’han canviat. Nosaltres volem anar un poc més enllà:
creim que no fa falta que aquesta empresa segueixi existint,
creim que pot perfectament incloure’s, per exemple, a la
mateixa fundació BIT com una..., diguem, com una àrea
d’aquesta fundació, i que per tant la seva existència no és
necessària. Amb això evidentment el que nosaltres perseguim
és una cosa que demanam des del començament, que és
l’aprimament, per dir-ho així, de l’administració; la gestió
conjunta de recursos quan això és possible en determinades
àrees, i per tant una optimització dels recursos públics. No vol
dir que les funcions que pugui aquesta empresa en aquest
moment hagin de desaparèixer, sinó simplement que siguin
exercides en un altre àmbit, en aquest cas en una altra empresa
que ja està d’alguna manera creada també, en aquest cas una
fundació, i que ja és existent.

I el mateix amb aquest consorci que té aquest nom
interminable, per a la millora d’infraestructures turístiques i
foment de la desestacionalització de l’illa de Mallorca,
exactament. I que també creim que no té per què d’alguna
manera existir. Això no vol dir per descomptat que nosaltres
estiguem en contra de la desestacionalització, que segurament
és el que més crida l’atenció d’aquest nom, sinó tot el contrari.
El que passa és que creim que es pot exercir des d’altres
àmbits, en concret aquí el mateix Consorci d’Infraestructures
de les Illes Balears o l’Agència del Turisme de les Illes Balears,
que són dues entitats ja existents, podrien perfectament fer les
funcions que fa en aquest moment aquest consorci.

Les altres dues esmenes que tenim presentades, aquestes
són parcials, no són de totalitat. Una té a veure amb la
innovació. Nosaltres creim que l’única manera que els recursos
d’innovació, recerca, etc., siguin realment efectius, és que
traspassin aquest llindar entre allò públic i allò privat i
serveixin justament perquè el teixit privat, les empreses
privades apostin també per la innovació. Hem vist que en
aquests pressuposts hi ha una aposta diguem en aquest camp
reduïda, com ha dit fa un moment el Sr. Melià i com ha dit el
Sr. Gijón abans, desgraciadament molt inferior al que el
conseller prometia en campanya electoral i encara prometia ara
fa un any, enguany ni promet ja, respecte de l’augment
d’aquesta partida. Bé, jo crec que és bo que no prometi perquè
al final també la gent no és beneita i val més que no la
continuïn enganant. Per tant, aquesta és una partida migrada i
com a migrada hem de procurar com a mínim, que aquest petit
augment que hi ha pugui repercutir en aquells àmbits en què
realment són necessaris, i la innovació i, per tant, tot allò que
pot acabar canviant un poc el nostre teixit productiu ha de ser,
i així ho preveu per altra banda el mateix Govern, una suma de
públic i de privat, reduint les transferències al sector privat
realment no ajudam de cap de les maneres a això. I, per tant, tot
allò que puguem aportar en el sector privat en aquest camp

concret serà un element d’estímul, que teòricament ha de fer
que aquestes empreses també puguin apostar per una cosa per
a una àrea que nosaltres consideram també absolutament
necessària i imprescindible.

La segona esmena és una esmena aquesta d’afectació dintre
de l’Agència de Turisme de les Illes Balears i té a veure amb la
desestacionalització, des del punt de vista d’allò que en
podríem dir la qualitat o l’oferta gastronòmica i esportiva; és a
dir, procurar que això que són els elements per a nosaltres
nuclears en aquest moment de què disposam perquè durant
aquests mesos de l’any es pugui incrementar l’oferta, que
estigui realment ben atès i que hi hagi la part de pressupost
necessària per invertir en aquest objectiu.

I això és tot. Respecte de les altres esmenes, generalment
les hem votat a favor, també ens hem abstingut en altres casos,
només hem votat en contra d’aquelles que extreien el doblers
de la partida de deute i els interessos del deute. Creim que això
és irresponsable tenint en compte el deute que tenim en aquest
moment i, per tant, a aquestes esmenes no ..., hi votarem en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara al torn en contra. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. Nosaltres evidentment rebutjarem les esmenes a la
totalitat perquè creim que el pressupost de la conselleria i dels
seus ens va en la línia d’allò que nosaltres creim que és
necessari. És una conselleria que puja entorn d’un 7%, no és un
augment uniforme, vull dir que la part de..., pareix de les
intervencions dels altres grups que la part de turisme i
promoció turística es desmantella, i no és així, vull dir es
congela, no hi ha un increment. Però nosaltres entenem que hi
ha moltes de les polítiques que fa aquest govern que necessiten
un increment important i la de promoció turística crec que allò
que s’ha fet i es ve fent és l’adequat. No té perquè tenir un
increment igual que altres àrees, com per exemple sí que el
necessita el d’innovació, que puja vull recordar un 14%, l’any
passat ja va pujar un 10%. I evidentment aquesta no és l’única
partida que fomenta altres tipus de model de negoci i altres
tipus de sectors. Vull recordar precisament que són tots aquests
sectors els que pugen bastant més de la mitjana d’allò que és
del 10% del pressupost, com pugui ser el pressupost d’energia
i de transició energètica, com pugui ser el pressupost
d’innovació en àmbit sanitari, de recerca i innovació en àmbit
sanitari, com pot ser també el foment amb el Pla d’indústria,
que ja es preveu a la Conselleria de Treball i Comerç i les
partides en general de la Conselleria de Treball i Comerç que
també augmenten considerablement. Per tant, creim que sí que
hi ha aquesta aposta. 

I també vull fer una referència, crec que és interessant, a
allò que deia el Sr. Pericay, la innovació. No tots els doblers
que posem damunt la taula poden ser absorbits per la societat
i poden..., o sigui, el fet que gastéssim el doble no voldria dir
que l’impacte fos el doble tampoc. Hem de ser conscients que
també ha d’anar acompanyat de la inversió privada i nosaltres
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creim que augmentar un 14% innovació, que potser que hi hagi
línies que es modifiquin i que no siguin exactament les
mateixes, que és el que feia referència el Sr. Pericay, però
creim que aquesta aposta hi és.

De la totalitat vull fer referència a la 16301 de Ciutadans,
que fa referència al Consorci per a la millora d’infraestructures
turístiques. També vull recordar que aquest consorci, clar, és un
consorci que no té personal, està adscrit a Turisme, precisament
pel fet que la borsa de places, com que l’ordenació turística no
està transferida a l’illa de Mallorca. Clar, entenem que s’hauria
d’anar produint aquesta transferència de l’ordenació turística a
l’illa de Mallorca i que en qualsevol cas en el futur aquest
consorci, i així ho preveu també el nou esborrany de llei, que
les borses de places passin a ser gestionades en aquest cas per
altres entitats, en aquest cas pel consell insular.

De les esmenes..., a la gran majoria hi votarem en contra,
sobretot perquè n’hi ha algunes que fan baixes d’interessos, o
fan baixes de partides que nosaltres creim absolutament
imprescindibles, com és per exemple la de fons europeus, que
és una que el Partit Popular hi ataca bastant, i nosaltres no
volem repetir l’error de la passada legislatura, de no tenir una
Direcció General de Fons Europeus ben dotada i que pugui
acompanyar tot aquest seguiment del pla de fons FEDER que
du una càrrega important i que és important tenir recursos
administratius i tècnics adequats, per tal de poder treure el
màxim rendiment d’aquestes inversions.

D’altres, entenem que no és competència de la conselleria.
Amb l’aposta pel vehicle elèctric nosaltres hi estam totalment
d’acord i de fet, vàrem tenir ocasió de debatre-ho a la Comissió
de Turisme, s’han fet avanços importants, però es fan des de la
Direcció General d’Energia, s’han fet convocatòries i s’està
estenent la xarxa de punts de recàrrega, però des de la Direcció
General d’Energia. S’han fet convocatòries i es té previst
treure'n més. Per tant, entenem que no pertoca aquí.

Després hi ha el conjunt d’esmenes sobre promoció turística
i cultural, el bloc d’esmenes que ha dit el Sr. Gijón. Nosaltres
no les acceptarem, però sí que acceptarem la..., perquè entenem
que és més àmplia, la 16330 de Ciutadans, que seria un
afectació de fomentar la desestacionalització, que bàsicament
fa referència a aquests mateixos aspectes, però fora d’aquesta
compartimentació tan definida que proposa el Partit Popular.
Nosaltres sí que acceptaríem la 16313 de Ciutadans.

Després respecte de les del Partit Popular. Bé, proposaríem
una transacció a la 16489, de l’aplicació mòbil de recursos
turístics, però en aquest cas si acceptàs que la transformàssim
en una afectació del pressupost de l’ATB, la C-02.

I després també, en el mateix sentit, acceptaríem la de
millora en el Pati de Sa Lluna també si ho fessin de la mateixa
manera, si fessin una transacció a la E-02 al pressupost de
l’ATB, d’aquesta manera es garantirien aquests 300.000 euros
que es proposaven.

També estam d’acord amb l’esmena que ha presentat El Pi
del tema dels cotxes de lloguer. Tenim el dubte, per les darreres
intervencions que he sentit del Sr. Font, si aquest estudi ha
d’anar cap a una figura impositiva, ens ha semblat per la

darrera intervenció que aquesta seria la proposta i si això és
així després hauria d’anar en tot cas cap a Hisenda, però en
principi fer aquest estudi que proposa El Pi sí que ens sembla
bé, és un compromís que es va prendre també en la Comissió
de Turisme i entenem que s’ha de complir.

D’altra banda, de Podem a dues sí que els donaríem suport,
donaríem suport a la 16738, de construcció del Parc Bit
d’Eivissa, i donaríem suport també amb el canvi que ha
esmentat el Sr. Aguilera, a la 16739 entenent que és dotar de
més recursos humans la inspecció i tramitació d’expedients; el
redactat original feia referència a inspecció i entenem que
també és important la figura dels instructors que són també els
que donen, fan que s’agiliti la tramitació dels expedients.

Amb la que no podem estar d’acord és amb la 16740, de
pegar aquesta estocada a la promoció turística de 3 milions
d’euros, perquè entenem que s’han de continuar fent
actuacions, totes les actuacions de promoure tots els diferents
tipus de turisme que volem promoure i mantenir els convenis
amb els consells insulars i mantenir tota una sèrie d’actuacions
que ve desenvolupant l’ATB que creim que són necessàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup, intentaré no
repetir-me gaire amb el Sr. Reus perquè lògicament com a
grups que donam suport al Govern tenim una postura
consensuada respecte de les esmenes presentades, lògicament
rebutjarem les esmenes a la totalitat perquè creiem que amb els
recursos (...) disponibles el pressupost respon als principals
reptes plantejats en les àrees que són responsabilitat d’aquesta
conselleria, i pel que fa a les esmenes parcials el criteri general
també és rebutjar-les exceptuant-ne els comentaris que faré a
continuació.

 Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, ja ho ha
explicat el Sr. Gijón, presenta diverses esmenes referides a
promoció turística i es refereix als diversos nínxols de mercat,
també a promoció diferenciada per les illes, també curiosament
algun estudi, tot i que moltes vegades pot anar en contra de
propostes perquè diu que ja estan farts de fer estudis i que el
que volen són actuacions, bé. Nosaltres, tot i que en algunes
estam d’acord, compartim la importància en ares de la
diversificació del mercat turístic, doncs, explorar i invertir en
aquesta diversificació, creiem que això està ja plantejat per part
de la conselleria, ja té la conselleria el seu portafoli de
prioritats i, per tant, no creiem que sigui oportú rigiditzar en
accés aquest portafoli decidint aquí tota una sèrie de
repartiment dels doblers en funció de diverses prioritats,
algunes de les quals compartim, però altres no i per aquest
motiu a tot aquest paquet d’esmenes votarem en contra.

Pel que fa a les esmenes on podem arribar a una acord, són
les que ha dit el Sr. Reus i per tant, no m’hi estendré excepte en

 



1092 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 2 / 14 de desembre de 2016

algun aspecte que vull afegir, serien la 16489 i la 16462,
sempre i quan el Grup Popular acceptés la transacció que fossin
d’afectació en el pressupost de l’Agència de Turisme de
Balears especialment -diguem- per la 14462, és a dir, si no
s’acceptés aquesta transacció votaríem en contra perquè, és
clar, fa baixa de la Conselleria de Transparència i nosaltres
creim que no podem vestir un sant ni desvestir-ne un altre i, per
tant, si s’acceptés aquesta transacció de convertir-la en
afectació podríem votar-hi a favor.

Pel que fa a les esmenes del Grup Podem, amb la 16738,
referent als treballs per posar en marxa el parc Bit a Eivissa, hi
estaríem a favor. Pel que fa a la 16540, ja em sap greu que ara
o hi sigui el Sr. Aguilera, tot i que entenem i podem estar-hi a
favor des d’un punt de vista conceptual que cal disminuir la
inversió en turisme i incrementar-la en recerca i
desenvolupament, és clar, això és una mica un brindis al sol
perquè és evident que... és a dir, el que no podem fer és que el
pressupost de l’any que ve no tinguem ni un duro per fer res
perquè no ha vingut gent, perquè no han vingut turistes a les
Illes. Per tant, en això hem de tocar una mica de peus a terra. A
mi m’ha fet pensar, ara que es va morir Fidel Castro i es varen
fer reportatges sobre el seu govern, quan es va decidir que tota
la població anés a tallar canya i no es va fer res més i va quedar
l’administració aturada durant uns mesos i allò va originar una
crisi bestial fins que no es va tornar a posar en marxa tota
l’administració.

Jo poso l’exemple que... a veure, és a dir, no podem fer
volantades, cops de volant, de dir doncs, escolta, ara no
gastarem ni un duro en promoció turística i ho dedicarem tot a
R+D, també per un element important que ha dit el Sr. Reus
que és que aquests increments de despesa en sectors emergents
s’han de fer de forma progressiva perquè s’ha d’anar invertint
en un ecosistema que sigui capaç d’absorbir-los i sigui capaç de
treure’ls un rendiment, dedicar de cop i volta una gran quantitat
en un sector que encara està emergent o que no té la capacitat
de gastar-la, això passa a vegades en l’administració, a vegades
ho diem, a vegades l’administració no és capaç ni tan sols de
gastar... o alguns departaments de l’administració, els recursos
que se li afegeixen, no?, per tant, no podem estar d’acord amb
aquesta esmena.

Pel que fa a la 16739, sobre la contractació de tres
inspectors de turisme, el Sr. Aguilera mateix ha plantejat una
modificació en la seva denominació, que seria la transacció que
nosaltres li proposaríem, que seria descriure-la com “dotar de
més recursos humans la inspecció i la tramitació d’expedients”
i no concretar “en tres inspectors de turisme” perquè pot ser
aquesta no és la millor manera de donar major agilitat a la
tramitació d’aquests expedients. Per tant, entenc, pel que ha dit
el Sr. Aguilera, que acceptaria aquesta transacció.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, també estam a favor, amb
coherència amb el que hem anat votant i amb tots els debats
que hi hagut sobre el tema del cotxe de lloguer, que es faci
aquest estudi. Per tant, no tenim inconvenient a votar-hi a
favor.

I pel que fa a les esmenes del Grup Ciutadans o del Grup
Mixt, Ciutadans, també estaríem a favor d’acceptar l’esmena
16313, entre altres coses perquè són tasques que ja estan

previstes dintre del portafoli dels serveis de l’Agència de
Turisme de Balears i, per tant, no ens fa cap nosa en la forma
àmplia en què està formulada acceptar-la.

Això és tot. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bon dia, una esmena a la totalitat en
principi implica que no estàs d’acord amb les línies polítiques
bàsiques que ha marcat una determinada conselleria per a l’any
següent, és a dir, les grans línies d’actuació, i se suposa que si
no estàs d’acord amb les línies bàsiques d’actuació a través de
les esmenes parcials quan no s’accepta una esmena a la
totalitat, expliques quina seria la teva alternativa, què vols que
faci el Govern en aquella àrea en qüestió. 

Per tant, les esmenes parcials són la fotografia del que
l’oposició pensa que ha de ser la política del Govern. En
principi se suposa que és això perquè és on li diu què ha de fer,
és on li diu què ha de fer. No, necessàriament no, perquè en el
cas del PP no perquè no sap què ha de fer, però si una oposició
sap què ha de fer ho fa a través de les seves esmenes parcials.

Ho hem sentit perquè el Sr. Melià diu que no li agraden
gens aquests pressuposts, però ens presenta molta escassa
alternativa, diu que hauríem d’apostar per la innovació, però no
presenten ni una sola esmena als pressuposts d’Innovació. En
el cas de turisme un resum, la seva alternativa en 270.000 euros
més en promoció, una cosa a Valldemossa, un pla de
màrqueting a Valldemossa 100.000 euros i 20.000 sobre els
lloguers de cotxes elèctrics, que hi estaríem d’acord a fer aquest
estudi. Crec que és una qüestió positiva fer aquest estudi, però
hem de tenir seny perquè si tenim un problema amb els
vehicles, amb els cotxes de lloguer durant el mes d’agost,
durant la punta d’estiu, i posam sostre als cotxes de lloguer,
però no posam sostre als conductors de cotxes de lloguer
podem tenir un problema perquè volem més promoció turística
indiscriminada i volem manco cotxes de lloguer, sembla,
perquè si no, no faria falta fer l’estudi. Per tant, aquí tenim una
contradicció, perquè en tot cas el mes de novembre no tenim
problema de saturació de carreteres.

El Partit Popular ens presenta també propostes interessants
en Innovació i Recerca, però, diguéssim, per una banda ens
incorpora una esmena de 3 milions a Innovació i Recerca, però
per altra banda ens en detreu 1.800.000 de la mateixa
conselleria pel que són la gestió de fons europeus que van
destinats, en principi, a Innovació. Per tant, tenim aquí, per una
banda, que posam en el munt, però per altra banda n'hi treim al
munt i dins aquest munt que hi posam entenem que la
instalAlació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics té molt
poc d’innovació, evidentment ajuda un sector, però això creim
que és més propi de la Conselleria de Territori. Per cert, el PP
també ha fet una esmena d’1 milió d’euros en el mateix sentit
a la Conselleria de Territori, sembla que hi ha una petita
contradicció, tal vegada es trobaran dos consellers posant punts
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de recàrrega al mateix carrer del mateix municipi i podem tenir
una contradicció a través de les esmenes del PP. En tot cas, el
problema també que tenen aquestes esmenes  és perquè crec
que amb un excés de zel de rigor pressupostari el PP ha afectat
250.000 euros, per exemple, a una partida que només té 1.000
euros. Per tant, no sé com han pogut afectar 250.000 euros
quan només n'hi ha 1.000, però vull dir, crec que és una
afectació errada. Per tant, haurien de retirar aquestes esmenes
per equivocades, perquè d’on no n'hi ha, no en podem treure,
i això tant en el Grup Popular com en tècnica pressupostària. I
són diversos casos on passa això. El Sr. Camps que tant em
vigila a mi, crec que no vigila molt el rigor pressupostari a
l’hora de fer esmenes.

Continuam. Palau de Congressos, a la fi tenim Palau de
Congressos en marxa, però entenem que hi ha... si el Sr. Camps
calla, igual podré parlar amb una mica de concentració, Sr.
President. És que és impossible mentre parla tothom poder
seguir. 

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Borràs, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Palau de Congressos, tenim una gestió
privada que s’ha (...) a fer una comercialització deixant que
sigui l’empresa privada que en l’ús de les seves competències
com a gestor d’aquest centre, d’aquests nous ingressos, faci la
seva promoció. 

També ens proposa el PP promoció, diguéssim, de
productes concrets. Estam d’acord en tots i cada un dels
productes concrets que proposa promocionar...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Borràs. Sr. Camps i Sr. Gijón. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Sr. Borràs, endavant.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Continuï, Sr. Borràs, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

No, una cosa és un comentari i una altra cosa és una
xerrameca permanent i sistemàtica que em fa el...

Estam d’acord -com els deia- en totes i cada una de les
partides de promoció, de promoció sectorial, que proposa el
Partit Popular. Ara bé, entenem que és molt millor l’esmena del

Grup Ciutadans, del Grup Parlamentari Ciutadans, d’1 milió
d’euros en aquest mateix sentit que va l’esmena del Partit
Popular, primera perquè és de més quantitat, són 100.000 euros
més, però és que a més dóna més marge dins les polítiques de
promoció del Govern, dóna més marge i llibertat al Govern per
poder moure dins aquests epígrafs que marca el Partit Popular
la definició d’aquests promocions, perquè igual aquestes
quantitats estrictes són una cotilla massa forta per al Govern i
una partida d’1 milió destinada a la desestacionalització ens
sembla molt més interessant. 

En el cas de 100.000 euros per a l’aplicació mòbil hi estam
d’acord, evidentment li fa bona falta a l’aplicació mòbil els
recursos per poder-la millorar. En el portal turístic 1 milió no
hi estam d’acord, el portal aquest, l’aparador turístic del Sr.
Delgado que era l’octava meravella del món mundial de la
promoció turística, és un nyap immens que veurem com l’hem
d’aclarir, però evidentment en aquests moments afectar-hi 1
milió més després de tants de milions que ens ha costat i amb
la complexitat que hi ha administrativa i de relacions amb les
empreses privades que ho gestionen entenem que és molt
agosarat de contreure, d’afectar.

Partides com unes altres, estaríem d’acord amb una
transacció sobre l’esmena del Pati de Sa Lluna sempre i quan,
esperem, no sigui per posar un restaurant, perquè la Sra.
Sugrañes, alcaldessa d’Alaior a més de diputada, el que volia
allà era fer-hi un restaurant i per fer-hi un restaurant tant
inversió pública en una zona estratègica d’un municipi ens
sembla innecessari. Esperem que el Govern no faci cas a la Sra.
Sugrañes i sí faci cas a la inversió, però no a posar-hi un
restaurant.

Després, rutes cicloturístiques. Ens demanen recursos per
a rutes cicloturístiques, la millora de les rutes cicloturístiques
són importants, però evidentment entenem que han d’anar
d’altres partides i també han de colAlaborar altres institucions
com els consells insulars, que són els responsables de camins
i carreteres i, per tant, d’aquestes rutes.

Demanen unes inversions importants també de millora
d’oferta turística a zones determinades, semblen una mica
dedicacions a casos concrets, a municipis concrets,
especialment de l’illa d’Eivissa. Es veu que, tot i que hi ha 6
milions d’euros de reconversió a zones turístiques en general
sembla que hi ha algunes zones que tenen més simpatia que
altres per als diputats del Partit Popular i, sobretot, 2 milions
per a la rehabilitació integral de Platja d'En Bossa, veig que la
Platja d'En Bossa és un lloc, diguem, on hi té molta estimació
el Partit Popular, hem sentit parlar últimament molt de Platja
d'En Bossa en aquesta... i hem vist com els protagonistes han
passat per aquest parlament en situacions una mica dubtoses,
entenem que aquestes qüestions no són pròpies, en aquests
moments, d’aquesta conselleria, perquè no són competència ni
responsabilitat d’aquesta conselleria ni d’aquest govern, són
competències dels consells insulars aquestes coses, però a més
d’on detreuen les coses pensam que no és la millor solució
possible per resoldre els problemes que tenen aquests àmbits i
espais concrets.

En resum, donarem suport a la proposta de Ciutadans de
destinar 1milió a la desestacionalització turística. Donarem
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suport a la proposta, si s’accepta la transacció, del Partit
Popular sobre la millora dels recursos turístics de l’aplicació.
Donarem suport també a les millores del Pati de Sa Lluna. Com
ja he dit a l’estudi dels vehicles elèctrics que proposa El Pi. I
també, vull dir, a la construcció del Parc Bit d’Eivissa, un Parc
Bit és molt més que un edifici, però evidentment per un edifici
s’ha de començar, l’edifici no és suficient, però per qualque
banda s’ha de començar. I donarem suport també a la
contractació, sempre que s’accepti l’esmena de transacció pel
Grup Podem, dels inspectors o instructors de turisme perquè
puguin tirar endavant els sistemes sancionadors. 

No donarem suport a l’esmena de 3 milions que detreuen a
turisme. És cert que falta resoldre els problemes de molts de
barracons a moltes escoles i llevar els barracons a les escoles
se soluciona de dues maneres, hi ha dues solucions, una
construint escoles, per a la qual cosa fan falta recursos,
evidentment per tenir recursos es necessita generar ingressos i
si per generar ingressos necessites generar que la societat
generi activitat econòmica per poder proposar ingressos a
l’administració, si no hi ha activitat econòmica a la societat
l’administració no té ingressos, per tant, no pots fer escoles. O
pots solucionar el tema dels barracons fent innecessaris els
barracons destruint l’activitat econòmica i fent que la gent hagi
de millorar. Aquesta és l’altra solució. Entenem que aquesta
segona no la vol ningú, que volem que els infants de les Illes
puguin estudiar a escoles decents, però puguin créixer i ser
feliços a les nostres illes, no hagin d’emigrar, per tant, no
volem destruir activitat econòmica i si no volem destruir
activitat econòmica hem de donar suport a l’activitat
econòmica. Evidentment, per donar suport a l’activitat
econòmica hem de canviar el model productiu, hi estam
d’acord que l’hem de canviar, però mentrestant ho hem de fer
d’una manera tranquilAla i assossegada, hem de donar suport a
l’activitat econòmica principal de les nostres illes que és el
turisme. 

Per cert, torna a patir una altra amenaça, una altra amenaça
urgent, una altra amenaça greu, per part dels grans salvadors
del turisme i per part dels grans baixadors d’impostos, que és
una altra vegada una nova amenaça sobre la pujada de l’IVA
turístic. Esperem que aquest govern que ha posat un impost
molt moderat a l’activitat turística d’allotjament, que semblava
que amb aquest impost s’acabava el món, esperem que ara no
haguem de tenir aquí ara un debat greu, perquè hi hagi una
pujada de l’IVA turístic, que açò sí que afectaria greument la
nostra activitat primera econòmica.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. De 23 millones de euros de
enmiendas presentadas, se aceptan 400.000, menos de un 1,5%,
no está mal. Este es el gobierno del diálogo y del consenso.

El Sr. Castells dice que “les inversions en recerca i
innovació s’han de fer a poc a poc”. ¡Y tanto! 0,27% del
presupuesto. Igual si aceleramos un poquito más, nos
creeremos de verdad que este gobierno apuesta por la
innovació i la recerca, cosa que es evidente que no es así.

El Sr. Borràs habla que la innovación se refleja, entre otras
cosas, en el presupuesto de los fondos europeos que aparecen
en el Centro Baleares Europa. Lo cual es un chiste, porque
basta que vea la memoria de este año, simplemente que la lea
y si es capaz usted de reconocer que ahí ha habido algo de
innovació y que se han aplicado fondos europeos para la
innovación, ¡que venga Dios y lo vea! 

El Sr. Borràs, que es un experto en todo lo que tiene
relación con el turismo, me sorprende que no haya asesorado
mejor al vicepresidente para que haga unos presupuestos
medianamente creíbles. Baja la promoción turística, porque
claro, sobran turistas, con lo cual tiene su lógica. Y no crece la
de innovación, o al menos no lo hace en el sentido de cambiar
de verdad el modelo productivo.

Se queja el Sr. Borràs de que hay unas zonas que parece
que nuestras enmiendas tienen más simpatías que las otras a la
hora de hacer inversiones en infraestructuras. Yo pienso que al
menos las nuestras tienen alguna simpatía, porque de las suyas
no hay ninguna que tenga simpatía. Ustedes no invierten en
infraestructuras de ningún tipo, de ningún tipo. Con la excusa
de que los carriles bici y las rutas cicloturistas son del consell
insular, que las haga el consell insular, pero es que tampoco le
mandan el dinero al consell insular. Por tanto, difícilmente se
va a poder hacer nada de lo que ustedes están diciendo.

Y dice que lo del portal turístico que puso en marcha el Sr.
Delgado era un nyap. Bueno, pues ese es el calificativo que
acabo de utilizar yo para la Ley de viviendas de alquiler
turístico, pero en cualquier caso, si no está de acuerdo con el
portal turístico que puso en marcha el Partido Popular, hagan
uno, el que sea, más vale un malo que no tener ninguno, y con
ustedes no tenemos ninguno. Pongan el millón de euros donde
ustedes quieran, pero hagan un portal, porque somos el único
destino que no tenemos nada en materia de innovación ni de
información turística, porque, claro, con la excusa de que el
Partido Popular lo hace todo mal, esto está muy bien para venir
aquí a una comisión y decir, el Partido Popular fue un desastre,
pero luego se tendrá que concretar en algo. Y en estos
presupuestos no se concreta absolutamente en nada, en nada.
Lo que pasa es que es una evidencia que a ustedes el turismo
les trae sin cuidado. Basta ver los presupuestos.

En cuanto a las enmiendas que presentan otros grupos. La
construcción del Parc Bit d’Eivissa, presentada por el Grupo
Podemos le daremos apoyo. La que presenta respecto a la
transferencia de recursos y promoción turística, a R+D+I, a
pesar de las ganas que tenemos de votarlo a favor, no lo vamos
a hacer, porque este presupuesto ha bajado en materia de
promoción y lo que tiene que hacer es subir y lo que no vamos
a hacer es encima quitárselo, que es lo que se merece este
gobierno, pero no lo haremos por un mínimo de
responsabilidad, ya que ustedes no se preocupan por el turismo,
lo intentaremos hacer nosotros.
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En cuanto a la contratación de los inspectores de turismo,
no la vamos a admitir porque precisamente se quita de la
partida de promoción turística. Si quieren buscar de otras
partidas de la Conselleria de Transparencia, se las aprobamos
sin ningún tipo de problema, porque para lo que están
haciendo.

Y luego de las enmiendas que presenta El Pi, nosotros no
estamos de acuerdo con poner un techo a la entrada de coches
de alquiler. Ya hemos dicho cuál era nuestra propuesta:
sustituir vehículos de combustión por vehículos eléctricos y así
queda reflejado en nuestras enmiendas. Y por tanto, no estamos
de acuerdo en que se ponga un techo. En cualquier caso es una
propuesta que ya se aprobó en esta comisión, no entendemos
tampoco que se tenga que poner una partida para algo que se
aprueba, porque si no, esto no sirve absolutamente para nada.
Venimos aquí, aprobamos proposiciones no de ley, pero luego
quedan absolutamente en nada porque este gobierno pasa
absolutamente del Parlamento.

En cuanto al incremento de la partida de promoció turística,
también presentada por El Pi, votaremos a favor. 

Al Pla de màrqueting Valldemossa destí de referència
presentado por El Pi, votaremos a favor.

A la enmienda de Ciudadanos para avanzar en I+D+I
votaremos a favor.

Y a la de fomentar la desestacionalización del turismo de El
Pi también votaremos a favor. 

Por cierto, ya que el Sr. Borràs es experto en la realización
de proyectos y de presupuestos en su interpretación, y dice que
hay algún error, que es posible, porque de vez en cuando
cometemos algún error, sólo de vez en cuando, si es tan amable
de decírnoslo, pues igual lo podemos corregir.

Y ya para terminar, me gusta saber que el Sr. Borràs tiene
el oído tan fino, que es capaz de escucharnos cuando yo desde
la otra punta del Parlamento, en la sesión de cada martes, le
estoy escuchando a usted y me tengo que estar callando. Pero
bueno, ya sabiendo que usted controla esto, ya se lo pediré
también a la presidenta, que es tan amiga suya.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair als grups parlamentaris
que ens donen suport a les esmenes que hem presentat.
Lamentem sincerament que la proposta dels 3 milions d’euros
no pugui sortir.

Comentar que justament el Sr. Antoni Reus m’ha fet un
comentari sobre l’esmena dels inspectors de turisme.
Inicialment posa en el document..., és una esmena de

substitució i hauria aparèixer com d’afectació, d’acord? Per
tant, agrair això. 

Comentar com ja s’ha dit per diferents portaveus de les
diferents formacions, és obvi que en turisme hi ha moltíssima
feina per fer. És obvi que el canvi de model turístic i l’aposta
per la innovació hauria de ser prioritat en aquest govern. Jo
penso que per a la resta de partits polítics venim apostant i ho
hem posat damunt la taula. Entenem la falta de recursos, però
el Govern haurà de fer tot l’esforç possible per canviar aquesta
tendència i que el canvi de model turístic passi per la
innovació, adaptant-se cada una de les illes i cada una de les
realitats, però s’ha de posar damunt la taula un pla realista i
com no, sols per intentar com comentava abans en la nostra
esmena que hem presentat sobre el Parc BIT, pugui ser una
realitat.

Abans, a l’inici de tot no he comentat, se m’ha oblidat dir
que el tema de les esmenes a la globalitat dels diferents grups,
com poden imaginar, bé en aquest cas votarem en contra. 

I, Sr. Borràs, em sembla que el seu comentari final sobre els
barracons no calia fer-ho. És obvi que encara que en
determinats moments nosaltres puguem ser molt crítics sobre
determinades qüestions, ni demonitzem el turisme, sí que
posem damunt la taula que en determinats llocs i determinades
formes de turisme estan provocant unes conseqüències socials,
econòmiques, medi ambientals, territorials, etc., a cada una de
les illes, amb una repercussió que hem de plantejar-nos
realment quin és el model d’illes que volem a llarg termini. I
creim que el seu comentari sobre destruir l’economia perquè la
gent emigri cap una altra banda, sincerament està fora de lloc.

Moltes gràcies.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de paraula pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, President. Molt ràpidament. Bé, volia agrair el
suport a l’esmena a tots els grups que li han donat, a l’esmena
16313, l’esmena d’afectació de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears.

I després volia simplement comentar-li al Sr. Reus. És cert
que hi ha un increment, però és que com vostè sap
perfectament, els increments sobre partides molt baixes són
increments també menuts, i per tant o els increments són
grossos sobre partides baixes o pràcticament no els notam, per
molt que sigui més d’un 10..., no record exactament quant era,
un 13... Idò simplement això. És una llei elemental i vostè és
del gremi i la sap perfectament.

I res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica, també amb un temps de
cinc minuts per intervenció. Té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, només una referència a aquest darrer comentari. És cert,
però també és cert que la partida d’innovació, de la Direcció
General d’Innovació, no és l’única partida que va destinada al
canvi de model econòmic, com també ja he recordat abans, que
també hi ha la innovació sanitària, que també puja en
percentatges bastant elevats, i també les que van destinades a
aquestes qüestions dins la Conselleria de Treball; s’està
tramitant la Llei d’indústria, que ja en fase d’avantprojecte i
crec que és fins a principis de gener, i que es tramitarà també
dins l’any que ve i que preveu també el Pla d’indústria que està
previst dins la Conselleria de Treball. Per tant crec que no ens
hem de..., el canvi de model econòmic no és la partida de
convocatòria de doctorats o d’ajudes a empreses innovadores
que pugui treure la Direcció General d’Innovació.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En resposta al Sr. Gijón, bé,
vostè doncs ens ha renyat molt per acceptar molt poc del que
vostès han esmenat (...) 23 milions d’esmenes. Bé, fer milions...
esmenar per import de milions és relativament senzill, no és un
terme de comparació que ens sigui útil. 

No sé si he d’entendre, quan vostè ha dit “acceptar”, si volia
dir que acceptava la transacció que li hem ofert. Val, perquè no
m’havia quedat clar i necessitava saber-ho per saber com
havíem de votar.

Vostè ha posat en boca meva una cosa que no he dit, diu
que jo he dit que en I+D els doblers s’han de gastar a poc a
poc. Jo no he dit això, el que he dit és que una cosa és gastar...,
que tot i que moltes vegades a les administracions els costa
executar el pressupost que tenen, una cosa és gastar a fons
perdut, que és que fem quan sostenim els serveis públics, i una
altra és dedicar els diners perquè tinguin un efecte
multiplicador i que per tant generin riquesa, com per exemple
la promoció turística o els diners en I+D. El que dic amb això
és que..., i de fet allò que he comentat ho he fet en resposta al
Sr. Aguilera, el que passa és que ell en aquell moment no hi
era, quan parlava de dedicar 3 milions en R+D; simplement, i
jo crec que vostè estarà d’acord amb mi, el que dic és que
abans de fer una transferència tan important en R+D sense
saber exactament a què ho dedicarem d’R+D és molt important
saber que hi ha un ecosistema que és capaç d’absorbir aquests
diners i fer un retorn, és a dir, aquest efecte multiplicador, que
cada euro que gastem de l’administració té un efecte
multiplicador, perquè aquí no es tracta de gastar a fons perdut
com feim amb un servei social, sinó d’invertir els doblers de
manera que tinguin un retorn i que per tant ens enriqueixi com
a comunitat i puguem fer aquestes despeses. 

I per acabar només vull aclarir-li, perquè vostè ha retret a El
Pi, que després d’haver presentat diverses PNL ara presenta
una esmena al pressupost. Només li vull recordar que una
proposició no de llei no té caràcter normatiu, i en canvi una llei
de pressupostos sí que el té, i per tant és radicalment diferent
aprovar una cosa com a proposició no de llei i presentar una
esmena als pressupostos, i per tant ho trobo totalment coherent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari...

(Remor de veus)

...Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Una cosa és fer comentaris i una altra
cosa és fer una conversa, sistemàticament estar parlant; són
dues coses diferents. No, no estic parlant de vostè, Sr.
President, estic fent una reflexió en veu alta.

Venim d’un... No... Sí, sí, ja sé que corre el temps. Venim
d’un govern que feia més amb manco, venim d’un govern que
feia més amb manco, i així en bravejaven sistemàticament tant
el president com el seu conseller de Turisme, primer el Sr.
Delgado i després el Sr. Rodríguez..., perdó, Martínez. Hem
passat d’un govern que feia més amb manco a una oposició que
era la que feia més amb manco, a exigir que facem més amb
més, i farem més però amb els recursos que es poden. I per açò
fa falta que la Direcció General de Recursos Europeus pugui
gestionar, perquè evidentment no és aquesta direcció general
que fa innovació, sinó que és, diguéssim, la via que permet que
hi hagi recursos europeus, que es gastin i que es gastin en
innovació, i no com els quatre anys passats, que havíem de
tornar i encara s’han de tornar els recursos europeus perquè no
s’han gastat, perquè ni la Direcció General de Recursos
Europeus ni la resta del Govern no funcionaven bé i per tant
havien de tornar recursos europeus. I en aquest sentit si ara fa
falta implantació de punts de vehicles elèctrics és perquè no
s’han posat abans, i abans d’arribar el PP hi havia un pla
d’instalAlació de punts de vehicles elèctrics, pla que va aturar el
Partit Popular; hi havia un pla de millorar i de rutes
cicloturístiques a cadascuna de les illes, pla que el Partit
Popular va aturar i que ara reclama que es torni a posar en
marxa.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, Sr. Melià, ho van aturar, què vol que li digui? Jo era
conseller i ho van aturar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, continuï, no faci cas de les intervencions, i
deman als diputats que (...) de fer comentaris en aquesta
intervenció.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, si comentaris en poden fer, el que no és normal és fer
una conversa sistemàtica, en paralAlel; són dues coses... Els
comentaris del Sr. Melià m’estimulen, perquè evidentment sí,
hi havia un pla de rutes cicloturístiques que es va aturar, i
estava vinculat a l’impost turístic, primer, i després el segon
govern Antich va posar un pla en marxa de rutes
cicloturístiques, i algunes rutes es van fer, i evidentment
immediatament el Partit Popular el va aturar. Ara reclamen que
es torni a posar en marxa; molt bé, però les transferències són
dels consells, en tot cas, i el Govern dóna suport als consells
per fer aquestes iniciatives.

Clar, diu que aquest govern no inverteix en infraestructures.
Dir que aquest govern no inverteix en infraestructures després
de quatre anys de no gastar ni un sol euro en infraestructures...;
en els ports de la nostra comunitat autònoma, que són una punta
important per al nostre turisme, en els ports de competència de
la comunitat autònoma no es va invertir un sol euro en quatre
anys perquè l’objectiu era privatitzar aquests ports. En aquest
moment es torna a invertir i açò són inversions en
infraestructures, i el Sr. Gijón potser les voldria veure aquí,
reflectides a la Conselleria de Turisme, però en aquests
moments ports està en una altra conselleria. Les infraestructures
no depenen de turisme, depenen d’una altra conselleria; per tant
és una altra conselleria la que fa inversions en infraestructures.

Per cert, la partida que vostès han agafat doblers, que
només té 1.000 euros, és la partida 76100 del programa 541A,
centre 12501. Les esmenes són tres esmenes; si vol les hi
llegiré després, però la partida 76000, d’on detreuen és partida
76100, programa 541A, centre 12501. És una partida que té
1.000 euros i en detreuen una quantitat molt superior.
Evidentment és un error que pot tenir qualsevol però és un
error i per açò els ho he dit; no en sé més que ningú, de
pressupostos, però sí que he vist on afectaven, ho he mirat i he
vist que hi havia aquest error i m’ha semblat que els ho havia
de dir, perquè crec que no és tècnicament possible que açò vagi
endavant.

En tot cas... l’esforç que fa aquest govern en promoció
turística, que és un punt important d’aquest debat, el fa, i així
s’ha demostrat avui quan hem acceptat l’esmena d’afectació del
Grup Ciutadans d’1 milió d’euros per desestacionalitzar, per
millorar la vinguda de turistes a l’hivern. També pensam que
tenim problemes a punta d’estiu; per açò acceptam l’estudi del
Sr. Melià dels rent a car. Per cert, limitar els rent a car s’ha de
veure com es fa; igual és una fórmula tributària que s’ha de
cercar, hi ha vies tributàries, d’alguna manera s’hauria de fer,
però si per una banda penséssim a limitar i per altra banda fem
un pla d’incorporació dels vehicles elèctrics, que estic d’acord
que és molt necessari que els rent a car vagin amb energia
elèctrica, esperem que sigui una energia elèctrica que no sigui
la d’Es Murterar o la que hi ha a Menorca i a Eivissa, que són
de fòssils, sinó un altre tipus d’energia elèctrica, però d’alguna
banda hem de començar, hem de començar pel vehicle elèctric,
estaria molt bé que els rent a car fossin en vehicle elèctric,
però evidentment també anem alerta com ho feim que no
generem un avantatge competitiu per a les empreses que vénen
de la península, les grans multinacionals, que al tenir menys
costos, perquè evidentment un vehicle elèctric és més car de

compra i manteniment que un vehicle de benzina, generéssim
un avantatge competitiu a les empreses multinacionals en
contra de les locals. Per tant hem de ser molt cauts en com fem
el tema de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, hauria d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. ...i evidentment, com deia, fem esmenes de
desestacionalització, per açò intentam que l’activitat
econòmica, perquè la gent no hagi d’emigrar, se’n vagi a
l’hivern, sigui a l’hivern que hi hagi millor activitat econòmica,
més recursos perquè la gent no hagi d’emigrar, i a partir d’aquí,
si hi ha activitat econòmica a l’hivern podrem resoldre el
problema dels barracons. 

Jo no he acusat Podem ni molt manco que vulguin
destrossar activitat econòmica. Dic que el risc de no mantenir
l’activitat econòmica pot dur a (...). Però evidentment Sr.
Aguilera, estigui tranquil, sé que vostè vol que la gent
d’aquesta comunitat sigui de cada vegada més culta, més
formada i que visqui millor. No tenc cap dubte de les seves
bones intencions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar a les votacions farem un recés de tres
minuts per ordenar-les i aclarir les transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. La votació de les esmenes a la
secció 12, de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 

Passam a votar-les totes de forma individual, fins i tot les
esmenes a la totalitat. Endavant. Començam.

Esmenes a la totalitat. Esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 16385.

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. 16395.

Vots a favor?

 



1098 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 2 / 14 de desembre de 2016

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16396.

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. 16397.

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. 16398.

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. 16399.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

No, perdó, 6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció,
perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16400.

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 la totalitat del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Esmena RGE núm. 16209.

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 votar els esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Esmena RGE núm. 16316.

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. 16301.

Vots a favor?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

Totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Totalitat del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena
RGE núm. 16301.

Vots a favor d’aquesta mateixa esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials.

Començam per les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Esmena RGE núm. 16474.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 ..., perdó, 5 a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16484.

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. 16485.

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. 16486.

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. 16487.

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. 16488.

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. 16461.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 16463.

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. 16464.

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. 16465.

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. 16466.

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. 16467.

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. 16468.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

Tornem repetir la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 16468.

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. 16469.

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. 16470.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16489.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16490.

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. 16570.

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. 16572.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16573.

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. 16579.

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. 16695.

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. 16471.

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. 16472.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16462.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16473.

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. 16475.

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. 16476.

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. 16477.

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. 16478.

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. 16479.

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. 16480.

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. 16481.

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. 16482.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 16483.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Esmena RGE núm. 16738.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16740.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Podem repetir la votació?

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir la votació de l’esmena RGE núm. 16740.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

(Remor de veus)

M’he equivocat en el recompte i era 2 vots a favor, 10 en
contra i 1 abstenció. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, que és l’esmena transaccionada RGE núm.
16739.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16165.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16166.

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 la darrera esmena del Grup Parlamentari El
Pi.

Esmena RGE núm. 16167.

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 del Grup Parlamentari Mixt
(Ciutadans).

Esmena RGE núm. 16300.

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. 16313.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

EL SR. CASTELLS I PEIRO:

Sr. President, podem fer un recés de cinc minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés de dos minuts perquè es produeixin els canvis
de diputats si fa falta.

EL SR. PRESIDENT:

Prosseguim amb el debat dels pressuposts. Volia preguntar
si hi ha canvis a la composició de la comissió per al debat
número 4, de la Conselleria d’Educació.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

President, Sara Ramón substitueix Rafael Nadal.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

President, Laura Camargo és a punt d’arribar i serà la
persona que em substituirà.

Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, en el meu cas m’imagín que... el motiu deu ser el mateix,
també Olga Ballester em substituirà, però d’aquí a una estona.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I Manel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat número 4, de totalitat, agrupació de la
Secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, amb les
seccions i entitats afins.
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Parlam de les esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, a la Secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat,
RGE núm. 16386; a l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, l’esmena RGE núm. 16401; a la
Fundació Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears,
l’esmena RGE núm. 16402; a la Fundació Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Balears, l’esmena RGE núm. 16403;
al Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries, l’esmena
RGE núm. 16404.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa
423B, altres serveis i ensenyament, hi ha dues esmenes, les
RGE núm. 16726 i 16727.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, hi ha l’esmena RGE núm. 16210.

I pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, hi ha l’esmena
RGE núm. 16330, a la Fundació Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears.

Passam a les intervencions de cada un dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

No intervendrem en aquest moment, sinó que ens reservam
per intervenir en el Ple quant a la totalitat de les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Comunicar que retirem les
dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula la Sra. Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, dir que nosaltres consideram que no correspon a la
demanda i necessitat social, que es necessiten més diners en
aquesta partida i, per tant, d’aquí l’esmena a la totalitat.

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

També reservarem tota l’exposició de motius per al Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Deixam el debat de totalitat per al
Plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, moltes gràcies. Nosaltres també deixam el debat de
totalitat per al Plenari. Gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, crec que... -perdoni, Sr. President-, crec que jo formava
part de la llista, però... de totes maneres també m’afegesc...

EL SR. PRESIDENT:

Idò, té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans.
Perdoni.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, sí, no, m’afegesc, també ho deixarem per al debat en el
Ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes a la totalitat de la Secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat.

Si cap grup no demana votació separada, faríem la votació
conjunta de les esmenes 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:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena 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 al debat número 5, de globalitat, B) Esmenes
parcials.

Grup Parlamentari Popular, al programa 421A, Direcció i
Serveis Generals d’Educació i Universitat, esmenes RGE núm.
16542, 16538, 16540, 16541.

Al programa 421D, formació del professorat, RGE núm.
16690.

Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmenes RGE núm. 16691 i 16694.

Al programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, l’esmena RGE núm. 16688.

Al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
l’esmena RGE núm. 16663, 16664, 16665, 16692 i 16684.

Al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, les
esmenes RGE núm. 16576, 16681, 16666, 16539, 16553,
16554, 16555, 16556, 16557, 16558, 16559, 16560, 16561,
16562, 16575, 16577 i 16580.

A l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, les esmenes RGE núm. 16617, 16618, 16619, 16620,
16621, 16621, 16622, 16623, 16624, 16625, 16626, 16627,
16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674,
16675, 16676, 16677, 16678, 16679, 16680, 16682, 16683,
16685, 16686, 16687, 16689 i 16693.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa
421D, formació del professorat, l’esmena RGE núm. 16722.

Al programa 421E, projectes lingüístics, l’esmena RGE
núm. 16723.

Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, l’esmena RGE núm. 16725.

Al programa 421K, innovació i comunitat educativa, les
esmenes RGE núm. 16721, 16724, i 16720.

Les esmenes del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, al programa 421A, Direcció i Serveis
Generals d’Educació i Universitat, esmena RGE núm. 16155.

Al programa 421C, de planificació educativa i règim de
centres escolars, l’esmena RGE núm. 16186.

Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, l’esmena RGE núm. 16198.

Al programa 421I, administració i serveis de suport a
l’ensenyament, esmenes RGE núm. 16163 i 16164.

Al programa 421B, altres serveis a l’ensenyament, les
esmenes RGE núm. 16149, 16150, 16151, 16152, 16153,
16154, 16161, 16162, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182,
16183, 16184, 16185, 16197, 16199, 16212, 16213, 16214 i
16215.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al programa 421F,
de política i actuacions en matèria universitària, les esmenes
RGE núm. 16293 i 16299.

Al programa 421K, innovació i comunitat educativa, les
esmenes RGE núm. 16240, 16241 i 16289.

Al programa 422B, educació concertada, les esmenes RGE
núm. 16238, 16302 i 16303.

Al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, l’esmena
RGE núm. 16333.

A l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, les esmenes RGE núm. 16239, 16298, 16327 i
16328.

Al Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries,
l’esmena RGE núm. 16324.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts, inicia el torn d’intervencions el Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Bé, per part del
Partit Popular hem presentat unes 62 esmenes al Projecte de llei
de pressuposts generals del 2016 en matèria d’educació i
esperam que algunes d’aquestes puguin ser incloses en aquests
pressuposts de la comunitat. Ho explicaré, ho he dividit en
blocs, perquè així sigui més fàcil la seva visió.

El grup més ampli és el grup d’infraestructures, la falta
d’infraestructures, la falta de manteniment, la falta de dotació
de molts espais complementaris fa necessari un esforç molt
gran per revertir aquesta situació. El Pla d’infraestructures,
aprovat l’agost del 2015, nosaltres no el coneixem, qualque
grup sembla que sí, i aleshores hem recollit les demandes del
món educatiu i les demandes d’institucions i ho hem reflectit
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amb aquestes esmenes. De noves infraestructures n’hi ha
d’històriques, com són el Centre d’Hoteleria d’Eivissa i
Formentera, l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola d’Arts
d’Eivissa i Formentera.

Els projectes, serien projectes de l’Escola Pública de Sa
Pobla, Ca Marí, Campos. Execució, perquè són més urgents,
els IES d’Eivissa, l’Escola de Cala de Bou, que allà ens vàrem
quedar en el 2015 amb 15 boixos sense escolaritzar, Escola
d’Adults de Santa Eulària, Escola Oficial d’Idiomes a Santa
Eulària.

Manteniment i adequació, entenem que invertir en seguretat
és molt important i hi ha greus deficiències estructurals als
centres educatius, hi ha falta de diligència per complir els
compromisos, molts d’aquests a l’altra legislatura ja estaven
dotats, per tant hem fet esmenes per valor d’1 milió, que no
relataré.

Reformes integrals, tenim la reforma integral urgent, perquè
és un centre de fa trenta anys, del CEIP Sant Ciriac, al Col·legi
Públic de Joan Mes Verd.

Ampliacions, hem fet esmenes per a ampliacions de cinc
CEIP i dos IES i l’ampliació de l’Escola d’Adults, nosaltres
mantenim aquesta esmena. A ponència es varen aprovar dues
esmenes que feien relació a aquesta escola d’adults, però
nosaltres les veiem contradictòries, nosaltres continuam
mantenint que el Govern ha de finançar l’ampliació d’aquest
conservatori.

Altres necessitats complementàries, entenem que els
alumnes, els boixos passen molt de temps al centre escolar, és
el segon lloc on passen més temps fora de ca seva i els llocs
complementaris són molt importants, però no són suficients ni
es troben en condicions d’estat. Hem demanat menjadors
necessaris, n’hi ha algun, com el menjador de Sant Joan, que ha
estat fins i tot aprovat per unanimitat en el Plenari, ha estat
reclamat diverses vegades, gimnàs; que ja tenien conveni
firmat, com el gimnàs del CEIP Ses Salines, etc.

El segon grup seria dotació d’altres serveis, ajuda al
transport escolar, ens trobam que hi ha problemes en transport
escolar a zones urbanístiques disperses i a les illes menors per
la distribució de la seva població, encara aquest problema és
més greu.

Ajudes a llibres, una dotació pressupostària per a TIC,
equipament escolar, que també hem trobat que aquest any hi ha
hagut molta falta d’equipament i moltes queixes.

Un tercer grup de necessitats especials, millorar el servei
SAE, es tracta d’ampliar aquest servei que ja es va crear la
passada legislatura. Un augment del professorat de reforç en
aquells alumnes amb un percentatge d’alumnat estranger elevat.
Altres ensenyaments, augment de places per a formació
professional. Adquisició d’una cuina a Guillem Colònia per fer
pràctiques al centre. Compromís de recuperar l’assignació del
2010 a la UIB. Un estudi per fer les carreres que haurien de fer-
se a les Illes Balears. Un pla plurilingüe. Una esmena per cobrir
el conveni amb la concertada. Ajudes a manteniment d’escoles
de música.

I per acabar un cinquè grup que engloba les infraestructures,
altres infraestructures, com poden ser el Conservatori de
Música de Maó, en què el conseller va dir que sí que estava
preocupat i que sí que es faria, però sembla que hi ha molts
dubtes d’on s’ubicarà, i ens agradaria que ja es concretàs.
L’escoleta de Can Nebot, l’escoleta de Can Nebot du 7 anys
tancada, és una escoleta que creiem que és un servei molt
necessari i ens agradaria que es pogués gestionar des del
Govern. Un centre cultural a Sant Antoni, és un municipi de
23.000 habitants on no hi ha cap centre cultural per a la difusió
de la cultura, la presidenta es va comprometre a ajudes per a
aquest centre cultural, però ens agradaria també que es
materialitzàs.

Bé, amb això acabam, esperam que les mirin amb carinyo
i les tenguin en compte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula
l’Hble. Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Després de la meva intervenció,
passarem a la Mesa una sèrie de rectificacions d’unes errades
que hem trobat a les nostres esmenes quant a les xifres
especialment, però no exposaré ara això, ho passarem més tard,
si és possible.

Començaré dient que les nostres esmenes són part de
l’esforç fonamental que des de Podem Illes Balears s’ha fet
enguany per apujar els pressuposts d’Educació i per fer front,
d’una manera clara i contundent, a les polítiques del Partit
Popular durant la passada legislatura, que varen deixar les
nostres escoles, els nostres centres, el nostre professorat en la
situació que tots i totes coneixem.

Des de la negociació que vàrem fer dels pressuposts, de
l’acord de mínims, vàrem arribar a una pujada del pressupost
important, hem de dir que ens agradaria que hagués estat més
elevada, però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Passa qualque cosa?

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Sra. Camargo, pregaria un poc de silenci.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Hi ha qualque problema?

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Sra. Camargo, endavant!
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, gràcies, president. Bé, deia que des del principi de la
negociació la nostra aposta va ser per apujar el pressupost
d’Educació i, si bé nosaltres consideram que encara cal apujar
més la partida d’aquesta conselleria, hem fet aquest esforç i
hem presentat esmenes que estan també relacionades amb
pal·liar les deficiències que encara trobem, una vegada que s’ha
fet l’aposta de la conselleria, en la qual nosaltres hem
participat.

Per això, encara tenim esmenes, que són les que avui
votarem, per augmentar els recursos a les polítiques de
formació del professorat, i una altra, que està també
relacionada amb això, que és per augmentar els recursos a les
polítiques de formació lingüística i cultural del professorat.
Trobàvem que les partides relacionades amb això encara no
eren suficientment elevades.

Trobam també que la formació contínua del professorat és
una de les mesures i de les eines que millor poden
desenvolupar-se per garantir una qualitat de l’educació, no
només... sabem i ja hem dit diverses vegades que amb més
pressuposts no se solucionen tots els problemes, nosaltres fem
una aposta per la qualitat i volem clarament que aquestes
polítiques de formació del professorat disposin de més
recursos.

Des d’un altre costat, la nostra aposta ferma per l’atenció a
la diversitat, també s’ha vist suportada no només en la proposta
inicial, sinó també en una proposta d’esmena que suposa que
s’apugi aquest pressupost d’atenció a la diversitat. Pensem,
precisament, que un dels problemes principals que tenim en els
centres avui i que ens han arribat de diverses formes, queixes
de mares, de pares, de professors, de diversos centres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, disculpi una altra vegada la interrupció. Jo
els pregaria silenci, hi ha hagut diverses queixes per part de
diferents diputats i aquesta presidència, doncs entén que les
converses es poden produir, un comentari puntual, però quan
es fan de forma continuada és ver que pot arribar a afectar la
intervenció de la persona que parla. Per tant, no vull ser
restrictiu i aquesta mesa tampoc no vol ser restrictiva, però sí
que apelAlam un poc al sentit comú de cada un dels diputats.

Disculpi, Sra. Camargo, pot continuar.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Li agraeixo la seva crida d’atenció respecte de la necessitat
de mantenir l’atenció en aquesta comissió; gràcies, president.

Bé, continuo amb les paraules que estava adreçant a la
necessitat d’apujar el pressupost d’atenció a la diversitat en una
situació en la qual, com deia, hem rebut queixes de diversos
sectors de la comunitat educativa per totes les mancances que
encara tenim en els nostres centres. 

També per part del professorat se’ns ha fet arribar la
necessitat de dedicar més recursos, i per això hem presentat

també aquesta altra esmena, a la millora de l’accés a les TIC
dels centres educatius, tant per al professorat com per a
l’alumnat. Sembla que la connectivitat, per exemple, en els
diferents centres de les nostres illes encara no és la millor;
tampoc no hi ha dotació suficient de material informàtic ni tan
sols de connexions, com deia, a les xarxes, i en aquest món en
el qual les noves tecnologies juguen un paper fonamental en la
pedagogia pensam que és necessari també fer un esforç
d’inversió més elevat en aquest sentit.

Per anar acabant nosaltres també hem presentat una esmena
per valor de 90.000 euros dedicada a l’escola infantil de Can
Nebot, i, bé, aquesta és una demanda històrica que es fa des de
l’illa d’Eivissa. En realitat aniria adreçada a l’Institut de
primera infància d’allà per tal que es poguessin redreçar
aquests recursos per posar en marxa o per reobrir aquesta
escola infantil, i esperam que compti amb el suport dels
diferents grups parlamentaris.

Finalment mantenim l’esmena d’eliminació del pressupost
que està relacionat amb aquesta conselleria de la Facultat de
Medicina, en coherència amb el que des del principi des del
nostre grup parlamentari vàrem presentar, i era que no tocava
fer aquesta facultat de la manera que s’ha fet quan es tenen
altres prioritats, tant en matèria d’educació superior com en
matèria de recursos per al nostre sistema de salut. Llavors
nosaltres continuam amb aquesta coherència, en aquesta línia
de prioritzar el que és prioritari.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, pel que fa
a les esmenes dels altres grups parlamentaris, així com van
explicant..., les hem mirades, i així com ens han anat explicant
ja votarem en el seu moment a favor o en contra o ens
abstendrem.

Pel que fa a les nostres esmenes, les hem separades en tres
grups. El primer seria la part que afecta un manteniment -seria
una partida de nova creació- de les escoles municipals de
música; és cert que estan una mica oblidades i és cert que per
ventura no és competència directa de la conselleria, però també
els ajuntaments necessiten ajuda, perquè a més hi ha una gran
part de la ciutadania que hi va i creim que seria adient que es
pogués donar una ajuda en aquest sentit. Després també
demanam incrementar la partida a la Fundació Conservatori de
Música i Dansa, perquè ja vàrem aprovar una proposició no de
llei pel tema dels nous estudis tradicionals que s’hi podrien
cursar, i per tant demanam aquest increment.

Per altra banda hi ha una altra part en què parlaríem
d’incrementar la partida per als docents a la concertada per
reduir hores a secundària; això és un conveni que estava signat,
o uns acords signats que s’havien de passar de 24 a 23 hores
setmanals. I per altra banda, igualar el pagament del
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complement d’incapacitat temporal dels docents de la
concertada a la pública. També quan hi va haver les retallades
vàrem demanar que fessin un esforç tots els docents, i a tots els
docents es varen fer aquestes retallades, i a l’hora de tornar a
posar les condicions damunt la taula només es varen posar per
als docents de la pública i no els de la concertada, i trobam que
de la mateixa manera que es varen llevar a uns, s’han de posar
a uns i als altres. 

Després l’altre gruix d’esmenes són esmenes que parlen
d’infraestructures. Nosaltres hem marcat una sèrie de prioritats
que ens agradaria que es tenguessin en compte. Sabem que hi
ha una incongruència, hi ha un projecte que se solAlicita i un
inici d’obres de la nova escola de Ses Salines; sabem que
l’escoleta 0-3 és un tema municipal, però sí que consideram
que així com en altres legislatures hi ha hagut una ajuda per
part del Govern sobretot a l’hora d’elaborar els projectes, de la
mateixa manera es consideràs poder ajudar a elaborar aquest
projecte d’aquesta escoleta.

Per altra banda hi ha un gimnàs al CEIP Ses Salines. Una
escola..., l’escola nova a Campos, una escola que està
demanada i solAlicitada, i reiterada des de fa molts d’anys, crec
que s’han posat de manifest diverses vegades també en el
plenari les mancances que té Campos en el tema de l’escola
pública, una escola en què hi ha 700 alumnes i està preparada
per a 400; per tant creim que és prioritari arreglar el tema del
solar de Campos i que es faci el projecte i s’iniciïn les obres
d’aquesta escola. Hi ha un tema de reforma del CEIP Joan
Veny i Clar, una ampliació de l’escola de Porreres, una reforma
a l’escola Blai Bonet de Santanyí. En el tema de Manacor, més
que fer directament un CEIP nou, el que demanam és que es
compri a l’IMAS l’edifici dels Sementals per poder adherir al
CEIP Simó Ballester perquè ha quedat petit, i per tant seria un
bon moment i un bon lloc per poder créixer. Demanam
l’ampliació de l’aula escola de Costitx, un projecte d’escola
nova a Can Picafort; l’ampliació o la reforma de centres
educatius com el de Santanyí, el de Biniamar a Selva, el de
Moscari, el Cremat de Vilafranca...; l’ampliació a Son Carrió
i Sa Coma de les respectives escoles, a Sant Llorenç; una
reforma a l’escola de Na Caragol d’Artà, que s’han anat fent
diverses ampliacions i hi ha problemes estructurals, és una
escola que té més de trenta anys i també hi ha moltes
mancances i per tant creim que és necessari que s’hi faci una
reforma així com toca. 

A Ciutadella també demanam la construcció d’un centre
integrat d’FP; pensam que la formació professional és bàsica a
les nostres illes per donar més qualitat a tots els sectors i poder
preparar més la gent i que estigui d’aquesta manera més
qualificada i pugui tenir un sou més digne. També deim
d’habilitar un nou edifici per al Conservatori de Música de
Menorca. Iniciar el CEIP Ses Planes a Cala En Bou a Sant
Josep; un projecte i iniciar obres a Santa Eulàlia; l’ampliació
del CEIP Sant Carles; i l’eliminació de les barreres
arquitectòniques als centres educatius d’Eivissa.

He volgut enumerar o dir les diferents esmenes que hem
presentat. Com veis són esmenes necessàries, sabem que no hi
ha doblers, evidentment, per a tot, però consideram important
que aquestes reformes, ampliacions i obres són prioritàries per

a nosaltres en aquests llocs. Per tant solAlicitaríem que ens
donàssiu suport a aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr.
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Desgraciadament no podré defensar
les esmenes per una raó pràctica, perquè qui les ha de defensar
és la diputada Olga Ballester, que en aquest moment ve, està
venint, d’IB3 Ràdio, on ha participat a una tertúlia. Nosaltres
crèiem que això del debat de totalitat era una cosa que existia
i havíem fet un càlcul temporal, perquè només som dos en el
nostre grup, no els explicaré les nostres misèries, però les raons
són aquestes. I, per tant, jo venia preparat per a la totalitat, però
no per a les esmenes parcials.

Per tant, tal com està estructurat, en tot cas el seu torn de
rèplica serà el seu torn d’exposició. No ho podem fer d’una
altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torns en contra. Amb un temps de deu minuts el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra.
Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bon dia. Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot
explicar que abans de la meva intervenció, que sabeu que MÉS
per Mallorca forma part de la Conselleria d’Educació i el que
farem ara és transmetre la voluntat de la Conselleria
d’Educació a transaccionar algunes esmenes per tal que siguin
aprovades i es puguin acollir a aquesta voluntat de millora que
proposen els grups parlamentaris, per millorar aquest
pressupost d’Educació. Per tant, MÉS per Mallorca el que farà
serà proposar una sèrie de transaccions a les esmenes que ha
presentat el grup polític de Podem Illes Balears. Primer faré la
intervenció i després explicaré un poc les transaccions que
proposaríem per tal que puguin ser aprovades aquestes
esmenes. I després el meu company Enric Casanova del Partit
Socialista explicarà unes altres transaccions d’un altre partit.
D’acord?

Bé, voldria fer esment que aquest pressupost d’Educació,
tot i no ser el millor que podríem demanar per la situació de
finançament que pateixen les Illes Balears, sí que és un
pressupost que és el més alt de la història en xifres absolutes,
que ha augmentat en 65 milions respecte del 2016; que en 10
anys l’augment en el pressupost d’Educació ha estat de 210
milions, 107 dels quals han estat aquests darrers dos exercicis
pressupostaris del Govern dels acords pel canvi; que el Govern
dels acords pel canvi és un govern al servei de l’escola, perquè
creu que l’educació és una inversió irrenunciable des del punt
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de vista d’un govern compromès amb la ciutadania. I aquest
compromís es fa real a través de l’elaboració dels pressuposts. 

S’ha dit diverses vegades, però s’ha de fer constar que és un
govern que ha apostat per posar més professorat i millors
condicions de feina per a aquest professorat, per això hi ha 600
professors més a les aules, per això hi ha compromesos també
800.000 euros, per tal de poder fer una convocatòria
d’oposicions i donar estabilitat a les plantilles; hi ha 300.000
euros de millora de condicions laborals als AT i hi ha 215
milions d’euros a la partida de formació del professorat.

També sabem que és un govern que aposta per la millora de
les infraestructures educatives, allà on en aquests dos exercicis
s’hauran invertit 20 milions d’euros a reformar centres,
construir nous centres, millorar l’accessibilitat i treure
fibrociment. Em sorprèn ara aquesta demanda de 17 milions
d’euros en mans del Partit Popular, que pareix que ara ha obert
els ulls i ha deixat de perseguir l’escola, com va fer aquests
darrers quatre anys, on estava ofuscat en perseguir el
professorat, en fer llistes negres i en imposar reformes
lingüístiques que no interessaven per a res i no eren per a res
una prioritat a l’ensenyament; i en aquells moments va
abandonar allò que eren les infraestructures educatives -així ens
trobam els centres!-, abandonar les famílies, a les quals no
escoltava per una banda ni els dedicava els ajuts que es
dediquen ara en aquests moments, uns ajuts a menjador que
pugen a 2,1 milions d’euros, uns ajuts per a fons de llibres, que
pugen a 1,5 milions d’euros, i uns ajuts a la participació, a
través de les APA, les Associacions de Pares i Mares, que seria
de 300.000 euros.

I també es tenen en compte els ensenyaments post
obligatoris, o la Formació Professional que augmentarà en
300.000 euros en equipaments de centres, com la Universitat
que tendrà un augment de 4 milions d’euros, i els ensenyaments
superiors, amb 2,5 milions per al Conservatori i 650.000 per a
l’Escola Superior d’Arts i Disseny de les Illes Balears.

Com he dit, també explicaré aquestes transaccions al Grup
Podem. Per una banda hi haurà algunes esmenes, seran quatre
esmenes, on hi haurà un canvi en la partida, que seran: a
l’esmena 16722 proposam un canvi en l’import, que seria de
125.000 euros; a l’esmena 16723, també hi haurà un canvi en
l’import, que és de 125.000 euros també; a l’esmena 16721, el
canvi també en la quantitat serà de 80.000 euros; i a l’esmena
16724 hi haurà un canvi en la quantitat que serà de 50.000
euros. 

Són esmenes que parlen de formació del professorat, de
formació lingüística també del professorat, d’atenció a la
diversitat i d’accés a les TIC, les tecnologies de la informació
i la comunicació. Per descomptat aquest govern i els partits que
hi donam suport creim en la formació del professorat, com ja
hem explicat, creim en l’atenció a la diversitat i en l’accés a les
tecnologies de la informació i la comunicació; per això hi ha
aquesta proposta de transacció.

I res més per la meva part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Per al nostre grup aquest és un bon
pressupost, és una bona secció 13. Com ja s’ha dit, suposa un
increment respecte de l’any anterior de 65 milions d’euros. No
és un pressupost que ho resolgui tot, ni molt menys!, però creim
que és un pressupost i una secció que va pel bon camí. Pel bon
camí si tenim en compte en la situació en què estam, de precari
finançament autonòmic i  també si tenim en compte lògicament
d’on venim, que és del desgavell de l’anterior govern, un àmbit
educatiu bàsicament afectat per, com ja s’ha dit, expedients
polítics, lleis mordasses per impedir que els professors es
poguessin expressar, retallada de professors, drets dels
treballadors; anulAlar el Consell Escolar, millor dit, modificar-lo
per fer-lo poc viable i que no expressés la voluntat de tota la
comunitat; o passar de deixar l’educació infantil a exactament
zero euros. Per tant, és curiós avui sentir algunes coses.

En qualsevol cas, el nostre grup vol expressar el nostre
suport a les següents esmenes que avui ja s’han exposat i ja
s’han defensat.

D’El PI la 16150, també la 16154, la 16178, la 16185 i la
16197 que fan referència a infraestructures. Són esmenes
d’afectació. També i em sembla que els companys del Partit
Socialista exposaran una sèrie de propostes per transaccionar,
les quals si són acceptades per El Pi, també li donaríem suport
i que afecten a les esmenes 16151, 16153, 16179, 16212 i
16214 d’El Pi, que també afecten infraestructura educativa.

Quant a les esmenes de Podem que la companya de MÉS
per Mallorca ja ha exposat la proposta de transacció,
lògicament si són acceptades donaríem suport a aquesta
transacció que afecta les esmenes de Podem, la 16722, la
16723, la 16721 i la 16724, que suposen un muntant de
470.000 euros.

Quant a les esmenes del Partit Popular en aquest sentit
creim que no aporten gran cosa, molt del que es proposa en
forma d’esmena és recollia en anuncis que la conselleria ja
havia fet; copia moltes coses, per altra banda, del pressupost
del 2016 que estan en procés d’execució i per tant, denoten una
poca feina i poca actitud -diguéssim- colAlaboradora respecte de
l’actuació del Govern. Voldria esmentar-ne dues en concret del
Partit Popular, una que és d’afectació i que fa referència a
l’escola d’adults de Maó, a la qual el Grup MÉS per Menorca
ja ha presentat una esmena per resoldre el conveni de la
primera fase i aquí es proposa la segona fase que en aquest
moment està en negociació amb l’ajuntament i que per tant,
d’aquí se’n derivarà i, per tant, nosaltres deixam a la negociació
entre ajuntament i govern perquè es pugui resoldre i no creim
que tengui sentit quan el compromís està signat i el comprimís
econòmic està signat. Per tant, és recollir un anunci que fan
altres.

Després, quant al Conservatori de Musica, exactament
igual, sembla que no es té coneixement del que passa a l’illa de
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Menorca, en aquest moment la conselleria ja fa feina en la
definició de la ubicació del projecte i lògicament després
posteriorment d’inici d’obres i per tant, en aquest moment
imputar o afectar 350.0000 euros quan ja aquests recursos hi
són i ja s’estan gastant perquè ja s’hi fa feina, ens sembla que
és, doncs sí, aprofitar un poc... d’esmena política per sortir a la
pantalla i poca cosa més.

En qualsevol cas, fa gràcia un poc el conjunt d’esmenes,
però bé, denoten molt el tipus d’actuació que han duit a terme
el Partit Popular en tot açò, basta recordar d’on treu els
recursos el Partit Popular per fer gran part de les seves
esmenes, de la secció 34, afectant 105 milions d’euros -105
milions d’euros- quan només n’hi ha 77 dedicats a educació o
de la secció 32, o sigui robant l’autonomia i la capacitat dels
consells insulars de decidir els recursos... en què i com els
volen destinar.

Mirant un poc el programa electoral del Partit Popular de
2011 un descobreix ben bé què ha fet el Partit Popular, doncs
el Partit Popular ha agafat el seu programa del 2011 i, tot allò
que no va poder complir, ara ho ha convertit en esmenes per
demanar-ho en aquest govern, cosa que és realment d’un
cinisme absolutament insuportable, bé, idò, açò és el que fa el
Partit Popular, esmenes polítiques per sortir a la foto, però...
aportar poc a res al benestar d’aquesta comunitat autònoma.

En aquest sentit no donarem suport a aquestes esmenes, no
n’hi ha cap que aporti res nou, absolutament res nou, tot està o
bé ja iniciat, en tràmit, o bé ja compromès i, per tant, en aquest
sentit no creim que aportin res i que no... no mereixen tenir el
nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Socialista el que
farem serà analitzar una mica aquestes esmenes que s’han
presentat, jo el primer que vull dir és que per fi hem de
reconèixer, hem de reconèixer que per fi el Partit Popular se
n’adona que s’ha avesat que els centres escolars fan falta i que
venim d’una situació molt dramàtica i, per tant, fan falta moltes
coses i per què venim d’aquesta situació molt dramàtica?,
doncs venim d’aquesta situació molt dramàtica perquè durant
molt de temps no s’ha invertit, no s’ha invertit, s’ha invertit
molt poc en centres educatius i ara vol venir aquí el Partit
Popular i resoldre tot això perquè ara diuen que són tota una
sèrie de partides que s’han de... s’ha de posar a centres en
infraestructures.

Jo he estat mirant una mica les esmenes que presenta el
Partit Popular i el Partit Popular... hem de dir que realment
pensa que el pressupost és un bon pressupost perquè realment
fa 62 esmenes, com ha dit abans, de les quals 46 són en termes
d’infraestructura i la resta, 16, són per a altres temes, per tant,
en general està bé, el pressupost és bo, simplement que hi ha un
problema greu d’infraestructures generat per la manca

d’inversió anterior del mateix Partit Popular i que ara que no
està al Govern vol resoldre i la prova està en el fet que el Partit
Popular durant els anys 2012, 2013 i 2014 va invertir en
centres educatius 5 milions i ara ve aquí a fer esmenes
d’afectació per valor de 16 milions. Per tant, crec que el Partit
Popular veu que el pressupost és bo i, per tant, l’únic que fa és
repetir.

Jo ratifico -ratifico- el que ha dit el Sr. Martí, el Sr. Nel
Martí, perquè està poc treballat, perquè fa esmenes que fins i
tot no tenen res a veure, no sé si és que s’han escolat o que
simplement s’han fotocopiat d’altres anys. El Partit Popular no
entén que ja no governa i per tant, l’estructura del Govern fins
i tot ha canviat, perquè aquí tenim esmenes, com l’esmena del
centre cultural de Sant Antoni d’1 milió i mig i li he de recordar
al Partit Popular que hi ha una conselleria que és la Conselleria
de Cultura i, per tant, aquesta esmena no s’ha de presentar a
Educació, si és un centre cultural s’haurà de presentar a la
Conselleria de Cultura.

També li he de recordar que hi ha aquí una esmena de mig
milió d’euros de l’Escola d’Hoteleria, l’Escola d’Hoteleria és
una cosa que afecta Treball, vostè ja ho sap o almanco ho
haurien de saber perquè ja s’ha anunciat, que es firmarà un
conveni amb la Conselleria de Treball per desar un dels
pavellons de Sa Coma i transformar-lo en l’Escola d’Hoteleria.
Per tant, pensam que aquestes esmenes no tenen res a veure
amb... el pressupost d’Educació. 

Per una altra banda, també he de dir que la resta, les que no
són de construcció..., bé, també li he de dir..., hi ha una cosa
que em sorprèn i que he de dir aquí, i és que el Partit Popular
ho posa tot dins el mateix sac, és a dir, posa des de la
construcció d’un institut que encara no està ni previst, pot ser
que faci falta, fins a la substitució d’una tanca i és que... crec
que fer una esmena a un pressupost de la comunitat que afecti
60.000 euros per substituir una tanca en un centre educatiu, que
no jo no dic que no faci falta, eh?, però crec que és una mica
agosarat, fan falta..., és a dir, si estan criticant que hi ha massa
barracons i que hi ha massa de tot, afecta 150.000 euros per
ampliar una biblioteca, afecta 150.000 euros per canviar, per
renovar un parc infantil, home!, jo no dic que no facin falta,
però crec que és posar prioritats una mica en funció de ¿qué
hay de lo mío? i res més, perquè si no, no té massa sentit.

Respecte de les esmenes que no són de construcció, he de
dir que... hi ha la que és... en el tema d’ajudes de transport
escolar, ajudes de llibres. Miri, en ajudes de llibres s’ha
passat... no sé com explicar-li-ho, és a dir..., hem passat de zero
a cent en dos anys, tenim més d’1 milió d’euros en ajudes de
llibres, quasi milió i mig d’euros en ajudes de llibres i ara vol
ampliar les ajudes de llibres.

Finalment, he de dir que en el tema de projectes lingüístics,
crec que hi ha quasi 2 milions d’euros en projectes lingüístics
i crec que aquests projectes lingüístics ja estan més que coberts,
el que passa és que, clar, aquí... com que pensen que encara
segueixen governant, idò continuam fent más de lo mismo. Per
tant, no podem acceptar aquestes esmenes.

Respecte a les esmenes de Podem, nosaltres acceptarem la
transacció que se li ha ofert, sí que hem de dir que l’esmena
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16720 sí que l’acceptarem, que és una esmena d’educació
infantil. Nosaltres pensam que l’educació infantil s’ha de
potenciar, per tant, sí que li donarem suport.

I respecte de les esmenes de Ciutadans he de dir que són
esmenes que afecten majoritàriament coses que ja es fan, ajudes
de llibres, ajudes... i altres, i per tant, no les podem acceptar
perquè ja estan bastant dotades i sí que és molt curiós,
simplement una pinzellada, dir que Ciutadans fa esmenes molt
voluminoses per un valor de 7 milions d’euros a empresa
privada concertada. Per tant, això denota el seu caire cap a
l’educació, és a dir, suport absolut de l’educació concertada
davant l’altra.

Finalment, respecte de les esmenes d’El Pi, les esmenes
d’El Pi són molt diversos. Jo sí que volia oferir-li una sèrie de
transaccions i dir-li que l’esmena número 2 sí que l’acceptaríem
perquè pensam que el gimnàs de Ses Salines ja és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, la 16150, sí que l’acceptaríem. 

Després a l’esmena número 3, que és la 16151, li oferiríem
una transacció, passar a 200.000 euros, canviant la redacció
que és... que seria per "projecte inici d’una escola nova a
Campos". 

També acceptaríem l’esmena número 5, 16153, de
transacció, amb una transacció de quantitat de 350.000 euros. 

La 16154 sí que s’acceptaria, pensam que és una necessitat
reformar l’escola de Santanyí. 

Després la 16176 que és el projecte d’escola nova a Can
Picafort sí que s’acceptarà. 

Després la número 31, 16179, l’acceptaríem si es canviàs la
quantitat a 300.000 euros. 

La 16185 sí que s’acceptaria. 

A la 16212 li oferiríem acceptar-la amb una transacció
reduint la quantitat a 100.000 euros per a projecte inicia del
CEIP Ses Planes, he de dir que respecte d'això s’està arreglant
un conveni, per tant, pensam que amb aquests 100.000 ja
s’arrenca el projecte i, per tant, pot tirar endavant. 

A la 16214 també li oferiríem una transacció per 50.000
euros per veure la viabilitat del projecte d’ampliació del CEIP
Sant Carles. 

I, finalment, la 16197, que és la número 49, també
s’acceptaria, el que passa és que aquí sí que se li ofereix una
transacció tant de la quantitat, que nosaltres pensam que hauria
de ser de 20.000 euros, perquè canviaríem també la redacció,
no fer, no "construir un centre integrat", com posa aquí, sinó
"fer un estudi de viabilitat per posar en marxa un centre integrat
de formació professional a Ciutadella".  

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Tots els torns de rèplica tenen un
temps de cinc minuts. Per començar té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, el que tenen en comú quasi tots els
partits és que tots han atacat el Partit Popular, no? A Camargo
dir-li que, bé, que esmenes que ha presentat coincideixen amb
les nostres, com la de l’atenció a la diversitat i com és el TIC
i l’escoleta de Can Nebot i, bé, ens agradaria que també ens
donassin el seu suport. Nosaltres avui reservarem el vot, però
en plenari votarem i aquestes estan en la mateixa filosofia que
les nostres.

A la Sra. Sureda dir-li que més o menys compartim moltes
filosofies de les seves esmenes, fins i tot coincidim en moltes
i en algunes amb molta coherència, com la del conservatori en
coherència amb la PNL que es va aprovar en la Comissió
d’Educació, però reservarem el vot per al plenari. 

A la Sra. Busquets i a Nel Martí quasi els podria contestar
a la vegada perquè, bé, una bona defensa està clar que és un
bon atac. Sempre ens diuen que abandonam... que el Partit
Popular abandona i que on era. Jo li diré que jo era a Eivissa i
més que res això ho diré perquè així desmentiré una cosa que
és una mentida que repeteixen i repeteixen, dir-li que a Eivissa
durant la passada legislatura es va fer l’IES Santa Eulària, es va
obrir el Sant Antoni, es va obrir el CEIP Sant Antoni,
l’ampliació del CEIP Santa Gertrudis, Sa Joveria, Sa Bodega...
i vostès diuen constantment que es va gastar 1 milió d’euros. Sí
que estàvem devora els ciutadans, però no podíem fer tant com
poden fer vostès. Així que això de cada vegada per defensa
haver d’atacar crec que no és el camí si realment és veritat que
volen pacte educatiu algun dia.

Després Nel Martí em comenta sobre l’Escola d’Adults de
Maó, bé, continuam dient, va sortir una notícia... nosaltres
continuam dient que aquestes dues esmenes que s’han presentat
no són coherents, el PSOE diu una cosa i MÉS en diu una altra.
Nosaltres mantenim la nostra perquè continuam pensant que
s’ha de cofinançar aquesta segona fase i la mantenim. A
l’esmena nosaltres no entenem això, si no, expliquin-nos-la. El
Conservatori de música, el mateix, encara no surt quina
ubicació té, encara no es posen d’acord amb quina ubicació té.
Nosaltres presentam l’esmena perquè si per un pla
d’infraestructures que hem aprovat fa un any han tardat un... i
encara no s’ha presentat, idò, m’imagín que si no tenen
ubicació això deu anar per llarg. Per això, nosaltres ho
continuam mantenint.

Bé, al Sr. Casanova dir-li que ens ha dit que si el nostre
pressupost és un... pensam que el seu pressupost és bo, idò,
tenen mil milions més, pensam que és millor i que sí que poden
fer més coses. Per això, els demanam que les facin i que si una
tanca és més important o és menys important, idò no, és clar
que es necessiten noves infraestructures, però això no vol dir
que s’hagi de deixar de fer manteniment ni que s’hagi de deixar
de fer aquestes coses. Nosaltres -repetesc-, si en un any no han
fet el Pla d’infraestructures, nosaltres el que hem fet és recollir
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les demandes del món educatiu i aquestes són les demandes que
ens han fet arribar i nosaltres les hem materialitzat via esmena. 

Vull dir-los també que parlen tant de coherència, fan
transaccions amb Podemos a esmenes que són... que nosaltres
també presentam amb El Pi, com el gimnàs de Ses Salines, com
altres, i a nosaltres simplement ens diuen que les nostres
esmenes ni tenen feina ni són coherents. Bé, repensin-s'ho, a
veure si volen transaccionar o donar suport a alguna.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, des del nostre grup parlamentari
voldríem començar dient que acceptam les diverses
transaccions que han plantejat els diferents grups. Això per una
banda. Llavors, en aquest sentit, esperam que puguin sortir
endavant aquestes esmenes a les quals ara justament feia
referència la portaveu del Partit Popular. 

Si nosaltres precisament hem arribat avui a la resolució
d’aquesta, encara que és el debat anterior, però hi vull fer
esment perquè jo crec que està molt relacionat amb les esmenes
que han presentat vostès, no? La retirada d’aquesta esmena a la
totalitat del pressupost de l’IBISEC és precisament perquè hem
rebut un pla d’infraestructures, que clarament no serà propietat
nostra ni de la Conselleria d’Educació, serà, supòs,
claríssimament no?, posat a disposició no només dels diferents
grups parlamentaris sinó de tota la comunitat educativa, en el
qual precisament s’explícita el com, el quan i les quantitats que
duran a terme la disminució del 70% dels barracons durant
aquesta legislatura. 

Llavors, moltes de les esmenes, unes 46 crec, que són les
que estan relacionades del Partit Popular amb el tema
d’infraestructures, totes aquestes esmenes nosaltres pensam
que... no ho sé, si ho veuen i estan d’acord, es podríem també
replantejar, però que en bona mesura es poden veure recollides
en el que se’ns ha presentat per part de la conselleria dins
aquest pla. 

En tot cas, no deixa de ser, una altra vegada i això no és una
qüestió d’estar sempre jugant a la polarització amb el Partit
Popular, però no deixa de ser molt curiós com precisament les
polítiques educatives que vostès varen fer quan tenien la
Conselleria d’Educació no varen, en cap cas, fer ni alAlusió, ni
recollir ni tan sols atendre les demandes del món educatiu, com
s’ha dit ara, no? Llavors, justament és bastant paradoxal el fet
que hagin d’estar a l’oposició per començar a escoltar i que ara
es preocupin tant per tot el que es va destruir durant la
legislatura en la qual podien haver-ho construït. Crec que sobre
això haurien de fer qualque dia una reflexió, una autocrítica i
una valoració per tal de no semblar el que em semblen a mi,
que és que són altament incoherents. 

Des del nostre grup parlamentari estam també en
consonància amb les transaccions proposades al voltant de les
esmenes d’El Pi.

I també cal dir que si bé és coherent amb la seva línia
nosaltres no podem donar suport tampoc a les esmenes
plantejades per Ciudadanos perquè tenim un compromís ferm
amb l’educació pública, i el que pensam és que precisament si
volem arribar al punt en el qual l’educació sigui cent per cent
pública el que cal és precisament augmentar la inversió en
l’educació pública i no desviar tants de recursos a l’educació
privada concertada. Llavors, en consonància i en coherència
amb la nostra línia política, no votarem a favor d’aquestes
esmenes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, volem
agrair que de les 26 esmenes que hem presentat als pressuposts
d’aquesta secció ens n’aprovin 10, i algunes d’elles
transaccionades.

Pel que fa al tema de les transaccions, la 16151, que és
l’escola nova a Campos, ja em va bé perquè ja amb la pregunta
que es va fer pareix que hi ha el compromís ferm per part de la
conselleria que sí, que s’intentaran solucionar els problemes
que hi ha amb el solar a principi de 2017, i per tant és
important que es pugui fer el projecte i licitar les obres.
Entenem que moltes vegades l’administració és més lenta del
que ens agradaria i per tant podem entendre aquesta baixada en
el pressupost.

El tema de les ampliacions, que ens heu fet abaixar les
partides, nosaltres evidentment posàvem unes partides
estimatives que no sabem la realitat quina és, i per tant ens va
bé que s’abaixin perquè entenem que amb aquesta quantitat
bastarà per fer o per iniciar aquestes tasques de reforma i/o
ampliació.

La referent al projecte de l’escola nova de Can Picafort
vostè ha parlat de l’esmena RGE 16176 i és la 16178; ho dic
perquè quedi constància i quedi clar. 

I pel que fa a la construcció del centre integrat de formació
professional a Ciutadella, pensam que el que importa és que hi
hagi un centre de formació professional, que es faci feina en
formació professional, i ens va bé que s’estudiï la viabilitat de
poder-lo posar en marxa i que es pugui fer a Ciutadella. Per
tant també acceptam aquesta transacció.

Bé, els convidarem a poder intentar negociar i transaccionar
altres esmenes perquè en el Ple dels pressuposts en poguéssim
aprovar qualcuna més.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula la
Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, desde Ciudadanos vamos a
defender un poco nuestras enmiendas. Primero empezaré por
aquellas a que el Sr. Casanova ha hecho referencia.

Nosotros tenemos tres enmiendas para la escuela
concertada. Quiero comentarle que en estas enmiendas no
aportamos medidas nuevas, lo que hacemos es pedir que el
Partido Socialista, que fue el que hizo y acordó estas medidas
con la escuela concertada, el Partido Socialista, no Ciudadanos,
acordó un acuerdo en 2008 que no cumplió, y después el Sr.
Martí March ha firmado la renegociación del acuerdo ahora en
2015, que tampoco lo está cumpliendo. Por lo tanto nuestras
enmiendas, para que se reduzcan las horas lectivas, por
ejemplo, de 24 a 23 horas, fue una medida que firmó el Partido
Socialista, y nosotros lo único que hacemos, como nueva
política harta de que los partidos de siempre firmen y firmen y
no cumplan absolutamente nada, lo único que hacemos es
aportar dinero para que esto se pueda cumplir.

Después también quiero comentar que sí que es verdad que
hay una partida nueva, de nueva creación, que es para aportar
profesores de inglés a la escuela concertada, pero lo único que
hacemos es ser coherentes con el Plan de éxito educativo que
dice el Govern que se ha de cumplir, donde es obligatorio que
las clases de inglés se desdoblen. Entonces si hace un plan de
éxito para toda la escuela donde dice que se han de desdoblar
las aulas de inglés y no dota de estos profesores de inglés
estamos en lo de siempre, papel mojado, la política vieja de
siempre, papel mojado. Además quiero resaltar que estos
profesores que se necesitan, aproximadamente unos 100, lo
hemos sacado de una partida donde el Sr. Martí March no nos
supo decir qué tipo de personas eran las que estaban
trabajando; es una partida donde dice “otro personal”; nosotros
vimos que en los presupuestos estaba el personal funcionario,
el estatutario, el laboral fijo, el eventual, y había otro personal,
y no nos supo decir qué era esa partida, eran 6 millones de
euros. Yo creo que en esa partida a lo mejor entre, por ejemplo
-seguramente, no lo sé-, las personas que hacen el
desdoblamiento horario en inglés en los centros educativos,
también deben estar seguramente los asesores docentes que él
dijo, en la pregunta de control de Ciudadanos, que
efectivamente había vuelto a haber 135 asesores docentes sin
convocatoria pública, que habían entrado por enchufe en la
conselleria. 

Nosotros tuvimos una contabilización de 92 docentes que
habían entrado sin convocatoria pública dentro de la
conselleria, que llevan ya muchos años en servicios generales
diciendo que están cansados de que esa faena, que no es de un
asesor pedagógico, como nosotros reclamamos, que sí que
tienen que estar en la Conselleria de Educación porque en el
IAQSE se necesitan, en ciertas faenas se necesitan, pero no
135. De hecho todos han entrado sin convocatoria pública y 92
son interinos que han saltado directamente de la lista de
interinos a puestos de trabajo sin que nadie se hubiera enterado.

Por lo tanto esos 92 docentes, quitamos 3 millones de esa
partida y la introducimos para estos profesores de inglés que sí
que se necesitan.

He de comentar a Podemos que entiendo su postura, es una
postura política, pero también he de comentar que las posturas
políticas tienen que ser realistas; primero, no se puede quitar la
libertad de que los padres puedan elegir centro, qué tipo de
centro quiero, y, segundo, que una vez ya esto que es más
político también es lo realista. Aquí en Baleares tenemos el
40% de alumnos que estudian en la escuela concertada.
Entonces se tendría que duplicar, duplicar el presupuesto de
educación para conseguir asumir todo este alumnado. Entonces
nosotros, primero, no estamos de acuerdo porque creemos que
la escuela concertada y la pública es una manera de que haya
libertad en la educación, que es muy importante en una
democracia, pero sobre todo también es un aspecto realista, que
no se podría asumir por la escuela pública. Yo creo que ustedes
ha quitado una enmienda de la infraestructura por un plan en
infraestructuras, (...) infraestructuras, pero si realmente si con
esto quitan la enmienda, si ustedes piden que el cien por cien de
la educación sea pública es que, vamos, tendrían que poner
cincuenta enmiendas a la totalidad en infraestructura.

Y después quiero comentar también que nosotros tenemos
una enmienda... dos enmiendas muy importantes para nosotros.
Desde siempre hemos defendido que la formación profesional
no esté en los CEPA, como pedía El Pi en esta legislatura, que
ni siquiera tampoco esté en los institutos. Creemos que la
formación profesional poco a poco, porque es verdad que todo
lo que es educación tiene que ser poco a poco, tiene que estar
reunida en centros integrados de formación profesional de
familias similares, creemos que es una manera muy importante
de optimizar los recursos, de que puedan hacer trabajos
conjuntos, de que se pueda además poder contratar profesional
que esté en activo, que es la mejor manera para que los jóvenes
tengan estudios de alta cualificación, y hoy en día la formación
profesional está dispersa en los institutos en espacios muy
pequeños, infradotados y no está valorada, creo que este govern
és un punto muy importante del que adolece, y pedimos, por
tanto, el estudio de un proyecto de un centro integrado de
formación profesional de náutica en Ibiza y dotar de 500.000
euros el que ya existe aquí en Mallorca, que da muy poquitos
niveles de ciclos formativos. Además (...) también podrían dar
toda la formación profesional de adultos, de certificados de
profesionalidad y además certificados completos.

Y por última también me gustaría comentar que tenemos
una enmienda porque consideramos muy importante que la
Universidad... es muy importante que la Universidad transfiera
todo el conocimiento que está haciendo a la sociedad, y la
única manera de transferirlo es con creación de empresas.
Entonces nosotros afectamos a la partida de la Universidad 2
millones de euros porque nuestros jóvenes graduados hay
muchísimos que tienen mucho talento y que tienen muchas
ideas innovadoras y no pueden llevarlas a cabo por falta de
ayudas al emprendimiento, y creemos que a través de la
Fundación Universidad Empresa, a través de la OTRI, del
organismo para formación de empresas, ayude a la formación
de startups, que son empresas innovadoras de nueva creación,
y a la creación de spin-off, porque las spin-off son empresas de
nueva creación, de ideas innovadoras, pero que están creadas
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por los propios investigadores, de tal manera que todos los
beneficios que saca la empresa revierten a la propia universidad
y es una manera de autofinanciar la investigación. 

Después ya, por último, también comentar lo de las becas,
tenemos tres enmiendas para financiar el programa de libros de
texto. Aquí el Sr. Casanova y el Partido Socialista y MÉS por
tres veces ya han tumbado esta iniciativa de iniciar un
programa en todos los centros de libros de texto por
reutilización. Nosotros no creemos en las becas de libros de
texto porque con una beca el alumno se queda con los libros de
texto. No creemos en el sentido de que nos parece muchísimo
mejor un programa de reutilización porque la beca, ¿qué pasa
con una beca?, que el alumno se compra los libros de texto,
pero esos libros de texto son suyos, no retornan al centro. Por
lo tanto, desaparecen como recurso. Sin embargo, con el
programa de reutilización a los alumnos se les da los libros y
los libros quedan en el centro siempre. Por tanto, ese libro, ese
conjunto de libros, sirve para el resto de alumnado. Por tanto,
además, consideramos que todos los alumnos, todos, deben
tener gratuidad en los libros de texto con el programa de
reutilización, y además con un programa voluntario.
Obviamente quien se los quiera comprar que se los compre. 

Por último también, teníamos una enmienda para ampliar
los... es una enmienda que nos sale de peticiones de estudiantes
universitarios que piden que en el edificio de la Riera se
amplíen zonas para estudio y que estas además estén
habilitadas para sillas de ruedas, los espacios.

Y ya por último también hacemos una (...) al IBISEC para
el Centro de Maioris de El Arenal, perdón, el Centro de
Maioris de Llucmajor, un instituto. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Aquesta mesa ha acordat donar un poc més de temps a
la portaveu del Grup Ciutadans atesa la seva no intervenció en
el primer torn. 

Bé, passam ara al torn de contrarèplica, també per un temps
de cinc minuts. Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Jo escurçaré la intervenció. Li hauré cedit un poc de temps
a la senyora de Ciutadans, a Olga Ballester. 

Bé, primera cosa a explicar, també ens reservarem més
temes de debat per al plenari, però explicar el vot favorable de
MÉS per Mallorca a aquestes transaccions que s’han proposat
a algunes esmenes proposades per El Pi, per una banda. Per una
altra, tampoc no havíem manifestat el vot favorable a aquesta
esmena del Grup Podem sobre l’escoleta infantil de Can Nebot,
que també votarem favorablement. Al Partit Popular, bé, ha
començat a fer aquestes... bé, aquests atacs, vostès també
defensen esmenes atacant-nos a nosaltres i dient que tenim més
milions i que... bé, sí, tal vegada sí, hem duit una sortada, tenim
més milions, però també hem duit una sortada, jo crec que els

ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes han duit una sortada
de tenir un govern que governa al servei de l’escola i, per tant,
que com ja he explicat en la primera intervenció fa una aposta
de totes aquestes dotacions pressupostàries per servir l’alumnat
d’aquestes illes, per servir les seves famílies i per dur endavant
les polítiques que vàrem dir que aplicaríem si governàvem.

Clar, ja ho sé que fa mal sentir que el Partit Popular va
dedicar entre cinc i... entre cinc i... bé, els números van
fluctuant, jo havia sentit fins a 12 milions d’euros en quatre
anys en infraestructures, ara en dos anys en dedicarem 20, de
milions. Sí, tenim unes necessitats a les escoles i era d’una
urgència absoluta i hi hem posat esment. 

Una altra qüestió -fa gràcia-, és veritat que han obert els
ulls, han decidit millorar les infraestructures, però així i tot el
tic del TIL encara hi és, perquè 2 milions d’euros en projectes
de trilingüisme no han pogut amagar-se del tot d’allò que
predicaven i així i tot han fet l’esmena del famós TIL que els va
enfonsar en aquests resultats en els quals són ara.

Després també parlen que la concertada i que no els
dedicam doblers i que no els tenim atenció, bla, bla, bla. He de
recordar que el Partit Popular també va ofegar l’escola
concertada i també la va deixar molts de mesos sense cobrar
despeses de funcionament, tant a les cooperatives com a les
concertades religioses, que també els tenien ben contents. Hem
de recordar que aquest govern dedica 160 milions a l’escola
concertada, ara, és veritat, té una prioritat per l’escola pública.
Així i tot ha augmentat en 3,4 milions també la concertada.

Algú parlava també de l’ensenyament de l’anglès i que no
es fan desdoblaments, etc. Hi ha, cal recordar també que hi ha
2 milions pressupostats en auxiliars de conversa. Per tant, 
també aquesta aposta per l’ensenyament de llengua estrangera. 

Vull explicar que els fons de llibres que... ai, ara m’ha fugit
la xifra, que és d’un milió... ai, 1,5 milions, crec que hi ha... un
i mig, un i mig en fons... és en fons de reutilització de llibres,
no és en compra de llibres, per fer esment a aquesta explicació
que ha fet la Sra. Ballester. A més, jo encara aniria més enllà i
crec que el debat, que això es fa a través de formació del
professorat, el debat hauria d’anar en com superar el llibre de
text i utilitzar noves metodologies d’ensenyament i
aprenentatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President. Sí, abans m’havia deixat
una referència que per a nosaltres és important, que és a
l’esmena 16197 d’El Pi, que fa referència al centre de formació
professional a Ciutadella, a la qual nosaltres donarem suport
amb els termes també de la transacció que ja s’han exposats.
Creim que és un projecte en el qual es treballava i que és
important fer-hi feina. Per tant, crec que la transacció en
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aquesta línia d’estudi és bona, és bona per potenciar la
formació professional, per descongestionar els centres que en
aquest moment concentren la formació professional, per
potenciar l’hostaleria, però bé, s’ha de tenir també en compte
la ubicació dins el model de ciutat, edificis que en aquest
moment s’han posat damunt la taula com l’antiga estació
marítima que no està -diguéssim- resolt perquè depèn d’altres
qüestions poder definir la ubicació. Per tant, és un tema delicat,
en estudi, però crec que amb el qual val la pena fer feina i en
aquest sentit, doncs, ens agrada l’esmena d’El Pi perquè
almanco doni forma, doni nom i doni cos a aquesta iniciativa
d’estudi d’aquesta proposta. 

Quant a les altres esmenes, bé, no tornaré a ser reiteratiu,
crec que la secció està ben proporcionada. Ens sembla que els
arguments exposats pel Partit Popular que tenim milions més,
com si amb mil milions més, diguéssim, haguéssim de resoldre,
jo els demanaria, idò, si tenim mil milions més per què han
d’imputar a la secció 105 milions de la secció 34? És a dir, el
deute del Partit Popular ens demana cada dia, pagau deute,
paguin vostès deute, paguin deute, ara és el moment de pagar
deute. Bé, idò, ens han llevat 105 milions de la secció 34 que
és des de... quan a la secció 34 només hi ha 77, compta tu!, o
sigui, ens han fet esmenes per valor de 105 milions de la secció
34, que no hi són, i alhora ens diuen pagau deute, pagau deute.
Bé, hauríem d’incomplir, segons el Partit Popular, el deute.
Imputen les esmenes que presenten al fons de contingència, de
convergèn... sí, i tant!, incomplint la Llei de finances. Li
imputen a la secció 32...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a la secció 32, a la secció 32, o sigui, incomplint la Llei de
finançament dels consells insulars. Amb les seves esmenes es
carreguen... s’ho carreguen absolutament tot. Això sí, per donar
cos a esmenes que realment no aporten res. On són els mil
milions? Jo li deman al Partit Popular, idò. On són els mil
milions? Si són... digui-m'ho.

D’altra banda, m’agradaria que el Partit Popular contestés,
què va fer durant aquests quatre anys a favor del Conservatori
de Música de Menorca? Una proposta, una idea, una actuació,
durant aquests quatre anys, una, per favor. Ni una. És que tenen
la santa barra ara d’invocar el conservatori quan no han fet res.
Doncs, en aquest moment sí, es fa feina en base a una proposta.
I qui ha de fer propostes? Doncs, la comunitat educativa,
doncs, l’ajuntament i en aquest sentit es fa feina. S’estudia una
proposta que ha proposat l’ajuntament? Sí. Els sembla estrany,
els sembla estrany? No, no és estrany, i en aquest sentit es fa
feina.

Escola d’adults, digui’m durant aquests quatre anys una
actuació, una idea, una proposta, una inversió a favor de
l’escola d’adults de Menorca, a Maó, una. Ni una!, però és que
tenen una barra! Ni una, i ara vénen a invocar aquí l’escola
d’adults. Bé, idò, l’escola d’adults té la primera fase garantida
i tancada i en aquests moments es negocia la segona, doncs, és
molt, quin avanç!, quin avanç! I ara vostès ens vénen amb
esmenes en què demanen: no està clar, no ho veiem clar; doncs
estudiïn un poquet més i ho veuran molt clar, perquè si vostès
només s’informen a través d’un mitjà de comunicació, doncs ho
tenen molt malament, facin "sodos", facin preguntes escrites,

recullin informació i sabran què passa amb la segona fase, quin
és el protocol que es va signar, quin és el moment actual
d’execució d’aquestes fases de l’escola d’adults.

Per tant, un poc de reconeixement d’on venim, és a dir,
entenc que el Partit Popular ha de fer propostes en el sentit
d’avançar i d’estimular millores, però no oblidant d’on venim.
I insistesc, que faci esmenes sobre els 1.000 milions, jo encara
no n’he trobada cap que afecti els 1.000 milions, que afectin els
milions del deute, sí, de la secció 32 també, del fons també,
però res més, doncs tan fàcil no deu ser.

I per tant, crec que si tots poséssim un poc d’humilitat en
aquest sentit, doncs reconeixerien que els nombres no són tan
fàcils de quadrar, que és difícil fer baixes per apostar per certes
altes, i açò és precisament el que toca fer un govern
responsable al qual nosaltres volem donar suport.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, només una qüestió... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...una qüestió per aclarir un punt...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, no hi ha...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...vàrem presentar...

EL SR. PRESIDENT:

...no hi ha opcions per a rèplica de (...)

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vam presentar una modificació a ponència...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps (...) la paraula...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Perdoni, Sr. Presi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...és per aclarir una qüestió.

És que constarà en acta una qüestió que em sembla que és
una falsedat, per tant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, no pot intervenir.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, té la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo simplement vull dir que no té per què intervenir, no té
torn de paraula, si ell parla podem parlar (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, és un tema de la presidència, d’aquesta mesa,
ja està aclarit, vostè ara té la paraula, cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. A veure, jo l’únic que volia dir és que... aquí hi ha
coses que s’han de fer mirar, el Partit Popular ara ve a dir que,
és clar... ara tenim més milions, ara..., però abans també varen
començar a retallar d’aquí i d’allà, d’aquí i d’allà i s’omplen la
boca dient que ells van fer, que ells van fer..., que es va fer una
escola, que es va fer una altra escola, quantes escoles es van
inaugurar durant el període del Partit Popular la legislatura
passada, que eren projectes iniciats en la legislatura anterior?
Això no ho diu, però es varen fer, però bé.

De tota manera, he de dir que jo crec que el Partit Popular
va per bon camí perquè ja s’adona que la legislatura anterior va
fer molt poc en infraestructures i ara doncs fan falta
infraestructures i jo, en això, estic content, és a dir, si reclamem
infraestructures, idò està molt bé.

També li he de dir que en el tema dels projectes lingüístics,
idò... tornem a dir, torn a ratificar el que diu la Sra. Busquets
que es té un tic del TIL i que no hi ha manera de llevar-se’l del
damunt, però bé, ha d’entendre que hi ha altres coses. De totes
maneres, no sols és això, sinó que s’ha de mirar el que s’ha
invertit en auxiliars de conversa, el que s’invertirà en
programes Erasmus, en programes d’estades a l’estranger, etc.

I respecte a la Sra. Ballester, li volia dir un parell de coses
també, primer, respecte del personal aquest que no sap... els 6
milions aquests famosos, que sembla ser que és tot per... per a
contratar a dedo, que jo li dic que això el Sr. Conseller no ho
ha dit, sí que li he de dir que les partides de les quals es dóna de
baixa, perquè hi ha 6 milions que no saben què són, són
aquelles partides que es dedicaran a les UVAI, que són les
unitats volants d’atenció a la integració, les UVAI aquestes són
aquestes aules volants que atenen la diversitat en tots els
centres, per tant, és personal, és clar que és personal, però és
personal especialitzat que va de centre en centre atenent
Síndrome de Down, atenent específic d’Asperger, etc.; és a dir,
tenim que, per una banda, volem que s’atenguin els pobres nens
que tenen necessitats i, per una altra banda, no volem que es
pagui als professionals, per tant, els 6 milions són allà, eh?, els
6 milions, aquesta partida concretament és per pagar aquestes
aules UVAI.

Després, dels llibres li he de dir que el milió i mig són per
a ajudes al fons de reutilització de llibres, les ajudes no es
donen als alumnes, les ajudes es donen als centres, els centres
són els que han de gestionar els llibres; els centres són, a través
del professorat, els que compren llibres, els tenen en dipòsit i
després es deixen als alumnes. Per tant, això és el que es fa.

El que no es va fer és restablir aquests llibres perquè durant
la legislatura anterior, li recordo que al 2015 es dedicaren
200.000 euros a aquest esforç de reutilització. Si ara hi
dediquem milió i mig, crec que hem passat de manera
substancial, he augmentat... que seria un 700%, crec que
augmentar un 700% està bé.

I en això també ratifico que... també ens hem de plantejar
molt seriosament el tema de la reutilizació de llibres perquè
canviam també de tecnologia i, per tant, necessiten altre tipus
de material, altre tipus de recursos didàctics que passen pel
llibre digital, etc. Però estigui tranquilAla que el programa de
reutilització de llibres no va a pagar els llibres a la gent, sinó
que va a pagar els llibres que es queden en fons als centres.

I per la resta, crec que ja està tot dit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a la votació, fem un recés de tres minuts
per ordenar-la i intentar agrupar-la.

EL SR. PRESIDENT:

... del debat 5 de globalitat, les esmenes parcials.

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 16542.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16538 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. 16540.

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. 16541.

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. 16690.

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. 16691.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Perdó torn repetir.

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16694.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16688.

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. 16663.

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. 16664.

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. 16665.

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. 16692.

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. 16684.

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. 16576.

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. 16681.

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. 16666.

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. 16539.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16553.

EL SR. SECRETARI:

Perdó, torn repetir.

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

Perdó.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16553.

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. 16654.

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. 16555.

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. 16556.

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. 16557.

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. 16558.

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. 16559.

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. 16560.

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. 16561.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16562.

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. 16575.

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. 16577.

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. 16580.

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. 16617.

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. 16618.

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. 16619.

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. 16620.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

Torn repetir la darrera votació.

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16621.

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. 16622.

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. 16623.

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. 16624.

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. 16625.

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. 16626.

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. 16627.

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. 16667.

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. 16668.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16669.

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. 16670.

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. 16671.

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. 16672.

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. 16673.

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. 16674.

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. 16675.

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. 16776.

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. 16677.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16678.

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. 16679.

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. 16680.

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. 16682.

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. 16683.

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. 16685.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16686.

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. 16687.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16689.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Tornam a repetir la votació de l’esmena RGE núm. 16687.

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. 16689.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular, esmena RGE núm. 16693.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Esmena RGE núm. 16722, que és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón, ¿podía repetir la enmienda que estamos votando?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Hem passat a votació de l’esmena RGE núm. 16722, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Sí? Que està
transaccionada.

Passam a la següent esmena? Esmena RGE núm. 16723;
també és una esmena transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16725.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16721, també és una esmena
transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena, també transaccionada, RGE núm. 16724.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16720.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta era la darrera esmena del Grup Parlamentari
Podem. Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Sí, Sra. Camargo?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, un dubte. Ha dit vostè que la 20 era
transaccionada?

EL SR. PRESIDENT:

No, aquesta no ha estat transaccionada.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

D’acord, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16155.

Vots a favor?

Aturam la votació.

Sí, passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. La seva primera
esmena és la RGE núm. 16155.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16186.

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. 16198.

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. 16163.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16164.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 16149.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16150.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

També esmena transaccionada RGE núm. 16151.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16152.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16153.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16154.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16161.

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. 16162.

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. 16178.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16179.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

 9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16180.

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. 16181.

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. 16182.

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. 16183.

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. 16184.

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. 16185.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16197.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16199.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16212.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16213.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la votació. Esmena transaccionada RGE núm.
16214.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena del Grup Parlamentari
Pi, RGE núm. 16215.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, abans de passar a la votació del Grup Mixt, dir
que l’esmena 16150 vostè ha dit que estava transaccionada,
s’ha votat a favor, i no hi estava transaccionada aquesta.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Ho tenia anotat com a transaccionada, no hi estava?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No, no ho és. Però la votació no es modifica, només perquè
quedi constància.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, perfecte. Molt bé. Que quedi constància en acta
que l’esmena RGE núm. 16150 no ha estat transaccionada.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Perdonau, perdonau, és per comprovar perquè hi ha hagut
un moment..., la RGE núm. 16155 em podeu dir com han anat
les votacions perquè... La primera de totes, 16155. No està bé
aquesta votació.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdonau, però aquesta no hi és, no en tenc constància.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

L’hem votada malament.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord. A la vista de... a la vista de la situació
especial d’aquesta esmena, repetim la votació.

Pel que es veu venia d’una altra secció i es va acordar ser
votada en aquesta... 

Senyors portaveus dels grups parlamentaris, estan tots
d’acord a repetir aquesta votació de l’esmena RGE núm.
16155, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS? Sí? Idò tornam repetir la votació.

Esmena RGE núm. 16155.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

Esmena RGE núm. 16293.

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. 16299.

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. 16240.

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. 16241.

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. 16289.

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. 16238.

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. 16302.

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. 16303.

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. 16333.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16239.

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. 16298.

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. 16327.

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. 16328.

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. 16324.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Arribats aquí s’han finalitzat les votacions del debat número
5, i aquesta comissió prosseguirà amb el debat número 6, a les
quatre de la tarda.
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