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EL SR. PRESIDENT.

Bones tardes, senyores i senyors diputats, passam al debat
número 6, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques amb les
seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular,
esmena RGE núm. 16387 a la secció 14, Conselleria d’Hisenda
i Administracions Públiques... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, abans de començar -gràcies, Sr. Secretari- s’haurien de
comunicar els canvis que hi ha a la comissió.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, continuam. Secció 7, Consell Audiovisual de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 16405. Secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16407.
Secció 78, Escola Balear d’Administracions Públiques,
esmenes RGE núm. 16406 i 16422. Gestió d’emergències de
les Illes Balears, esmena RGE núm. 16408. 

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, hi ha una esmena a la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques RGE núm. 16207.

Punt B) Esmenes parcials, tenim les següents: pel Grup
Parlamentari Popular, al programa 222B, activitats
classificades i espectacles, esmena RGE núm. 16655 i 16656.
Al programa 222C, actuació de policies, esmena RGE núm.
16640, 16653, 16651. Al programa 223A, emergències,
esmena RGE núm. 16661, 16662, 16649. Al programa 912B,
suport financer, ajuntaments i altres ens locals, esmena RGE
núm. 16652, 16650. A la secció 32, ens territorials, programa
912A, suport financer dels consells insulars, esmena RGE núm.
16582, 16703, 16704, 16699, 16658, 16659, 16660, 16702,
16757, 16632, 16633, 16634, 16635, 16698. A la secció 35,
fons de contingència, al programa 811A, fons de contingència,
tenim l’esmena RGE núm.16654.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hi ha
una esmena al programa 912B, suport financer a ajuntaments
i altres ens locals, que és la que està enumerada amb el RGE
núm. 16737.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 221H, gestió de recursos humans,
esmena RGE núm. 16160. Al programa 223A, emergències,
esmena RGE núm. 16201. Al programa 212B, suport financer
a ajuntaments i altres ens locals, esmena RGE núm. 16659.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, programa
1212G, formació i inserció de personal, esmena RGE núm.
16322.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts, comença la intervenció del Grup Parlamentari
Popular amb el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, començaré puntualitzant una informació falsa que s’ha
dit avui matí i ho deia el portaveu de MÉS per Menorca: el
Partit Popular no té cap esmena que afecti com a baixa el fons
de contingència, de fet en teníem una, és cert, però va quedar
corregida en ponència. Per tant, avui matí s’ha dit aquesta
falsedat, no m’han deixat corregir aquesta qüestió i aprofit ara
per corregir-la.

Entrant ja al que és la matèria m’agradaria fer dues
consideracions inicials: una primera consideració és, ja que la
secció 32 entra dins el debat d’avui, és que... gràcies a la Llei
de finançament dels consells insulars, els consells insulars
enguany rebran un 10% més del que varen rebre l’any passat i
tot açò, ja dic, és gràcies a la Llei de finançament de consells
insulars, una llei que va certament molt menyspreada per
l’esquerra, l’esquerra va votar en contra d’aquesta llei, però que
ara, després de veure que aquesta llei no és tan mala llei, que de
fet és una molt bona llei, ara evidentment ningú no s’atreveix
a tocar-la, ja no dic a derogar-la.

Si avui els consells insulars tenen un 10% més de recursos,
lògicament és gràcies a aquesta llei, perquè no és per gust, no
és per la generositat d’aquest govern que avui els consells
insulars rebran un 10% més, és perquè la llei els obliga a fer-
ho. Tant és així que fins i tot el portaveu del Grup Socialista
qüestionava fa unes setmanes precisament a la Comissió
d’Hisenda que els consells trobava que rebien massa recursos,
mentre que el Govern passava molta pena per poder complir els
seus compromisos. Aquest és el tarannà dels partits que donen
suport al Govern, i demostra que si no hi hagués aquesta llei els
consells insulars rebrien molt menys doblers dels que rebran
gràcies precisament a aquesta llei.

I una altra consideració que m’agradaria fer, ja que parlam
de consells insulars, és en el tema de les bestretes, nosaltres
hem fet una esmena, una esmena de 3 milions d’euros per anar
pagant aquestes bestretes. Hem de recordar que es deu als
consells insulars, el Govern deu als consells insulars 144
milions d’euros i nosaltres feim una esmena de 3 milions
d’euros. L’any passat també vàrem fer una esmena de 3 milions
d’euros i l’excusa per votar en contra va ser que 3 milions
d’euros eren molt pocs doblers i que si anàvem pagant 3
milions cada any estaríem moltíssims d'anys a pagar 144
milions d’euros i és cert, però és clar, quina va ser
l’alternativa?, idò pagar els consells insulars zero, és clar, és a
dir..., així, a un ritme de 3 milions no sé quants d’anys tardarem
a pagar els 144 milions, ja no dic, ja no vull pensar al ritme de
zero quants d’anys estaríem a pagar aquests 144 milions
d’euros.
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I aquest, el tema de les bestretes, és un incompliment
flagrant de la Conselleria d’Hisenda i és un incompliment
flagrant dels partits que donen suport al Govern que en
l’anterior legislatura es varen cansar de criticar el Partit Popular
perquè no retornava aquestes bestretes. Al febrer de 2016, al
febrer de 2016 la consellera ens deia que estaven elaborant un
calendari de pagaments; octubre de 2016, estam calculant la
liquidació per poder començar a pagar aquestes bestretes; avui
no hi ha ni un duro als pressupostos per pagar aquestes
bestretes.

Aquesta és la qüestió que és realment, des del nostre punt
de vista, una autèntica vergonya i un menyspreu als consells
insulars. Per tant, trobam aquesta actitud de lamentable  i si
avui o al Ple no s’aprova la nostra esmena de 3 milions d’euros
es demostrarà una vegada més que no hi ha cap tipus d’interès
a beneficiar o en certa manera retornar el que es deu als
consells insulars.

Esmenes també... altres esmenes que hem fet nosaltres, hi
ha un grupet d’esmenes, algunes també les vàrem presentar
l’any passat i les tornam presentar perquè, si s’haguessin
aprovat l’any passat, no les tornaríem presentar, però com que
no es varen aprovar les tornam reiterar per veure si enguany
tenim més sort. Miri, hi ha una esmena de 60.000 euros per
posar en funcionament el registre d’activitats de les Illes
Balears i l’oficina virtual. Això és una qüestió que està prevista
als articles 32 i 33 de la Llei 7/2013, de règim jurídic
d’instalAlació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per
tant, no demanam res extraordinari, demanam que es compleixi
la llei, 60.000 euros.

I una altra esmena de 30.000 per ajudar a la redacció dels
plans de protecció i seguretat realitzats pels ajuntaments; una
esmena de 100.000 euros per a la creació d’un sistema de
beques per als policies de Menorca, Eivissa i Formentera que
s’hagin de desplaçar a Mallorca per fer el curs bàsic de policia
local; una altra de 60.000 euros per millorar un programa
informàtic de gestió de la policia local; 70.00 euros per
finalitzar i millorar el Centre d’Emergències de Menorca;
100.000 euros per adequar les instalAlacions de Sa Coma a
Eivissa per poder acollir els efectius de la UME; 90.000 euros
per reforçar la partida de transferències de capital destinada a
ajuntaments per a emergències; 50.000 euros per destinar a la
FELIB.

Son petites esmenes d’imports petits que..., i ho posam fàcil
als partits que donen suport al Govern perquè se’n puguin
aprovar algunes, crec i esper que algunes..., no són cap
disbarat, no són una doblerada que faci malbé el pressupost i
que certament crec que avui podríem tenir la sorpresa
agradable que algunes, almenys, es poguessin aprovar.

Feim dues esmenes també que pretenen ampliar la dotació,
per una banda, del Fons de seguretat pública amb un 1.550.000
euros, i una altra per dotar el Fons de cooperació municipal
amb 13.117.226 euros. 

Escolti, el Fons de cooperació municipal, sé que ahir es va
acordar una transacció per pujar del 0,3 al 0,4. Nosaltres
proposam que sigui un 0,7%, que és el que marca la Llei
20/2006, de règim local; per tant tampoc no estam inventant

res, demanam que el Govern compleixi la llei, i per açò
mantenim l’esmena tant al text articulat com a l’esmena que
avui presentam de 13 milions d’euros per dotar aquest fons de
cooperació municipal perquè tengui aquest percentatge que
marca la llei. Crec que el Govern no hauria de perjudicar un
any més els ajuntaments.

També feim una esmena per un import d’1.135.000 euros
per dotar la partida de promoció turística del Consell Insular
d’Eivissa, i ho feim en coherència amb l’esmena de supressió
de la disposició addicional desena del text articulat, i crec que
és un escàndol, és un escàndol, que el Govern robi, robi, i ho
dic i ho repetesc amb aquestes paraules, aquests 1.135.000
euros a Eivissa, l’única illa que té les competències de
promoció turística, que va firmar aquest traspàs de
competències l’anterior legislatura, i que ara increïblement, de
forma unilateral, el Govern deixa de dotar amb 1.135.000 euros
aquestes competències que va rebre el Consell Insular
d’Eivissa. Ens sembla realment un escàndol i per això ho feim
palès amb una esmena d’1.135.000 euros.

I com que el Govern, amb la seva grandíssima generositat,
ha dit que enguany, dins el 2017, també es traspassarien les
competències de promoció turística a la resta d’illes, hem fet
una esmena també d’1 milió d’euros per a promoció turística
per al Consell Insular de Mallorca i una de 500.000 euros per
al Consell Insular de Menorca a fi de dotar a compte d’aquest
possible traspàs de competències de promoció turística als
consells insulars. Ara veurem si el Govern realment compleix
amb les seves promeses. En qualsevol cas sí que estaria bé que
ja que ha dit que traspassaria aquestes competències ja fes la
previsió pressupostària per al cas que, si el Govern compleix,
poder tenir els doblers ja a punt. Si avui no ens aproven les
competències, signe inequívoc que difícilment aquestes
competències recauran o seran traspassades als consells
insulars.

Després també hi ha un grup d’esmenes d’afectació a la
secció 32. Hi ha 1 milió per posar en marxa les coves de Cala
Blanca; un altre milió per al transport públic a Menorca; un
altre milió per al transport públic a Eivissa; una esmena també
de 300.000 euros per al transport públic a Formentera; 1 milió
també a l’estació d’autobusos de Ciutadella; i una sèrie
d’esmenes també de millores d’infraestructura a Pollença. Hem
rebut crítiques per aquestes esmenes, hem rebut crítiques per
part, sobretot a Menorca, per part de MÉS per Menorca, i
nosaltres sempre ho hem dit molt clar, és a dir, si el problema
és que aquestes esmenes són d’afectació a partides de la secció
32 estam disposats a transaccionar el que faci falta si realment
hi ha interès que es dediqui 1 milió a les coves de Cala Blanca;
1 milió d’euros al transport públic de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera o 1 milió d’euros a l’estació d’autobusos de
Ciutadella. Evidentment si no hi ha interès perquè açò es
compleixi difícilment hi haurà interès a fer cap tipus de
transacció. Nosaltres estam oberts a transaccionar qualsevol
tipus de cosa perquè es facin efectives aquestes inversions a
Menorca. Si MÉS per Menorca no ofereix aquesta transacció
ja no és qüestió que el Partit Popular proposi coses
descabellades, sinó és que no hi ha interès ni intenció per part
de MÉS per Menorca de fer aquestes inversions a la nostra illa.
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També hi ha una esmena de 340.838,66 euros per pagar la
sentència judicial en relació amb el sobrecost de les obres del
palau Saura de Ciutadella; és una petició unànime de
l’Ajuntament de Ciutadella; és una petició a què dóna suport el
PSIB de Ciutadella, a què dóna suport MÉS per Menorca de
Ciutadella, a què dóna suport Podem de Ciutadella. Estaria bé,
estaria bé que aquesta esmena que, a Ciutadella almenys, els
partits que avui donen suport al Govern i que governen també
a Ciutadella estan d’acord amb aquesta esmena, sembla que
avui aquí s’hauria de reproduir el mateix resultat que hi va
haver en el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, vaig acabant. ...el mateix resultat i la mateixa esmena
que ja vam presentar l’any passat, i que va tenir l’èxit zero.

Per tant aquestes són les esmenes, més o manco, que hem
presentat, i esperem les respostes i els suggeriments i les
transaccions que ens puguin oferir els partits que donen suport
al Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donaríem suport a
l’esmena sobre protecció i seguretat que ha presentat el Partit
Popular, a la de centre d’emergències de Menorca, i donaríem
suport també a l’esmena d’El Pi, i miraríem a veure si es fa una
transacció a l’esmena que ha presentat Ciutadans sobre accions
formatives en llengües estrangeres. 

I sobre la nostra esmena hem de dir que nosaltres demanam
1,7 milions a càrrec del fons de contingència per la Llei de
capitalitat. Sabem que aquesta legislatura s’ha fet un esforç
perquè hi hagi finançació per a aquesta llei, que abans no es
feia, però entenem que les mesures que s’han d’adoptar per part
de l’ajuntament necessiten finançació, i en aquest cas la pujada
de finançació per aquesta llei aniria a millores de barris
desfavorits. Entenem que no és només beneficiar la capital de
les Illes Balears, entenem que és una qüestió també de rescat
ciutadà, i que hi ha molts de barris a la ciutat que estan
degradats, i a més hi ha el compromís d’utilitzar aquests
doblers d’una manera que pensam correcta, així que hem
presentat només aquesta esmena.

Moltes 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, l’esmena a
la totalitat la debatrem més a plenari, però en tot cas he de dir
que no hi ha una baixada dels tributs, com ens pensàvem, hi ha
una poca implicació amb els ajuntaments, i tampoc no es
resolen els problemes de la policia local, i a posta mantendrem
aquesta esmena a la totalitat.

Pel que fa a les tres esmenes presentades, n’hi ha una que és
l’estudi per a la modificació de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre; d’aquesta llei, n’hem parlat altres vegades; com
saben es va presentar des d’El Pi una PNL, una proposició no
de llei que es va aprovar per unanimitat per modificar aquesta
llei. Es va fer un incompliment perquè no es va modificar;
degut a això nosaltres mateixos presentàrem, vàrem fer una
proposta, una proposició de llei que no es va ni prendre en
consideració, i per tant demanam que es faci aquest estudi, i a
posta hi destinam 3.000 euros.

Per altra banda n’hi ha una de molt específica de dotar de
material el servei de Protecció Civil de Porreres, en cotxe i
equipament. I, per una altra, hi ha l’augment en el Fons de
cooperació local; bé, aquesta partida entenem que els
ajuntaments sempre necessiten més recursos, evidentment tant
el consell com el Govern sabem que també en necessiten, però
pensam que els ajuntaments són els que estan més oblidats i per
això feim aquesta esmena, per poder destinar-hi més doblers.

Esperam que es tenguin en consideració aquestes esmenes. 

I per altra banda s’han anat explicant les del Grup
Parlamentari Popular i ara s’explicaran les del Mixt, i després,
segons sigui, farem les votacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, al principi de la seva intervenció vostè ha dit
que donaria suport a una esmena... Podria dir el número
d’aquesta esmena que ha dit que hi donaria suport?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo no he fet cap alAlusió...

EL SR. PRESIDENT:

Ah! Idò... Idò Podem. Podia especificar... Sr. Saura, podia
especificar... Gràcies.

Passam a la intervenció del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Nosaltres només tenim una
esmena en aquesta part del pressupost, l’esmena 16322, que
afecta l’Escola Balear d’Administració Pública, bàsicament és
una esmena que el que fa és d’alguna manera demanar que tot
allò que són accions formatives en llengües estrangeres tingui
un tractament diferenciat, un tractament més important del que
té en aquest moment allò que és, per dir-ho així, el pla
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d’estudis; és a dir, que tingui un tractament anàleg al que pugui
tenir, o semblant com a mínim, al que pugui tenir per exemples
els programes específics en llengua catalana, perquè
consideram que realment és molt important que tot l'estudi en
llengües estrangeres, especialment de l’anglès, però en general
de tot allò que s’ha de menester en una societat com és la nostra
avui dia, que tenim un percentatge molt de gent venguda de
fora, que bàsicament domina la llengua internacional, que és
l’anglès, creim que també des del punt de vista de
l’administració, aquesta formació ha de tenir un tractament
diferenciat i amb més consideració de la que té en aquest
moment.

Per tant, aquesta és la nostra esmena. I he escoltat abans que
hi havia una voluntat de transaccionar-la per part de Podem.
Per tant, agraïm aquesta bona intenció de moment i esperem
que hi hagi també altres grups que també, en fi, una voluntat
semblant. 

I respecte la resta d’esmenes, les esmenes dels altres grups.
Bé, per no anar una per una, perquè en el cas del Partit Popular
n’hi ha moltes que les votarem a favor, d’altres que ens
abstendrem. Votarem en contra de totes aquelles que lleven
doblers del deute públic, com ja he dit avui de matí, és a dir,
això aquí també es dóna en tres casos, si no vaig equivocat en
el recompte.

I respecte de la de Podem hi votarem a favor també. I d’El
Pi, ja que n’hi ha tres, les especific: la primera i la tercera la
votarem a favor i a la segona ens abstendrem.

La resta, bé, la resta són les del Partit Popular i ara seria
molt llarg que anés detallant en cada cas què és el que farem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. Pertoca primer crec que
defensar la totalitat. Crec que no s’han defensat les esmenes a
la totalitat del Partit Popular, però en tot cas jo sí que vull dir
que entenem que el pressupost de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques és ajustat a la realitat del que es
necessita. Té un increment que percentualment és important,
però també l’explicació de l’increment és molt clara i té els
orígens molt determinats. Un és precisament l’increment de 5
milions d’euros destinats al fons de capitalitat de Palma.
Nosaltres compartim amb Podem la necessitat de dotar encara
més aquest fons, però la solució que s’ha plantejat creim que no
és factible perquè implicaria incomplir la Llei de finances, en
tot cas si hi hagués altres possibilitats, també estaríem disposats
a estudiar-les.

L’altre motiu pel qual s’incrementa és el tema de 2 milions
d’euros d’uns lloguers de Son Rossinyol que han passat a estar
als capítols d’aquesta conselleria, i l’increment de l’Agència

Tributària, que ens pareix adequat per tal de reactivar la lluita
contra el frau fiscal. I creim que no és cert que... el Sr. Camps
cada vegada fa referència a la Llei de finançament dels consells
insulars, però també cada vegada hem de recordar que si no fos
per la política tributària que du aquest govern, tampoc no hi
hauria aquests importants increments, entorn del 9%, de
recursos que tendran els consells insulars, recursos que per altra
banda i per definició de la Llei de finançament, són de lliure
disposició per part dels consells. Per tant, no entenem aquesta
demagògia que fa el Sr. Camps amb les esmenes d’afectació a
les transferències a la secció 32, per dir als consells en què han
de gastar aquests doblers. Jo la transacció que li faria és que
això que proposa aquí, ho ha de proposar en el ple del Consell
de Menorca, ho ha de proposar en el ple del Consell de
Mallorca, per exemple si el Consell de Mallorca ha d’invertir
aquests doblers a Pollença, com proposa vostè, o si s’han
d’invertir a l’estació de Ciutadella, o allà on sigui. No és
objecte d’aquesta comissió, d’aquest Parlament, afectar uns
recursos que per definició de la seva Llei de finances, són de
lliure disposició dels consells perquè les destinin a les prioritats
que ells considerin més oportunes.

Després hi ha diverses esmenes que no acceptarem perquè
són coses que ja estan en marxa, ja estan fins i tot licitades,
com és per exemple el registre d’activitats. 

Amb l’esmena 16656 estaríem d’acord si es matisés que
s’ha de colAlaborar en la redacció, però no implica una
subvenció econòmica, sinó que és un suport tècnic.

Amb la 16661, de finalització i millora del centre
d’emergències de Menorca ubicat a Es Mercadal, hi estam
d’acord. Li donarem suport.

Després també donarem suport a la 16160, d’estudi de
modificació de la Llei d’activitats. És ver que hi va haver un
debat i precisament nosaltres el que vàrem defensar és que des
de la conselleria que depèn la junta d’activitats, hauria de fer
primer una feina prèvia d’estudiar les modificacions en aquesta
llei d’activitats i parlar-les amb el sector afectat, que sobretot
són els ajuntaments i el ColAlegi d’Enginyers; per tant,
compartim aquesta esmena.

A la de Podem ja hi he fet referència.

També a la de Ciutadans, a la 16322, també estaríem
disposats a arribar a una transacció amb l’import d’aquesta
esmena.

També he de fer referència que la sentència que proposa el
Partit Popular, que assumeixi el Govern, clar, tècnicament no
es pot afectar, si és una despesa prevista, per definició, no es
pot afectar en el fons de contingència. Per tant, entenem que no
és correcta. Si és una despesa prevista ha estar inclosa dins el
pressupost. I si és una sentència que li toca pagar al Govern,
per definició serà una despesa imprevista i s’haurà de pagar del
fons de contingència. Però si no és una sentència que condemni
el Govern i el que es demana és que s’arribi a un acord, això,
no és correcte jurídicament afectar-ho en el fons de
contingència.

I per part meva res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. A veure, la secció 32 -potser tornaré
repetir amb el Sr. Reus i altres companys- del pressupost inclou
els recursos que corresponen als consells insulars per exercir
amb autonomia les seves competències pròpies, per tant, no es
poden acceptar les afectacions a aquesta secció, perquè
d’aquesta manera es vol determinar en què s’han gastar els
consells els seus recursos, vulnerant així l’Estatut d’Autonomia
i la Llei de finançament dels consells insulars, que els atorga
l’autonomia en la gestió dels seus interessos. La Llei de
finançament dels consells insulars deixa clara la definició dels
recursos transferits a cada illa a través d’aquesta llei, com a
recursos indeterminats, o sigui, de lliure determinació per part
de les institucions insulars, article 2.1, el sistema de
finançament definitiu que regula aquesta llei té caràcter
indefinit.

El que el Sr. Camps considera que és una manca d’interès
per part nostra pel que fa a les inversions a Menorca, nosaltres
consideram que qui ha de decidir en què invertir és el consell.
Apostar pel transport?, clar que sí. Per les coves de Cala
Blanca?, també. I sens dubte el consell també. Ara bé, a qui li
pertoca decidir -torn a dir- què fer amb els doblers és al consell.

Tampoc no es poden acceptar aquelles que vulguin fer
baixa a la secció 35, ja que aquest és el fons de contingència i
està designat per a aquelles situacions imprevistes. 

Ara bé, allà on realment hem quedat sorpresos és pel que fa
a la secció 34, al deute, sentit dia sí dia també que el PP
reclama que es pagui el deute i en arribar els pressuposts veim
que fa esmenes traient doblers d’aquesta secció. Jo no sé com
s’ha d’entendre açò. A no ser que (...) es rebelAli i es negui a
pagar el deute al banc i a l’Estat, cosa que no estaria gens
malament, per cert. La secció 34 és la secció que recull els
recursos per pagar amortització i interessos del deute que la
CAIB té contret amb els bancs i amb l’Estat i són recursos que
de faltar generarien problemes per executar altres programes i
generarien més deute. És a dir, que lamentablement mentre no
es faci una reestructuració del deute i una condonació per part
de l’Estat, coses que ja reclamam des d’aquest govern cada dia,
i se segueix sord per part del PP, són recursos intocables i, per
tant, inviables. Bé, la sensació que ens queda és que el PP
imputa a aquests recursos tot allò que sap que no es podrà
executar, i així feim una miqueta de demagògia. 

Pel que fa a les esmenes que s’accepten, compartirem el que
s’ha dit prèviament, i poca cosa més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Alcover. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo entraré a fer una valoració una
mica general i després una bàsicament per proposar qualque
transacció. A les esmenes a la totalitat, bé, no hi entraré,
simplement és que votarem en contra, entenc que està bé el
pressupost. 

Voldria fer un parell de reflexions. És cert que no donen de
baixa el Partit Popular del fons de contingència, però donen
baixa de l’amortització, d’amortització. En el debat de
l’esmena a la totalitat el gran argument era que no amortitzaven
res, idò, proposen encara amortitzar menys, 3 milions d’euros
menys. Si això no és una incoherència, s’hauria de mirar. 

És cert que qualque vegada he dit que els consells insulars
tenen molts de recursos, la diferència entre vostè i jo es que jo
ho dic en públic i vostè en privat, perquè vostè en privat també
fa exactament la mateixa reflexió que jo faig, exactament la
mateixa reflexió, però en públic no s’atreveix. És la diferència.
Jo no dic que els sobrin els doblers, però que tenen més
recursos i una situació financera més desfogada que la
comunitat, no ho dic jo, ho diuen els nombres, ho diuen els
comptes.

No repetiré un parell d’arguments que s’han emprat, amb
allò de Can Saura coincidesc amb el Sr. Reus, per definició el
fons de contingència no es pot afectar perquè és per a
imprevists, una altra cosa és que fessin una esmena al
pressupost normal. 

El tema dels consells insulars, treure doblers o afectar
doblers als consells quan són de lliure disposició és voler molt
de mal als consells insulars, és voler molt de mal als consells
insulars perquè jo som el conseller d’Economia o d’Hisenda del
consell insular i quan em vénen 10 milions lliures, els puc
destinar on vulgui, o em vénen 7 i 3 a allò que em diguin, hi ha
molta diferència, eh?,  molta diferència. Això és el que vostès
intenten fer.

Entrant en més olivetes, els diré que la 16655 la votarem en
contra perquè és un programa que ja està en marxa, parl del
Partit Popular. 16656, 30.000 euros de redacció del Pla de
protecció i seguretat, jo els proposaria una transacció que en
lloc d’"ajudes a la redacció", que "ajudes" es pot considerar
que són subvencions, posar "suport tècnic", atès que la partida,
com que és un projecte d’inversió, supòs que és més adequada
aquesta definició. Evidentment, l’objectiu és el mateix. 

16640, ja hi ha un sistema de beques, per tant, no la
votaríem a favor. 

La 16653, tal vegada no ho saben, però SILME de Menorca
ja fa aquest programa i el passarà gratuïtament, per tant, no
escau. 

La d'1.550.000 la votaríem en contra, increment del fons de
seguretat pública, entre altres coses perquè va de les partides
d’interessos. Ja ho explicaré al plenari, si algú té dubtes, per
què s’agafen tants de recursos d’interessos, només pot tenir una
doble justificació. 
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Votaríem a favor de la finalització i la millora del Centre
d’Emergències de Menorca, ubicat al polígon del Mercadal,
perquè ja es fa i, bé, s’acabarà, els 70.000 euros. 

L’adequació de les instalAlacions de sa Coma ja està feta
l’obra, s’ha condicionat un espai, per tant, creim que no és
necessari. 

Reforçar la partida de transparència de capital destinada a
ajuntaments ja s’ha incrementat i, per tant, entenem que no cal. 

Els 50.000 euros de la FELIB també la votaríem en contra. 

Els 13 milions que es treuen d’interessos tampoc no hi
entraré massa, votam en contra. 

Les partides que van a la 32, ja ho he explicat, són de lliure
disposició, entenem que és absurd afectar-les. D’aquestes n’hi
ha un grapat, me les passaré. 

Arribam a la de 3 milions que lleven d’amortització,
proposen amortitzar 3 milions menys del que té previst la
conselleria, totalment el contrari del discurs que han fet fins
ara. 

Arribam -si no em descompt, la del fons de contingència i
d’afectat també l’he comptada-, arribam a la 16737 de Podem
que treia del fons de contingència, i nosaltres li proposaríem
una transacció que seria treure 500.000 euros, perquè creim que
s’arriba a aquesta quantitat de la partida 36101, 121H i
subconcepte 12009. Després si volen els ho apuntaré. 36101,
121H, 12009, 500.000 euros, una transacció que proposam. 

Votaríem a favor de la d’El Pi de 3.000 euros. 

De la de 50.000 d’El Pi per a Porreres, no hi podem votar
a favor perquè això es treu a convocatòria i, a més, la partida té
90.000 euros i donar dels 90.000, 50.000 a Porreres ens sembla
un poc exagerat. En tot cas, es trauria per convocatòria que els
ajuntaments s’hi apuntin. 

Del fons de cooperació local ben igual, hi votaríem en
contra. 

De la de Ciutadans, de llengües estrangeres, nosaltres li
proposaríem una transacció d’arribar a la meitat de l’import que
vostè diu aquí, en lloc de 100.000, 50.000.

Finalment, jo tenia una de Gent per Formentera, però supòs
que va a Medi Ambient. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Hem vist, tant ahir com
avui, com el partit Podemos anava retirant una i altra esmena,
aquelles esmenes que semblaven tan valentes, que suposaven

posar contra les cordes el Govern, veim com una a una es van
retirant i ara avui en tenim una altra d’1.700.000 euros, sembla
ser que ara la volen reduir a mig milió d’euros i si els donassin
200.000 també dirien que sí. Al final valorar o posar, donar
criteri sobre les esmenes de Podemos és una pèrdua de temps
perquè al final queden reduïdes a no-res.

Nosaltres li faríem una transacció a Podemos, si vostè creu
que Palma realment necessita 1.700.000 euros, nosaltres
estaríem d’acord a votar aquesta esmena, sempre i quan la
partida fos, per exemple, d’interessos. Hem de recordar que
aquí sembla molt escandalós fer les baixes a interessos, però el
Partit Socialista i MÉS a l’anterior legislatura era el que feien
i, a més, de forma tradicional i de forma sistemàtica la partida
d’interessos sempre ha estat sobrevalorada, sempre la realitat
ha estat molt menor del que realment es pressupostava. Per tant,
crec que hi ha marge suficient com per poder llevar aquest
1.700.000 euros d’interessos per oferir a l’Ajuntament de
Palma per complir la Llei de capitalitat i afavorir les reformes
a barris desfavorits de la ciutat. Escolti, amb 500.000 euros no
crec que es puguin fer gaires coses. Nosaltres oferim aquesta
opció a Podemos si la vol acceptar o no, al final cada un es
retracta com més li interessa.

Una altra vegada hem continuat amb el debat de les partides
de baixa, si ara serà perquè a la secció 32, serà perquè són
interessos, serà perquè d’amortització... aquest no és el debat,
el debat són les partides d’alta. MÉS per Menorca, MÉS o
PSIB estan en contra que es pugui dedicar 1 milió d’euros a les
coves de Cala Blanca, al transport públic de Menorca,
d’Eivissa, de Formentera, a l’estació d’autobusos de Ciutadella
o a fer una sèrie de reformes a Pollença? Estan en contra
d’açò? Perquè si hi estan a favor nosaltres, nosaltres estam
disposats a acceptar i a transaccionar el que faci falta. L’excusa
de dir que és que ho agafau de la secció 32, ja no és excusa
perquè nosaltres estam disposats a renunciar a la baixa i posar-
ne una altra. 

Per tant si aquí els partits que donen suport al Govern no
ofereixen cap tipus de transacció és perquè realment no estan
interessats que es facin aquestes inversions a Menorca o a
Pollença o allà on sigui, aquesta és la realitat. L’excusa no pot
ser la baixa; açò és una mala excusa. La qüestió és veure si en
l’alta, la partida d’alta, els que donen suport al Govern hi estan
d’acord o no hi estan d’acord, perquè la resta sona més que res
a excusa.

Les esmenes del Grup Mixt i d’El Pi nosaltres avui farem
una abstenció, però ja dic que és una abstenció en positiu i
quasi en total seguretat en el Ple les votaríem a favor, si és que
serveix de res, però en qualsevol cas que quedi constància que
el nostre vot o el nostre sentiment és favorable a aquestes
esmenes.

I repetesc el que deia abans: em reafirm en el fet que oferim
la possibilitat a Podem de transaccionar l’esmena 16737.
Podem vol dedicar a l’Ajuntament de Palma per complir la Llei
de capitalitat 1.700.000 euros? Té l’oportunitat de fer-ho. Si
s’estima més pactar amb el PSOE i que aquests 1.700.000
euros quedin reduïts a mig milió és la seva elecció, és la seva
elecció. Segurament l’Ajuntament de Palma estaria molt més
content que Podem pacti en aquest cas amb el Partit Popular.
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En qualsevol cas cadascú que faci el que trobi més convenient,
i evidentment cadascú donarà comptes dels seus actes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem té la paraula el Sr. Carlos
Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, pareix que vol
interpelAlar el meu ego, però no es preocupi perquè jo el tinc
controlat, el meu ego, i no...

(Rialles de l'intervinent)

Com que vol ferir-me els sentiments... “No, no seràs capaç
de mantenir les esmenes; no sou valents”; no, això no m’afecta,
no es preocupi. A veure, l’Ajuntament de Palma i el Govern
negocien i arriben a acords, i de fet amb la Llei de capitalitat ha
passat el mateix. El que passa és que si des del Parlament
proposam una apujada a la Llei de capitalitat, aquesta apujada
anirà a ajudes als barris més desfavorits, i és el que nosaltres
volem, i nosaltres també estam en una negociació, una posició
que supòs que al Partit Popular li agradaria, li agradaria tenir
qualque poder en les polítiques està fent ara mateix el Govern
de retorn de drets, de rescat ciutadà i de més polítiques que no
tenen res a veure amb el que es feia abans, i que són les
polítiques que proposa el Partit Popular amb les seves esmenes
i ple rere ple.

En tot cas... ahir dèiem que vostè no entenia la paraula
“priorització” ni la paraula “coherència”. Crec que s’equivoca
utilitzant aquests termes en les diferents sessions que venc
escoltant aquí a la comissió i als plens. Crec que no tindríem
tant de deute si no fos pels desbarats que s’han fet en aquesta
comunitat autònoma, i no hauríem de pagar tants d’interessos
si no fos per la gestió del Partit Popular en macroprojectes en
aquesta comunitat autònoma. En tot cas em crida l’atenció que
digui que MÉS i PSIB posaven esmenes amb baixes als
interessos, però després vostès tampoc no els acceptaven
aquestes esmenes. Vull dir que l’argument se li fa enrere. 

Nosaltres hem posat una esmena, es fa una transacció,
estam d’acord amb la baixa i amb l’alta. Ara tal i com està
l’esmena no sortiria, volem que hi hagi més finançació per a
l’Ajuntament de Palma, i d’aquesta manera hi ha més
finançació per a l’Ajuntament de Palma, i estam contents amb
la transacció, així que si s’accepta hi votarem a favor. 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, he d’agrair
que ens acceptin l’esmena 16160. Respecte de la 16150, de la
mateixa manera que troben oportú augmentar la quantitat per

la Llei de capitalitat a Palma, trobam que es podria augmentar
el Fons de cooperació local per ajudar tots els municipis. Per
tant seguin intentant que ens donin suport a aquesta esmena.

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, simplement volia
indicar que la transacció que se’ns proposa ens hauríem estimat
més la quantitat que nosaltres havíem indicat, però
l’acceptarem ja que és millor això que res. Per tant des d’aquest
punt de vista pragmàtic acceptam la transacció. Ja sé que en
això no coincidesc amb el Sr. Camps en una altra matèria, en
una altra transacció, però, en fi, diguem que són també àmbits
distints i que com a mínim en el nostre cas sí que l’acceptarem.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. A veure, el Sr. Saura li va intentar
explicar (...) el concepte “priorització”, i jo compartesc amb el
Sr. Saura que no entén aquest concepte. Entre altres coses una
esmena és una priorització, per això no només és important
l’alta, evidentment també és important la baixa perquè fas una
cosa a canvi de deixar-ne de fer una altra. Per tant d’això es
tracta prioritzar. 

I aquí no es tracta de transaccionar. El que vostè proposa
són esmenes d’afectació, vull dir que no donen de baixa res ni
donen d’alta res; són uns recursos que van als consells i que
nosaltres estam contents que tenguin aquests recursos, però no
seré jo que diré al Consell de Menorca o al Consell de Mallorca
si ho ha d’invertir a Pollença o si ho ha d’invertir en transport
públic. Del que estic content és que té més recursos que l’any
passat i més recursos que l’any passat l’altre, i el consell
decidirà en què els vol prioritzar, però aquesta esmena no
afegeix doblers ni en lleva, vull dir que és... En tot cas en lleva,
perquè si ha de fer el que nosaltres li deim idò potser no podrà
prioritzar altres coses.

Donam suport a la transacció que ha plantejat el Grup
Socialista que ha estat acceptada per Podem. Aquests
pressuposts actuals milloren moltíssim els recursos destinats a
Palma, i gràcies a aquesta esmena s’incrementaran un 10%
aquests 5 milions que s’havien plantejat i que per primera
vegada en molts d’anys s’incloïa al pressupost una partida de
lliure disposició per a l’Ajuntament de Palma.

I sé que volia dir qualque cosa més però ara m’ha fugit. No,
també donarem suport a la transacció que ha apuntat també el
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Sr. Alcover... I bé, no m’ha quedat si s’accepta..., el Partit
Popular no ha deixat clar si accepta, a la 16656, si accepta la
transacció que s’ha proposat. 

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, jo em repetiré. L’excusa no pot ser la baixa, diu el Sr.
Camps, i jo li tornaré a repetir que l’excusa no pot ser decidir
pels consells el que han de fer, i també és molt trist que
contínuament estigui vostè dient el que pensam nosaltres o com
volem fer les coses segons el seu punt de vista. Que nosaltres
no creiem en les inversions de Menorca?, açò ho diu vostè,
sincerament. Jo també puc pensar el mateix de vostès, però crec
que aquest no és el debat en absolut, crec que aquest no és el
debat en absolut.

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible)

No és el debat en absolut. De tota manera acceptarem les
transaccions que s’han proposat. I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, s’ha dit quasi tots. Jo només
contestant una frase del Sr. Camps de la primera intervenció,
que ha dit que la llei està per complir-la, efectivament; la
legislatura passada la Llei de capitalitat també estava per
complir-se, i en quatre anys ni un euro no va anar a
l’ajuntament, de lliure disposició, ni un! Bé em vaig encarregar
jo, que era regidor a l’oposició, de reclamar-ho. Per no parlar
dels fons estatutaris d’una llei orgànica com és l’Estatut
d’Autonomia. Ens deuen 1.000 milions d’euros, veurem quan
arribaran.

Bé, vull agrair al Sr. Pericay i al Sr. Saura que acceptin les
transaccions. A mi tampoc no m’havia quedat clar aquesta de
suport tècnic en lloc d’ajudes, però com que entenc que és un
64, que són projectes d’inversió immaterial, el fet d’ajudes no
hi cap, entenc que no seria un impediment, però no m’ha
quedat clar i li ho demanaria, i la resta idò podem votar en
voler.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar a votació, Sr. Camps, per aclarir
únicament...el tema de l’esmena.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, acceptaríem la transacció que ens ofereixen, no hi ha
problema.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò... esperam que s’incorpori el secretari...

Passam a la votació de les esmenes a la secció 14,
Conselleria...., bé, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, votarem les esmenes a la totalitat per grups
parlamentaris i la resta les votarem individualment, les esmenes
parcials.

Per tant, passam a votació l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials de forma individual,
començant per les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular.

Esmena RGE núm. 16655.

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:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16656.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat.

(Remor de veus i una veu de fons que diu: “és la primera”)

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16640.

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. 16653.

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. 16651.

(Remor de veus)

Esmena RGE núm. 16651.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16661.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16662.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena RGE núm. 16649..., perdó.

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16649.

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. 16652.

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. 16650.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16582.

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. 16703.

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. 16704.

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. 16699.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16558.

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. 16659.

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. 16660.

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. 16702.

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. 16657.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16632.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra..., perdó... 

EL SR. PRESIDENT:

Crec que... tornam a repetir la votació de l’esmena RGE
núm. 16632.

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. 16633.

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. 16634.

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. 16635.

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. 16698.

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 votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 16654.

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 l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, que és l’esmena transaccionada RGE núm.
16737.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16160.

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. 16201.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena del Grup Parlamentari El Pi, RGE núm.
16159.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena i esmena única del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, és una esmena transaccionada
RGE núm. 16322.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha substitucions per al debat número 7 de la Conselleria
de Medi Ambient? No hi ha substitucions?

Esperarem que s’incorporin.

A la vista que els substituts no són aquí, suspenem la sessió
per un temps indeterminat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, debat 7, de totalitat i globalitat.
En primer lloc preguntam si hi ha substitucions o canvis en els
diputats de la comissió.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Sí, president, Baltasar Picornell substitueix Salvador
Aguilera.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes a la totalitat. 

Grup Parlamentari Popular. Secció 15 Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, esmena RGE núm. 16388.
Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, esmena RGE
núm. 16409. Institut Balear de la Natura, esmena RGE núm.
16410. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, RGE núm. esmena RGE núm. 16411. Serveis de
Millora Agrària i Pesquera, esmena RGE núm. 16412. Consorci
de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 16413. Consorci d’Aigües de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 16414.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, esmena RGE núm. 16208. 

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 15
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Al programa
561A, domini públic hidràulic, protecció i control, directiva
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marc de l’aigua, esmena RGE núm. 16639. En el programa
662A, abastament d’aigües, esmenes RGE núm. 16563, 16564,
16566, 16568, 16569, 16578, 16587, 16588, 16686. En el
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, esmenes
RGE núm. 16567, 16589, 16590, 16591. Al programa 571D,
conservació i millora del medi natural, esmenes RGE núm.
16592 i 16638. Al programa 571E, planificació forestal,
esmenes RGE núm. 16565 i 16581. Al programa 681A
infraestructures de regadiu, esmena RGE núm. 16583. Al
programa 711A, direcció i serveis generals de medi ambient,
agricultura i pesca, esmena RGE núm. 16593. Al programa
614B, foment del sector agrari, esmenes RGE núm. 16584 i
16585. Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental,
esmenes RGE núm. 16628, 16629, 16630, 16641, 16696 i
16700.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, a la Secció 15,
al programa 662A, abastament d’aigües, esmena RGE núm.
16750. Al programa 571C, gestió d’espais naturals, esmena
RGE núm. 16745. Al programa 571D, conservació i millora del
medi natural, esmena RGE núm. 16746. Al programa 571F,
espècies silvestres, esmenes RGE núm. 16748 i 16749. Al
programa 672B, qualitat ambiental i sostenibilitat, esmena RGE
núm. 16747.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, a la Secció 15. Al programa 561A, domini públic
hidràulic, protecció i control, directiva marc de l’aigua, esmena
RGE núm. 16177. Al programa 662A, abastament d’aigües,
esmena RGE núm. 16174. Al programa 562B, sanejament i
depuració d’aigües, les esmenes RGE núm. 16170, 16171,
16172, 16175, 16176, 16173 i 16222. Al programa 571E,
planificació forestal, esmena RGE núm. 16158. Al programa
714B, foment del sector agrari, esmena RGE núm. 16200.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, a la Secció 15. Al
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, esmena RGE
núm. 16256. Al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, esmenes RGE núm. 16257 i 16258. Agència Balear de
l’Aigua i Qualitat Ambiental, esmena RGE núm. 16261. Institut
Balear de la Natura, esmenes RGE núm. 16259 i 16260. Servei
de Millora Agrària i Pesquera, esmenes RGE núm. 16308,
16309, 16331. Consorci recuperació de la fauna de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16323.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, Secció
15. Al programa 562B, sanejament i depuració d’aigües,
esmena RGE núm. 16335. Al programa 571C, gestió d’espais
naturals, esmena RGE núm. 16334.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts comença el torn el Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres veiem que és un
pressupost que efectivament té molts més doblers que els que
teníem fa molts d’anys, però que creiem que la direcció que du
no és la correcta i creiem que precisament som davant un
pressupost en el qual podríem fer, d’una vegada per totes,
començar a fer una inversió així com toca dins tots els mitjans

d’abastament d’aigua i depuracions d’aigua, així com dins el
manteniment del medi natural.

A posta les nostres esmenes van sobretot dirigides a
incrementar la dotació pressupostària en les inversions en
abastament d’aigua i també inversions en depuracions d’aigua.
Diem això perquè hem vist que des de l’ecotaxa, o
l’anomenada o mal anomenada ecotaxa, s’han destinat doblers
a aquest pressupost, però a la vegada s’han reduït en relació a
l’any passat, entre direcció general i ABAQUA, més de 6
milions d’euros d’inversió, la qual cosa ens du a pensar que el
que han fet ha estat uns vasos comunicants, enlloc d’afegir les
inversions que vénen de l’ecotaxa a inversions en depuració i
en abastament d’aigua, el que han fet ha estat disminuir les
partides que tenien històricament i posar-hi una partida més de
l’ecotaxa. I això no és gens suficient, donat que venim d’uns
anys allà on ha estat molt complicat fer-hi inversions, i no parl
només dels darrers quatre anys de la legislatura, perquè els anys
anteriors tampoc no s’hi havien destinat els doblers que són
necessaris per fer nova inversió en depuracions d’aigües.

Nosaltres fem tota una sèrie d’esmenes d’addició, allà on,
com diem, consideram que en aquesta conselleria li falten
doblers en temes, com dic, de depuració d’aigua i d’abastament
d’aigües.

I després en fem tota una sèrie també d’afectació, perquè el
conseller quan va venir aquí ens va deixar sense massa claredat
a l’hora de dir on anirien els doblers, on anirien aquestes
inversions que té damunt el pressupost. No ho va fer de cap
manera en les inversions immaterials, que tots sabem que és on
hi ha aquesta quantitat enorme d’estudis que el conseller
després destina no sabem molt bé a què, però que veig que la
premsa de tant en quan te cura de recordar-li. Aleshores 12
milions d’euros en aquest pressupost en aquestes línies, creim
que donen perquè s’expliquin, perquè segurament no tot són
estudis, però sí que n’hi ha moltíssimes. Per tant, a nosaltres el
que ens hagués agradat és tenir dades suficients per poder-ho
desgranar i també llevar-li totes les partides no, però la
immensa majoria que van destinades a fer estudis per gent
coneguda, estudis que a més a més es poden fer perfectament
des de la pròpia conselleria i que no és gens necessari gastar-
los fora.

Aleshores nosaltres ja li dic, hem anat un poquet a fer
esmenes d’addició i després esmenes d’afectació, perquè
almanco les inversions que hi ha pressupostades dins els
departaments d’abastament d’aigua, per exemple, que vagin
destinades a l’artèria nord a Eivissa, a fi de donar aigua a Sant
Joan, o també fer a Sant Joan dipòsits de construcció d’aigua,
etc. Amb això nosaltres el que enviam és un missatge, com dic,
prou clar que, havent-hi pressupost suficient dins aquest
Govern balear, a aquesta conselleria n’hi toquen haver d’enviar
molt més.

Veuran vostès també que presentam una esmena per acabar
la interconnexió de les dessaladores i l’estació de bombeig a
l’illa d’Eivissa, perquè creiem que és realment importantíssim.
Nosaltres hi hem posat 5 milions d’euros, perquè no tenim
tampoc en aquests moments la idea clara del que ha de costar,
però el missatge és també claríssim quant que a Eivissa amb un
pressupost, com dic, tan expansiu com aquest, amb tant de
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doblers com hi ha en aquests moments, idò, dins l’any 2017
s’hauria de deixar tot tancat.

Hi ha qualque esmena on, bé, hi ha un error material que
posàvem la 562A, del centre de cost 15201, no era la A era la
B, que és de sanejament i depuració d’aigües. Això nosaltres si
un cas també ho voldríem aclarir perquè no sigui una excusa de
dir és que ho volem carregar a sanejament, perdó, ho volem
carregar a abastament, sinó que el volem carregar a sanejament
i depuració d’aigües, un finançament per a una depuradora de
Portinax o també per a la construcció de la depuradora de Cala
Vedella, de Sant Josep d’Eivissa. Són infraestructures que són
del tot necessàries també i que es van retardant perquè no hi ha
doblers suficient dins el pressupost de forma continuada
aquests darrers anys.

A Sant Lluís de Menorca hem demanat també, una vegada
més, perquè l’any passat no se’ns va fer cas, que es faci una
transferència a ABAQUA per fer millores d’abastament
d’aigües perquè tenen greus problemes de salinitat i també, ja
dic, fa una sèrie d’anys que hi són.

També en demanam una que és històrica, nosaltres jo record
que no la vàrem poder fer moltes vegades, els pressuposts no
donaven pel que havien de donar, que són els pluvials d’Alaior,
que també la vàrem demanar l’any passat, però perquè es
comencin aquests pluvials amb un import d’uns 2 milions
d’euros.

En fem una també que va destinada a treballar conjuntament
amb el Consorci d’Aigües. El Consorci d’Aigües inicialment no
preveu que es facin aquestes inversions, però sí s’ha de dir que
és molt senzill modificar els estatuts d’aquest consorci fent que
això es pugui preveure. Nosaltres el que diem sempre és que el
Govern hi podria posar el 50% de les inversions i els municipis
que hi posin l’altre 50%, amb això s’aconseguiria duplicar la
inversió que faria el Govern. En aquests moments nosaltres
demanam 10 milions d’euros i estam segurs que els municipis
estarien encantats de posar-hi l’altra part i repartir-ho per fer
obres hidràuliques d’abastament i reparació de xarxes, perquè
són molt necessàries a tots els municipis.

En fem una també que intentam que aquests llots de
depuradora que sempre han donat problemes a Santa Eulària,
a Eivissa, idò, que també el Govern tengui una partida
destinada a donar-los ajuda a fi que no s’hagin de pagar
directament des d’Eivissa.

Demanam també dues inversions a Palma, tot i que
EMAYA té la gestió pròpia de les depuradores, però sí que
creiem que n’hi ha dues que s’hauria de fer alguna cosa ja sigui
directament per part del Govern a través d’ABAQUA o ja sigui
d’altra manera, però almenys aquí deixam constància que s’han
de fer dos projectes que són importantíssims: l’estació de
bombeig i el dipòsit de laminació de l’EDAR de Palma II, que
és una inversió important, però que convendria posar-s’hi, i
també un colAlector general des del centre fins a L’EDAR de
Palma II. Són dues inversions importants per a Palma, però que
jo crec el Govern, ja dic, maldament EMAYA tengui la gestió
directa, crec que el Govern en aquest cas hauria de fer un
esforç per ajudar que comencin.

Hi ha tota una sèrie d’esmenes més també dins medi natural.
Nosaltres dins medi natural creiem que s’hi haurien de destinar
prou més doblers perquè és vera que parlam molt, fem molts de
(...), molt de bla, bla, bla, però les finques públiques estan igual
o pitjor que abans. S’estudien molt més les coses, però no es fa
res més, absolutament res més del que es feia fins l’anterior
legislatura. Per tant, creiem que s’hauria de destinar més
doblers, a posta feim també una sèrie de solAlicituds, fem una
solAlicitud d’addició d’un 1,5 milions d’euros més per fer
boscos nets per cobrir dins IBANAT, boscos, faixes, temes
d’espais naturals. Així com també hi posam un altre milió
d’euros per fer neteja de torrents. Sabem que s’ha incrementat
la partida, però tampoc no és suficient ni de molt per atendre
totes les peticions que hi ha.

I sempre em baso en el que he dit al començament i és que
si des d’un primer moment tenim en aquests moments 1.000
milions d’euros més que l’any 2013 aquests 1.000 milions
d’euros hi hauria d’haver una part molt més important que
hauria de recaure dins aquesta conselleria que toca serveis
bàsics, molt bàsics, per a la nostra comunitat autònoma i que
només ens recordam quan hi ha qualque pana. Ens recordam
quan es romp una canonada dins s’Albufera i embruta tota
s’Albufera o quan hi ha qualque incendi per no haver fet net els
boscos quan pertoca.

Per tant, en general, com dic, les nostres esmenes van
destinades que hi pugui haver més doblers per fer més
inversions totalment necessàries. Després, algunes d’elles
també dotar de més mitjans, perquè també he sentit dir moltes
vegades al conseller que els agents de Medi Ambient necessiten
més mitjans, necessiten més mitjans, però no els dota de molts
més mitjans amb una partida que d’una vegada per totes els
deixi tots els cotxes així com toca, cotxes nous, etc. Nosaltres
demanam també, en aquest cas, dotar els AMA de nous
equipaments i també nous vehicles i posam 300.000 euros, que
és una quantitat mínima que creim que s’hauria de posar.

En temes d’agricultura i ramaderia ja vàrem dir que era del
tot necessari també ficar-hi més doblers a SEMILLA i així ens
consta perquè sembla ser que ja des de la conselleria es
comunica a algunes organitzacions, i vull pensar que no és
perquè no siguin del mateix color o que no vagin en sintonia
amb el conseller, però algunes organitzacions ja se’ls diu que
no se’ls donarà el finançament que han rebut els darrers quinze
o vint anys.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, ha d’anar acabant.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant, idò. Gràcies, president. Aleshores, li
demanam també que facin una transferència a SEMILLA per
fer més coses dins agricultura.

I sobretot una altra, per fer promoció agroalimentària no es
pot es anar amb 20 o 30 mil euros, nosaltres demanam també
que n’hi posin 500.000. 
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Vaig acabant perquè n’hi ha moltes més, però ja les
discutirem sinó en el Ple.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, president. Eh...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Ara ha sonat bé. 

(Rialles de l’intervinent)

No seria la primera vegada que em diuen Bartomeu.

Bé, nosaltres sí hem presentat una sèrie d’esmenes. La
primera seria la 16745, que seria per la protecció efectiva de la
posidònia a les Pitiüses per controlar un poquet els fondeigs
d’aquella zona. Sí, realment tenim una mancança de mitjans
que controlin realment els fondeigs a les Pitiüses i, per això, sí
que trobam que amb aquesta esmena la importància de
controlar els fondeigs i un dels nostres tresors que són les
praderies de posidònia i que realment sí que es posin les
mesures necessàries per al control dels fondeigs, almenys fins
que tenguem el decret de posidònia.

També n’hem presentada una altra sobre la dotació de
protecció de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Aquesta
seria per donar contingut a la Reserva de la Biosfera de
Menorca, sabem que sí que realment durant aquests 23 anys no
s’ha fet molta cosa més i nosaltres sí que volem demanar que
el que correspon a diferents reserves de la biosfera, que són
aquests 120.000 euros, i per això augmentam aquests 60.000
euros més de doblers. 

També demanam una dotació de personal per a expedients
de residus per tal d’evitar la congestió que ara mateix pateix
aquesta àrea davant nosaltres. 

Des del Consell de Mallorca sí que la consellera ens ha fet
aquesta advertència, per tant, dotam un poquet més aquesta,
aquesta... aquesta àrea de personal, serien, crec que serien dos
o tres personal més, per tant, que serien dos a Biodiversitat i
dos més per a Medi Ambient perquè agilitin aquesta àrea
d’expedients de residus.

També tendríem una dotació sobre el funcionament del
Cercle de Recuperació de Fauna de Menorca. Sabem que el
GOB de Menorca sí que s’encarrega de la gestió de la
recuperació de fauna salvatge de Menorca i per això demanam
que la despesa mínima sigui de 50.000 euros a l’any. Per això,

fem aquesta afectació de 25.000 euros més per a personal
perquè hi pugui haver una persona responsable a jornada
completa dins aquesta àrea i també perquè serveixi també per
a medecines, veterinari, recursos bàsics per a aquesta àrea.

Sobre Eivissa sí que en tenim una que també ens ve del
Consell d’Eivissa, que és per al control de serps a Eivissa, però
per fer una aplicació de telefonia mòbil perquè la ciutadania
pugui saber o pugui identificar l’espècie a les Pitiüses.

I després tendríem també una esmena a la xarxa d’aigües i
recuperació de la depuradora d’Es Castell de Maó, que
proveeix 65.000 usuaris, i seria per recuperar aquest terciari i
aprofitar l’aigua que ara mateix s’està tirant cap a la mar perquè
es pugui regar. Sabem tots els problemes de nitrats i de sequera
que està patint ara l’illa, i sobretot per palAliar el que és el canvi
climàtic avui en dia. Volem anar una passa més endavant que
el Govern en aquest sentit de depuració d’aigües i que aquesta
sigui una de les primeres a les Illes i que després es prengui
exemple a la resta d’illes.

Tenim la majoria d’esmenes transaccionades i veuré
l’exposició de la resta de grups parlamentaris. 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, nosaltres en
aquesta secció hem presentat una esmena també a la totalitat.
Consideram que fan falta doblers o bé s’han de distribuir d’una
altra manera, atenent les necessitats. 

Els projectes de millora de distribució d’aigua no estan
especificats; sabem que n’hi ha, però com que no els coneixem
no sabem si són suficients. I tampoc no contemplen la
desnitrificació de l’aigua, que és una esmena que també hem fet
puntual, però que trobam que és molt necessària; aquesta
esmena ve arran d’una proposició no de llei que vàrem fer, que
va ser rebutjada, però ens agradaria que haguessin recapacitat
i ens volguessin ajudar, no a nosaltres sinó als municipis, a
millorar la qualitat de l’aigua.

Hem presentat onze esmenes parcials que, si els pareix bé,
passaré a anomenar. En una parlam de la redacció i l’inici
d’execució del projecte de la tercera fase del cobriment del
torrent de Manacor. En una altra també demanam el projecte de
la infraestructura hidràulica de la Font de la Menta fins a la
zona urbans. Després n’hi ha una en què demanam, com ja he
dit abans, aquest pla de desnitrificació de les aigües per al
consum humà. Demanam l’ampliació de la depuradora de
Sóller; una reforma a la depuradora de Maria de la Salut que
està ubicada a Ariany; també una millora i condicionament de
la xarxa d’evacuació de les pluvials a Son Ferrer i a Illetes.
Com veuen demanam moltes actuacions a nivell d’aigua o a
nivell de depuradores perquè consideram que amb el que ha
passat sobretot aquest darrer any i l’anterior és una cosa que
pot ser de futur i per tant s’ha de tenir molt en compte el tema
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de les aigües i s’ha de fer molta feina, i com que sabem que té
un cost molt elevat s’ha d’anar fent pressupost rere pressupost.

També demanam l’increment de la partida prevista per a la
neteja de torrents, i aquí els agrairia que no em parlin de
someres, perquè les someres està molt bé quan estan nets els
torrents i per a manteniment; ara, per a la primera envestida les
someres els puc assegurar que no basten. 

També parlam de l’ampliació de la depuradora de Sa Pobla
i la posada en marxa del terciari. Una nova partida per a la
construcció de l’escorxador a Ciutadella. I la darrera és la
compra de la finca dels Canons a Artà; l’any passat ja vàrem fer
aquesta esmena; enguany consideram que amb el tema de
l’impost turístic es podria comprar, a Artà és conegut que des
de sempre s’ha prioritzat molt el tema del manteniment del
territori, i per tant consideram que es podria comprar aquesta
finca i afegir-se al parc natural, que molts se n’omplen la boca
però agrairíem que aquí hi hagués una acció i es donàs suport
a aquesta defensa que ha tengut del territori durant tots aquests
anys.

Res més a dir. De les altres esmenes dels altres grups
parlamentaris, com a la resta de seccions, anirem votant segons
les explicacions que ens han donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt intervendrà primer Ciudadanos,
la Sra. Olga Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muy bien, gracias, presidente. Iré rápida. Nosotros tenemos
diez enmiendas presentadas. Empezaré por las últimas, que son
más cortitas. La enmienda 16323 es una enmienda al COFIB
para posibilitar el traslado de las cabras de Es Vedrà; creemos
que hay que proteger la flora de Es Vedrà pero de una manera
civilizada; entonces creemos que esas cabras tienen que salir
del islote, pero de manera correcta.

Después también tenemos una enmienda, la 16331, que es
para el FOGAIBA; hemos puesto SEMILLA pero en realidad
es una afectación a la empresa FOGAIBA, y es para ayudar al
sector primario, ya sea el agrario, el pesquero o el ganadero, a
implantar nuevos métodos de gestión o de explotación de sus
fincas y de medios técnicos. También sabemos que la Cofradía
de Pescadores quiere para sus barcos pesqueros medios
técnicos modernos, pero son de alto coste; entonces sería una
ayuda de 500.000 euros. También otra partida de afectación,
también a FOGAIBA, en la enmienda 16309, que también
hemos puesto SEMILLA y es FOGAIBA, que es para mantener
las explotaciones agrarias que están excluidas dentro de las
ayudas de planes de desarrollo rural debido al tamaño de las
explotaciones, y también para posibilitar la recuperación de los
antiguos cultivos del olivar. Esta es una petición del propio
colectivo.

También tenemos otra enmienda, la 16308, que esta sí que
es para SEMILLA. Nosotros creemos que SEMILLA es una
empresa que adolece de muchísimas funciones ahora de las que
realmente le corresponden, creemos que no está del todo

bien..., no se hace lo suficiente como lo que podría hacer esta
empresa pública; de hecho entre una de sus actividades está el
redactar proyectos y dirigir y ejecutar las obras relacionadas
con infraestructuras agrarias. Si nosotros abrimos la página web
de SEMILLA es una página muy pobre y que realmente se
dedica más que nada un poco a -que está bien- a la
investigación genética y de semillas, pero sus funciones van
muchísimo más allá. Nosotros queremos que SEMILLA sea un
referente para el estudio agrícola de todas las zonas y la gestión
de la comunidad de regantes para que elaboren proyectos para
poder utilizar las aguas depuradas para la agricultura. Y luego,
en cooperación con ABAQUA, pues ya se realicen las obras,
pero creo que debería ser una de las bases de la agricultura aquí
en Baleares debido al clima que tenemos.

Después tenemos dos enmiendas para IBANAT para la
limpieza de bosques, reforestación, eliminación de vertederos
ilegales y limpieza de torrentes, 500.000 euros; y también para
la mejora de los equipos de prevención y de lucha contra
incendios. Tenemos la afectación a las empresas y el traspaso
de las consellerias. 

Y por último también tenemos una de las enmiendas para
nosotros también muy importantes, que es la enmienda 16256,
donde enviamos 5.845.000 euros para el refuerzo del Fondo de
cooperación local; ya en el articulado se nos aprobó que este
fondo pasara de ser del 0,3% al 0,4%, de lo cual nos alegramos
muchísimo, y nosotros además enviamos más dinero porque
creemos que ya va siendo hora de plantarle cara y decir basta
a todas las fugas de agua que hay en los municipios, y también
de dar cobertura a todos los ayuntamientos para hacer las obras
que les corresponden a todo el alcantarillado que tienen..., que
no tienen, perdón, para realizar las obras. Además recordemos
que la nueva ley de impacto ambiental les obliga a tener estas
obras en un determinado año. Y eso es todo.

En cuanto a las enmiendas, nosotros apoyaremos todas
aquellas enmiendas que son de infraestructura de obra
hidráulica debido a que en una comparecencia del conseller le
pedimos el Plan director de ABAQUA y no supo respondernos.
Por lo tanto, espero que entre todas las enmiendas que hay aquí
para hacer depuradoras y obras hidráulicas le construyamos
entre todos este plan hidráulico.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Seguint amb el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula, per
Gent per Formentera, la Sra. Sílvia Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bones tardes, en nom de Gent per
Formentera i Partit Socialista, perquè recordam que represent
en aquest cas les dues formacions, nosaltres hem presentat un
total de dues esmenes, una primera que té per objecte afectar
200.000 euros del pressupost de l’Agència Balear de l’Aigua
per destinar-los al transport de residus entre Formentera i
Eivissa, concretament pel seu cost marítim de transport, que se
sumarien a la partida que ja ha previst el Govern i que d’alguna
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manera milloraria el finançament que està rebent l’illa de
Formentera en aquest concepte per una situació anàloga, per
posar un exemple, en el que passa amb el trasllat de residus,
perdó, dels llots de depuradora des d’Eivissa fins a València.

I per altra banda, hi ha una segona esmena, la 16334, per un
total de 150.000 euros que té per objecte dotar d’una major
partida la Conselleria de Medi Ambient per fer un increment de
recursos tècnics i humans amb què compta actualment per a la
vigilància del fondeig a les platges i costes del Parc Natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Per tant, aquestes són les nostres demandes, i no tenc res
més a afegir. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torns en contra, per un temps de deu minuts, el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a tothom. Tot i que ens reservarem els
termes del debat per al debat en plenari, sí que m’agradaria dir
un parell de coses, sobretot que està bé que alguns estiguin
disposats a recuperar, via esmenes, al pressupost de 2017 tot
allò que varen desmantellar, tot allò que varen deixar de
mantenir, tot el que mai no es va invertir i de fet, fins i tot en
l’esperit d’algunes esmenes, fins i tot es veu encara aquella
ànima retalladora que sobretot en polítiques mediambientals no
tenia parany.

Per tant, a les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Popular -aniré posicionant-me en relació amb les dels diferents
grups- votarem en contra. Respecte de les presentades pel Grup
Parlamentari Podem, votarem a favor de la 15301, i plantejaria
al grup proposant les següents propostes de transacció. Llavors,
si vol, li passaré... ai...

(Remor de veus)

Perdó, m’he equivocat de número, és que aquí amb tants
de... perdó, a la 16748 hi votarem a favor, i a la resta els
plantejo les següents propostes de transacció: a la 16750, que
és d’1.900.000, de depuració terciària a Maó i a Es Castell,
planejaríem, perquè... se’ns manifesta des de la conselleria que
és inviable fer aquesta construcció, aquesta execució dins el
2017, sí es podria fer dins el 2018, però primer s’han de fer els
estudis previs, destinar-hi 100.000 euros per a l’estudi de
viabilitat sobre l’aigua provinent del terciari de l’EDAR de
Maó. També es canviaria, diguem, el concepte de l’esmena.

A la 16745, sobre protecció de la posidònia i control de
sondejos, que planteja una partida de 190.000 euros,
plantejaríem reduir-la a 120.000 euros, en el sentit que hi ha
una esmena que ve més endavant, del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, que també s’acceptaria per part nostra i
que té a veure amb el mateix concepte, i en aquesta que la
baixa fos del programa 324A de la secció 19, que passàs de

100.000 a 30.000. Llavors li passaré per escrit a la interventora
si...

A la 16746, dotació per a Menorca Reserva de la Biosfera,
hi estam d’acord, però també plantejaríem transaccionar l’alta,
que l’alta fos a un programa diferent, al 15301 i no al 16153 i
que la baixa també passàs del 19191 al 19101.

A la 16749, sobre el tema de les serps a Eivissa i el control
de serps i l’aplicació mòbil, també hi estam d’acord, però
ampliaríem, diguem, l’objecte, no només a Eivissa, sinó a les
Pitiüses, canviaríem el concepte o l’objecte de l’esmena, no
només per a Eivissa, sinó per a Eivissa i Formentera o per a les
illes Pitiüses, com ho estimi millor el grup proposant.

A la 16747, sobre dotació per a la contractació de personal
per a la tramitació d’expedients de residus, plantejaríem també
canviar de centre de cost i de programa, al centre de cost 15101
i al programa 711A.

La setze-mil tres-cents... bé, ara queden les dues del Grup
Parlamentari Gent per Formentera que també hi entraré, la de
vigilància de fondeig que és la 16334, i té a veure amb la
Podem, estam d’acord en la quantitat de 150.000 euros, però
també canviaríem les partides d’alta i de baixa, l’alta seria al
centre de cost 15301, la partida 571C, i la baixa, a la 36101,
121H, 12009.

I a la de transport de residus de Formentera a Eivissa de
200.000 euros, també hi estam d’acord, però plantejaríem
canviar el programa no al 562B, sinó al 571A.

Respecte a les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, hi votarem en contra i també a les d’El Pi ja que
algunes o moltes entren en propostes que crec que des del
Govern s’intenta evitar afavorir un municipi o un altre, i jo
també els demanaria a tots que estiguessin tranquils, perquè
aquest govern actuarà no en funció del color polític d’un
municipi o d’un altre, sinó en funció de l’ordre de prioritat de
les necessitats.

També votarem en contra perquè hi ha esmenes que tenen
a veure més amb competències municipals que no pas del
Govern com en tot el que té a veure amb pluvials o altres que
senzillament no estam en el moment processal, per exemple,
l’ampliació de la depuradora de Sa Pobla està en agenda i és de
les prioritàries, però fins que l’ajuntament no cedeixi el terreny
no es pot començar.

I respecte de la finca pública d’Els Canons, sí que
m’agradaria dir que la prioritat d’aquest govern no és comprar
finques a compte de l’ecotaxa o de l’impost de turisme
sostenible, sinó sobretot garantir l’espai o la gestió dels espais
naturals protegits existents i dels que estan per venir.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquesta secció també ens
trobam que el PP fa baixes a la secció de deute per un total de
32,8 milions d’euros, cosa que ens impedirà que votem a favor.

Si no vaig errada s’han presentat esmenes per a inversions
de depuradores, aigües i sanejament per un total de 51,1
milions d’euros i per exemple, hi ha 4,7 milions que estan
destinats a pluvials, que són competència dels ajuntaments.
Evidentment totes aquestes esmenes en sanejament són degudes
a la sequera viscuda i a les que viurem, no en tenc cap mena de
dubte, però és clar, fer depuradores no és la única solució i més
quan les que tenim no han tingut el manteniment necessari.

He de dir que m’ha sorprès escoltar la Sra. Ballester dir que
donarà suport a aquestes esmenes quan moltes justament van
imputades a deute i abans el Sr. Pericay emprava aquest
argument per no votar a favor. 

Votarem a favor de les esmenes de Podem, si accepten les
transaccions, i de l’esmena de Gent per Formentera, i la resta
d’esmenes dels altres grups les votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Jaume
Garau... perdó, la Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, president. Bueno, comenzaré comentando
las enmiendas que ha presentado el Partido Popular. Decir que
de las enmiendas que ha presentado a la totalidad, dejaremos el
debate también para el pleno, pero decir que nosotros en
principio estamos de acuerdo con lo que está presupuestado
para esta conselleria.

 Y empezaré a comentar en detalle lo que son las enmiendas
parciales que han presentado.

Las enmiendas de afectación que afectan a la Dirección
General de Recursos Hídricos y al programa 562A, de
abastecimiento de agua, por un valor de 15.800.000 euros y una
que afecta al programa 562B, de saneamiento y depuración de
aguas, por importe de 250.000 euros, serán rechazadas por
nuestro grupo, puesto que hacen referencia a unas que deben
ser llevadas a cabo por la administración del Estado. Hay
inversiones que ya están planificadas de acuerdo con las
prioridades técnicas de la conselleria o en otros casos porque
hacen referencia a conceptos que ya están dentro del
presupuesto de la conselleria en otro programa.

En cuanto a la enmienda 16639, en la que proponen dar de
baja 2.400.000 euros de IB3 para ABAQUA, también
rechazamos esta enmienda, puesto que consideramos que la
partida de ABAQUA se ha incrementado respecto a
anualidades anteriores y esto permitirá llevar a cabo el
mantenimiento y las mejoras que son necesarias.

Rechazamos también las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular, en las que se propone dar de baja partidas
destinadas a deuda para inversiones o proyectos de ejecución
de ABAQUA, que son competencia municipal o que no son
posibles porque marcan lineas de actuación o prioridades que
deben ser marcadas por criterios técnicos.

En cuanto a las enmiendas que el Grupo Popular ha
presentado a la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad, se han planteado dos enmiendas en las que se
plantean transferencias a IBANAT para realizar limpieza de
torrentes, que no es competencia de esta entidad y para
limpieza de bosques y espacios naturales, para lo que ya existen
transferencias para la realización de esas inversiones,
priorizadas según las necesidades de esta entidad.

Se han presentado también dos enmiendas que afectan
partidas del programa 571E, de planificación forestal, con
propuestas que ya están llevando a cabo por parte de la
conselleria por lo que nuestro voto también será en contra en
estas enmiendas.

A la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca,
han presentado cuatro enmiendas, con un valor de 1.900.000
euros dando de baja cantidades destinadas al fomento agrario,
o al seguimiento de las reservas marinas, que nosotros
entendemos que son necesarias, o a programas que ya están
realizando, como es la promoción alimentaria, y pensamos que
en función de las prioridades y necesidades, la dotación para
esta dirección general es correcta y por tanto, tampoco
aceptaremos estas enmiendas.

Por último presentan una serie de enmiendas que afectan
cantidades por 7.450.000 euros, entidades públicas, por
motivos que no son competencia de la conselleria, como son las
de las pluviales del sector norte de Ciudadela a la que desde el
Grupo Socialista tampoco daremos apoyo.

Paso ya a El Pi. De las enmiendas presentadas por El Pi
tampoco aceptaremos ninguna, puesto que hacen igualmente
como algunas del PP, hacen referencia a cuestiones que no son
competencia de la conselleria. 

Las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto
(Ciudadanos), también las votaremos en contra, puesto que
hemos visto que algunas no son objeto al programa al que
hacen referencia o hacen referencia a intervenciones para las
que ya existe dotación. Como puede ser por ejemplo la que hay
de mejora de los equipos de prevención y lucha contra
incendios.

Y por último las enmiendas de Podemos, pues aceptaríamos
la 16748 y si el Grupo Podemos aceptara las transacciones a las
que ha hecho referencia el compañero David Abril,
apoyaríamos a estas enmiendas también de Podemos y a las dos
presentadas por Gent por Formentera-PSOE, que también hay
una que se ha presentado una transacción, si es aceptada
también las votaríamos a favor.

 Y es todo. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a les votacions, una vegada acabat el torn
de rèplica i contrarèplica, farem un recés de tres minuts per
aclarir les transaccions que s’han plantejat.

Passam al torn de rèplica ara ja per un temps de cinc
minuts. Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Hi renunciam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears Sr. Baltasar
Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, president. Bé, nosaltres sí que acceptaríem les
transaccions que ens fan. No acceptaríem, de moment, la
referent a la 16750, la de dotació per a ABAQUA de xarxes de
sanejament d’aigües i recuperació de la depuradora d’Es
Castell, de Maó.

Sí, ja està. Sí, perdonau.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats. Em sap greu
que no ens aprovin cap tipus d’esmena. Vull dir que és veritat
que aquí hi ha esmenes que parlen d’ajuntaments, que són
competència de l’ajuntament, però si haguéssim aportat més
doblers al Fons de cooperació es podria des dels ajuntaments
dur endavant aquestes obres o els consells, que els consells
poguessin aportar més doblers als ajuntaments per fer aquestes
obres, que sabem tots que són molt costoses i, per tant, són
difícils que les puguin fer. 

També se m’ha dit que les actuacions que es faran no són
per comprar finques sinó que es prioritza l’acció ja en els parcs
naturals o les finques públiques que hi hagi. Nosaltres dèiem,
en aquesta proposta, ampliar el Parc Natural de Llevant i li puc
dir que les actuacions que s’han fet en el Parc Natural de
Llevant durant aquest any i mig han estat zero, i se'n necessiten
moltes. 

Per altra banda, també se’ns ha dit que les prioritats de les
depuradores en els diferents municipis, que nosaltres hem
exposat, no són tals, però, com molt bé ha dit la Sra. Ballester,
si no hi ha un pla director per a nosaltres sí que són prioritàries
aquestes actuacions i, per tant, les hem marcat en forma
d’esmena. 

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt intervendrà la Sra. Ballester,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, comentar
que también estamos sorprendidos que ninguna enmienda se
haya aceptado. Comentarle a MÉS per Mallorca que, bueno, la
enmienda que hemos realizado al COFIB para posibilitar el
traslado de las cabras de Es Vedrà ya no solamente es por
salvar las cabras de Es Vedrà sino también para darle una mano
a su conseller porque lo que está claro es que siguen quedando
cabras y no sabemos qué va a hacer con ellas y cómo lo va a
hacer. 

También comentar que nosotros no tenemos ninguna
enmienda a ningún pueblo. Nosotros tenemos una enmienda de
afectación de 3 millones de euros para que no nos olvidemos
que a iniciativa de Ciudadanos se aprobó en Pleno una
enmienda para introducir en el Plan Hidrológico de las Islas
Baleares que aquellas depuradoras que vertieran sus aguas
residuales a zonas sensibles, como puedan ser un torrente,
tuvieran el tratamiento terciario. Por lo tanto, pues es una
afectación para que no nos olvidemos que ante todo tiene que
tener prioridad este tratamiento terciario en este tipo de
depuradoras. 

También, después comentarle a la Sra. Portavoz del Partido
Socialista que ya he comentado que había dos enmiendas que
eran para el FOGAIBA y no para SEMILLA, como estaba
puesto en la enmienda. Nosotros creemos que es muy
importante aportar ayudas para la innovación en el sector
primario. 

Por último, comentar que si bien vamos a apoyar a la señora
de MÉS per Menorca, todas las enmiendas que afectan a la
reparación de depuradoras, por eso mismo, porque no hay un
plan director, pero ya se lo he hablado al Sr. Antoni Camps
antes de empezar, que efectivamente no apoyaríamos aquellas
que eran de deuda ... para quitar deuda.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica. Per un temps de cinc
minuts té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

No, renuncio a aquest segon torn. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sra. Patrícia
Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN.

No en faré ús. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Idò, abans de passar a votacions farem un recés de tres
minuts per intentar aclarir les transaccions i les esmenes i
ordenar la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Votació... de les esmenes de la secció 15, Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Les esmenes a la totalitat
les votarem per grups i les esmenes parcials les votarem
individualment.

Passam, per tant, a la votació de les esmenes a la totalitat
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials dels diferents grups
parlamentaris. Començam per les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena RGE núm. 16639.

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. 16563.

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. 16564.

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. 16566.

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. 16568.

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. 16569.

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. 16578.

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. 16587.

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. 16588.

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. 16586.

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. 16567.

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. 16589.

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. 16590.

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. 16591.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16592.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16638.

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. 16565.

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. 16581.

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. 16583.

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. 16593.

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. 16584.

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. 16585.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16628.

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. 16629.

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. 16630.

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. 16641.

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. 16696.

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 Partit Popular, esmena
RGE núm. 16700.

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 Podem
Illes Balears, amb l’esmena transaccionada RGE núm. 16750.

Vots a favor?

Sí.

EL SR. SECRETARI:

No, no està transaccionada, aquesta. L’han acceptat.

EL SR. PRESIDENT:

(...) de les transaccionades? L’única que no està
transaccionada. Val.

Idò passam a votació de l’esmena RGE núm. 16750.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 5 en contra i 5 abstencions.

(Remor de veus i una veu de fons que diu: “no, Ciudadanos
ha votado a favor”)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, esmena RGE núm. 16750.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 5 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16745.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16746.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16748.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16749.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16747.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE núm.
16177.

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. 16174.

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. 16170.

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. 16171.

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. 16172.

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. 16175.

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. 16176.

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. 16173.

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. 16222.

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. 16158.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera esmena RGE núm. 16200 del Grup Parlamentari
El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:
Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos, esmena RGE núm. 16256.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16257.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16258.

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. 16261.

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. 16259.

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. 16260.

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. 16308.

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. 16309.

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. 16331.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena
RGE núm. 16323.

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:

Passam a votar les dues darreres esmenes que corresponen
al Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. 

Esmena RGE núm. 16335, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

EL SR. PRESIDENT:

I RGE núm. 16334, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

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

 EL SR. PRESIDENT:

A l’espera dels diputats corresponents per començar el
debat 8 de la Conselleria de Serveis Socials, fem un recés de
cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Començarem el debat 8, de totalitat i globalitat, però abans
de començar voldria que comunicassin els canvis que hi ha de
diputats en aquesta comissió.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. No és canvi, però Maria Antònia Sureda
substitueix a la comissió Josep Melià.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix David Martínez.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Miquel Vidal.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Antoni Reus.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, al debat 8 de la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, esmena 16389;
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, 16415; Fundació
d’atenció i suport a la dependència, esmena 16416; Consorci de
recursos sociosanitaris assistencials a les Illes Balears, esmena
16417.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 17,
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, esmena 16597; al
programa 313D, atenció a la dependència, esmenes 16596,
16599 i 16598; al programa 313I, planificació i ordenació
socials, esmenes 16601, 16694, 16695, 16602; al programa
314A, pensions i prestacions econòmiques, esmena 16600.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Al programa 232A,
cooperació internacional, esmenes 16729, 16730, 16731,
16732; al programa 313D, atenció a la dependència, esmena
16728; al programa 313G, família i unitats de convivència,
16333.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 17, al programa 313F, protecció i defensa
dels drets dels menors, esmena 16211. 

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Al programa 313B,
atenció a la discapacitat, esmenes 16312 i 16310; al programa
313K, direcció i serveis generals de serveis socials i
cooperació, esmena 16305; Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, esmena 16306; Fundació d’atenció i suport a la
dependència, esmena 16311.
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Passam a la defensa conjunta de les esmenes, que tendrà
lloc per un temps de deu minuts a cada un dels grups
parlamentaris corresponents.

Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. El debate de las enmiendas a la
totalidad lo dejaría para el Pleno y me centraré en las
enmiendas parciales que hemos presentado, que son un total de
nueve, si no voy equivocada. Son enmiendas muy sencillas, las
iré explicando.

Hay una de las enmiendas, la 16597, que es la dotación de
100.000 euros al programa Alter; creo que ya lo hemos
comentado y lo comentamos el año pasado en el debate de los
presupuestos; este año también en el debate de presentación en
comparecencia de los presupuestos. Nos parece un programa
muy importante, nos parece un programa que es de gran éxito
educativo y que hay que potenciar. Somos conscientes del
anuncio que ha hecho la conselleria de poder ampliar este
programa pero no vemos muy claro cómo se va a ampliar si no
se aumenta la dotación presupuestaria, así que hemos
presentado esta enmienda para dotar el programa Alter de
100.000 euros.

Una segunda enmienda, que ya la presentamos el año
anterior, y la presentamos en base a un proyecto que se inició
la pasada legislatura, que era el de fusionar la Fundación de
atención a la dependencia con el Consorcio de recursos
sociosanitarios y asistenciales de las Islas Baleares con el
objetivo de simplificar la administración y poder coordinar
mejor toda la actuación que sea materia de dependencia, y
también evidentemente de los centros asistenciales que se
puedan hacer en materia de dependencia y discapacidad, que
también tiene competencia la fundación, y en este caso
hacemos una enmienda para poder extinguir en este caso el
consorcio, que pasase a fusionarse con la fundación, y entonces
evidentemente el presupuesto que también pasase a la
Fundación de dependencia.

Una tercera enmienda que es la 16599, que es para poder
recuperar el servicio Proper, un servicio eliminado durante esta
legislatura, un programa que se puso en marcha la pasada
legislatura y que tenía gran aceptación entre los usuarios, que
se coordinaba con los municipios y que creemos que mientras
no se de una alternativa, se tendría que recuperar. Si se quieren
hacer cambios o se quieren hacer mejoras, evidentemente por
nuestra parte no tendremos ningún problema, pero creemos que
era un programa muy necesario porque a diferencia de otros
servicios que existen de atención a la dependencia y a personas
dependientes, este servicio, este programa era para prevenir
mayor grado de dependencia y además, como vuelvo a decir,
tenía gran aceptación y estaba teniendo gran éxito en aquellos
municipios donde se había implantado y nuestra idea era poder
seguir implantándolo en el resto de municipios. Así que
presentamos esta enmienda para dotar al programa Alter con
335.000 euros, que sería más de lo que estaba planificado
cuando se eliminó para poder extenderlo a más municipios.

La enmienda 16598 es una enmienda que lo que pretende es
dotar de 200.000 euros para poder traspasarlos a los
ayuntamientos que tengan convenio de servicio de ayuda a
domicilio, para poder financiar los gastos de gestión de este
servicio. Ya desde la pasada legislatura se comenzó un
proyecto piloto de servicio de ayuda a domicilio de alta
intensidad que se ha continuado esta legislatura. Como así nos
informó la consellera en algunos lugares, en función de las
diferentes necesidades de los municipios o las islas, se ha hecho
por una contratación externa, pero en muchos municipios se ha
hecho mediante un convenio. Además, se ha ampliado el
presupuesto para poder atender a más personas, algo que nos
parece positivo. Pero eso significa también que los
ayuntamientos tienen unos gastos para gestionar este servicio.
Ayuntamientos como por ejemplo el de Palma, que
evidentemente tiene una amplia financiación para el servicio de
ayuda a domicilio y tiene muchísimos usuarios, tiene que
financiar la gestión de este servicio y creemos que eso debería
hacerlo la conselleria, ya que es la competente en materia de
dependencia y hemos calculado que se pueda dotar de 200.000
euros para poder financiar estos gastos y que puedan estar
incluídos en los convenios que se firmen SAD de alta
intensidad.

También hemos presentado una enmienda, la 16601, que va
destinada a incrementar la dotación del Plan de prestaciones
básicas que -como saben- es una partida que desde la
conselleria se firman convenios con los diferentes consells
insulares y estos a su vez, firman los convenios con los
diferentes ayuntamientos. Queremos ampliar esta partida en 1
millón de euros, para que se pueda financiar y se pueda dotar
a los ayuntamientos para que tengan una linea de ayudas que
puedan luchar contra la pobreza energética, como así
evidentemente están haciendo a día de hoy. Es cierto que
existen algunos convenios, de momento solamente conocemos
el convenio firmado con Endesa la pasada legislatura, pero sí
que existe un acuerdo con otras compañías, de no cortar los
suministros. Pero sí es cierto que estas facturas se tienen que
seguir pagando y a día de hoy las están pagando las entidades
y los ayuntamientos. Creemos que debe ser también el Govern
quien se haga cargo de estas partidas y creemos que la linea
debería ir dentro del plan de prestaciones básicas para no tener
que dispersar más ayudas.

También creemos que es muy necesario continuar con la
partida que se tenía en el año 2006 de renta mínima de
inserción a los consells insulares, ya que aunque es cierto que
existe una nueva renta social garantizada, esta renta a día de
hoy, evidentemente con los resultados que ha tenido este año
no es una garantía, creemos que hasta que realmente no
sepamos cómo funciona y que realmente pueda dar cobertura
a todas las personas que lo necesitan, disminuir la partida de la
renta mínima de inserción es un error. Creemos que se debe
seguir manteniendo el mismo importe, este año se ha recortado
la renta mínima de inserción un 20%, esto significa 1 millón de
euros y nosotros creemos que este millón de euros tiene que
estar y evidentemente cuando la renta social garantizada
funcione como debe funcionar, pues que ya se pueda estudiar
si se tiene que recortar en la renta mínima de inserción. Y por
eso la enmienda 16594 va en ese sentido, de dotar de 1 millón
de euros la partida renta mínima de inserción para los consells
insulares.
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En este sentido también es una enmienda que presentamos
el año anterior y este año la volvemos a ratificar, visto el éxito
que ha tenido la gestión de la renta social garantizada y es que
esta renta se pasa a gestionar por los consells insulares, como
así pedimos el año pasado, ya que ellos ya están gestionado
rentas, tienen contacto mucho más directo con los
ayuntamientos y creemos que una gestión conjunta de esta
renta, con la renta mínima de inserción por parte de los consells
insulares puede hacer que llegue a más gente y, evidentemente,
hacerla más eficaz y más efectiva y por eso pedimos que los 20
millones de renta social garantizada pasen a los consells
insulares.

Presentamos una enmienda, la 16602, para crear una línea
de ayudas para la innovación de proyectos sociales. Creemos
que a medida que está mejorando evidentemente la economía,
que están mejorando los presupuestos, ya que estamos viendo
que hay presupuestos expansivos, no tanto así los de Servicios
Sociales, pero bueno, esperamos que con las enmiendas se
puedan corregir, pero creemos que es importante al margen de
seguir con el proyecto ya iniciado la pasada legislatura con el
consenso de todos los partidos de la concertación social, es
decir, que se dé garantía a los servicios y programas de
servicios sociales, aquellos que tanto están financiándose por
contrato como por subvención puedan basar la concertación
social, es cierto que las subvenciones sí que sirven en algunos
casos y creemos que es muy importante también poder innovar,
y poder innovar en materia social nos puede hacer conocer
proyectos que puedan ser más eficaces, puedan ser más
eficientes, que tengan mayor retorno social e incluso que
tengan un menor coste económico y creemos que puede ser un
buen momento para ponerlo en marcha y por eso hemos
presentado esta enmienda para dotar de 200.000 euros a esta
nueva línea de ayudas.

Por último, la enmienda 16600, que es una enmienda para
dotar la nómina de dependencia. Ya estuvimos discutiendo en
la comparecencia con la consellera que nos parecía insuficiente
la dotación de la nómina de dependencia, la propia consellera
lo reconoció, dijo que se iban a hacer al inicio del ejercicio
presupuestario una serie de modificaciones para poder dotar de
un mayor presupuesto la nómina de dependencia, pero aún así
creemos que no será suficiente ya que a día de hoy hay más
usuarios ya en el sistema de dependencia, pero es que además
quedan todavía 4.500 usuarios en lista de espera que hay que
atenderles. Por eso hemos presentado una enmienda para dotar
de 3.575.000 euros más a la nómina de dependencia y así, no
llegaremos a todo el mundo, pero desde luego llegaremos a más
gente de lo que se puede llegar con el presupuesto de este año.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres com a Podem Illes
Balears hem presentat un total de cinc esmenes, la majoria van
dirigides, per una banda, a destacar la importància de la

cooperació internacional. Aquesta partida representa únicament
un 0,12% del pressupost de la CAIB, és reclamar assolir de
manera progressiva la reivindicació del 0,7 per a cooperació al
desenvolupament. La nostra proposta és incrementar
principalment les partides als diferents fons: el Fons Mallorquí
de Solidaritat, el Fons Menorquí, el Fons Pitiús i la Universitat
de les Illes Balears. És per això que presentam l’esmena 16729,
d’augment a la cooperació internacional de la UIB; l’esmena
16730, d’augment al Fons Mallorquí de Solidaritat; l’esmena
16731, d’augment al Fons Menorquí de Solidaritat; i l’esmena
16732, d’augment del Fons Pitiús de Solidaritat. 

Per una altra banda, també presentam una esmena de
l’atenció a la dependència, tot i que aquesta partida
s’incrementa respecte de 2017 prop de 700.000 euros, és un
dels programes que ateses les retallades sofertes a l’anterior
legislatura s’hauria d’incrementar per tal de compensar els
desequilibris del sistema de dependència.  En aquest sentit és
important tenir en compte la situació descrita per l’Associació
de Directors i Gerents dels Serveis Socials i és per això que a
l’esmena 16728 presentam un augment de recursos per a
l’atenció a la dependència d’un total de 210.000 euros. 

Per acabar, respecte de familia i unitats de convivència
s’incrementa significativament en 1.202.173 euros.
S’incorporen increments de les activitats molt necessaris: abús
sexual infantil, bullying, violència filioparental, mediació
familiar, etc. Tot i això es proposa dedicar una partida a
l’estudi de nous models parentals i a garantir l’emancipació
juvenil, no únicament dels joves que estan en el sistema de
protecció de menors. És per això que presentem una esmena,
l’esmena número 16733, de nous models familiars, amb un
pressupost de... una partida de 10.000 euros. I això són totes les
esmenes que presentam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Nosaltres en
aquesta secció hem presentat una esmena que parla del
programa d'unificació d'actuacions i necessitats per a un pacte
per a la infància. Tots feim feina pel pacte per la infància amb
Unicef, és ver que hi va haver unes jornades i es va arribar a
unes conclusions que varen dir que les presentarem en forma de
proposició no de llei per anar fent actuacions, però va quedar
molt clara la necessitat de fer un programa informàtic on es
poguessin aglutinar totes les informacions dels al·lots o dels
infants perquè els diferents tècnics, segon l'especialitat,
evidentment, poguessin tenir accés per facilitar la feina de tots.
Amb aquesta esmena no hem volgut passar davant en res,
simplement el que volem és que hi hagi una partida per
començar a fer feina en aquest sentit dins el 2017 i que, de cara
a les actuacions que es puguin fer de manera conjunta, perfecte,
però que almanco hi hagi una esmena -com dic- específica
perquè es pugui començar a fer feina, perquè sabem que és un
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programa que duria molta feina i que és molt important la feina
prèvia abans de tirar endavant les altres accions.

De les altres esmenes, com fins ara, anirem escoltant, les
hem mirat, estudiat i anirem escoltant les defenses que en facin
els diferents grups parlamentaris, i segons aquestes votarem en
consciència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula la
Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos hemos registrado
cuatro enmiendas, empezaremos por la 16312, es una enmienda
que hace una afectación, está equivocado, pone "sustitución"
pero es una afectación en el programa de atención a la
discapacidad, de 500.000 euros para posibilitar la ocupación de
personas con discapacidad, nosotros creemos que la mejor
manera de ayudar a estas personas es ayudándoles a encontrar
un trabajo, por lo tanto proponemos esta dotación para dotar al
centro base de un servicio de orientación laboral, de un servicio
de ocupación pero con un tutor laboral, es decir, con una
persona que ayude a encontrar un trabajo y, además, vaya con
esta persona con discapacidad una vez encontrado el lugar de
trabajo para que la acompañe y mantenga relación con la
empresa y con la persona el tiempo que haga falta para poder
adaptar el puesto de trabajo a las condiciones que pueda
requerir. También consideramos que hay personas con
discapacidad que requieren centros más protegidos, como son
los centros especiales de ocupación, y también podría ir
destinado, junto con trabajo, a hacer convenios con estos
centros.

La enmienda 16310 es para ampliar el servicio de atención
a domicilio también con personas para discapacidad, ya se nos
ha anunciado que seguramente se hará una transacción a esta
enmienda, que nosotros hemos aceptado, y se rebajaría la
cantidad a 200.000 euros.

Otra enmienda es la 16305, que es la elaboración y
licitación de un proyecto para la creación de un centro
terapéutico de menores que cumplen medidas judiciales. Yo
creo que de todos es conocido el problema que hay de mezclar
a estos menores con medidas judiciales, aquellos que tienen una
adicción con aquellos que no, los programas de reinserción
social son muy difíciles de llevar a cabo, y los educadores
sociales creo que es una de las quejas que siempre mantienen,
por eso si se nos transacciona, sí que aceptaríamos la
elaboración de este proyecto para licitarlo más adelante.

La siguiente enmienda es la 16306, es una afectación a la
fundación S'Estel por la enmienda que se ha hecho antes, viene
a ser lo mismo.

Después, la 16311, es una enmienda de afectación a la
Fundación de atención y apoyo a la dependencia, es la última
enmienda, y es para posibilitar centros de día para personas con

discapacidad grave, ya sea para concertar nuevas plazas o para
crear un nuevo centro. Nosotros creemos que las personas con
discapacidad grave, sobre todo jóvenes, no tienen... no hay
sitios suficientes como para poder dar el respiro a las familias,
incluso para que estas personas con discapacidad grave también
tengan todo el tiempo con especialistas que puedan atender
para una mayor motivación, y es una afectación de 500.000
euros. 

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra, també per un temps de deu
minuts, començam pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
té la paraula la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, president. En primer lloc voldria agrair als grups
parlamentaris que han presentat esmenes perquè entenem que
es fa amb la intenció de millorar el pressupost, nosaltres
consideram que la dotació pressupostària permetrà cobrir, però
també avançar en els programes i els serveis que en aquests
moments s’ofereixen, però tot i això la nostra intenció és donar
suport al màxim possible d’esmenes dins l’equilibri que ha de
fer aquesta conselleria a la misèria de pressupost que tenim pel
finançament que pateix aquesta comunitat autònoma. 

Respecte de les esmenes que s’han presentat, voldria indicar
als proponents una sèrie d’observacions perquè entenguin per
què no les acceptam tot i que ens reservam part del debat per al
plenari.

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, només indicaré unes observacions, no sobre totes, sinó
sobre les que ens semblen més importants perquè entengui per
què no les acceptam. Respecte de l’esmena núm. 16596, la
d’extingir el Consorci de Recursos Sociosanitaris, trobam que
tècnicament no és correcta, sinó que és a la Llei de pressuposts
on s’hauria de recollir l’eliminació del consorci, si pot ser per
a l’any que ve, si la vol presentar allà, nosaltres trobam que en
aquests pressuposts a la conselleria tècnicament no és correcte
aquí i, en qualsevol cas, també sap que políticament tampoc no
hi estam d’acord.

Pel que fa a l’esmena 16599, per a la recuperació del servei
Proper, no és una prioritat de la conselleria en aquest moment
per la correcta implementació de la Llei de dependència, per
això hi votarem en contra.

Respecte de l’esmena 16598, la qual, per cert, una
observació perquè m’ha fet gràcia d’allà on llevarien vostès els
diners necessaris, veig que vostès a la Conselleria de Cultura
fins i tot la deixarien sense llum, perquè veig que lleven
200.000 euros d’energia elèctrica, però si m’ho volen explicar
això, però bé, en qualsevol cas, aquesta esmena pretén
augmentar la dotació als ajuntaments amb convenis per
finançar les despeses de gestió del servei, i consideram que la
dotació pressupostària per a aquest programa és suficient per a
aquest exercici pressupostari, perquè, de fet, s’ha augmentat el
preu per hora del servei.
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Respecte de la dotació per a pobresa energètica, l’esmena
16601, nosaltres el que voldríem fer-los notar és que aquest
concepte es troba integrat en la línia destinada a la lluita contra
la pobresa, concretament hi ha una part que entenem que és a
la renda social garantida, a la renda mínima d’inserció, a les
subvencions a entitats sense ànim de lucre, al fons
d’emergència social de les escoles, al fons de lluita contra la
pobresa infantil a través dels ajuntaments, o així mateix, a
l’augment que s’ha fet important de les beques de menjadors
escolars. Precisament en el plenari de dimarts, la consellera va
explicar que aquest govern no està del tot d’acord amb el que
la consellera va dir la sectorialització de la pobresa, és a dir, de
parlar de pobresa infantil, de pobresa energètica, tot és pobresa,
no?

Aleshores, entenem que hi ha una línia conjunta general i
que s’intenta no sectorialitzar, perquè si no es perden de vista
les causes i també els efectes de la pobresa.

Respecte de l’esmena 16594, dotació de la renda mínima,
bé, ja sabem que l’any passat en varen presentar una de
semblant, nosaltres el que veiem és que amb la renda social
garantida i l’ampliació dels perfils dels beneficiaris, no fa
necessari ampliar la dotació de la renda mínima.

Pel que fa a la transferència als consells insulars de la
partida destinada a renda social garantida, que vostès proposen
a l’esmena 16595, també coneixem la seva proposta sobre els
consells insulars en aquest sentit, però bé, en aquest cas, la llei
de renda social garantida estableix clarament que és el Govern
el competent en la gestió d’aquesta prestació, per tant,
qualsevol canvi de competència passa per la modificació de la
llei. Aleshores, bé, aquí també tendran feina si ho volen
aconseguir, almanco en aquesta legislatura.

Nosaltres els proposam una transacció a l’esmena 16602,
vostès proposen la creació d’una línia d’ajudes per a la
innovació de projectes socials, per una quantitat de 200.000
euros; nosaltres els proposam, en primer lloc, canviar d’addició
a afectació i afectar la mateixa partida d’alta que figura a la
seva esmena, i també, en segon lloc, els proposam destinar, en
lloc de 200.000 euros, 50.000 per a la creació d’aquesta línia
d’ajudes per al foment de la innovació social.

Pel que fa a les esmenes de Podem, acceptarem les esmenes
16728, 16729, perdonin, la 16729, 16730, 16731, 16732 i
16733. De les primeres, la 29, 30, 31 i 32, els proposaríem com
a transacció, tot i que les acceptam pel que fa a la quantitat,
afegir el subconcepte de la baixa, que seria el 44101. I respecte
de l’esmena 16728, també els proposam una transacció, en el
sentit que en lloc de la quantitat de 210.000 euros, els
proposam la quantitat de 110.000 euros i afegiríem el
subconcepte de l’alta que seria el número 44424, i la baixa, que
seria al subconcepte 44101.

Repetesc, canviaríem la quantitat de 200.000 a 110.000
euros i afegiríem el subconcepte de l’alta, 44424, i la baixa,
44101.

Respecte de les esmenes d’El Pi, bé, de l’esmena d’El Pi, li
agraïm que hagi pensat en les conclusions a les quals vàrem
arribar respecte del Pacte per la infància, però els proposaríem

una transacció, que és que el títol continuaria igual, és el mateix
objecte de l’esmena, el que passa que els proposaria reduir la
quantitat a 15.000 euros.

Finalment, respecte de les esmenes del Grup Mixt, els
proposaríem com a transacció a dues, la RGE núm. 17301 i
17201, ai, perdoni, perdoni, sí ho duc, és que..., perdoni, 16310
i 16305. En primer lloc, a la 16310, canviar l’afectació, al
programa 313D, en el subconcepte 46000, i reduir l’import de
300.000 a 200.000 euros, es tracta d’una esmena per ampliar el
servei d’ajuda a domicili. I, en segon lloc, l’esmena 16305,
també l’acceptaríem, acceptaríem la mateixa quantitat, el que
passa és canviaríem la descripció, perquè vostès proposen
l’elaboració i licitació d’un projecte de creació d’un centre
terapèutic dels menors que acompleixen mesures judicials, i
hem vist que... hi estam d’acord, el que passa és que no hi ha
temps en un que hi hagi la licitació, i els proposaríem canviar
la descripció, que sigui “per a l’elaboració d’un projecte per a
la creació d’un centre terapèutic de menors”; és a dir, només
tendríem temps de fer el projecte.

I per part nostra, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt breument, ens reservam per al Ple, el Sr. Castells farà
la seva intervenció, només comentar que votarem a favor de les
esmenes de Podem i les transaccionades, si les accepten, d’El
Pi i Ciudadanos, així com la transaccionada al PP.

A la resta hi votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Jaume
Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també serem breus i en la
línia de MÉS per Menorca, acceptarem les esmenes que ha fet
Podem, amb les transaccions que s’han proposat, i també la
d’El Pi i la del Partit Popular, la de la línia d’ajudes per a la
innovació de projectes socials.

Respecte de les esmenes del Grup Mixt, també votaríem a
favor de la transacció, si s’accepta.

I bé, dir que les esmenes presentades van en la línia de
potenciar la dependència, la cooperació i els serveis a menors,
cosa que són línies amb les quals, evidentment, estam d’acord,
i que bé, que votarem com he dit.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, amb intervencions de cinc minuts.
Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Bueno, en primer lugar, brevemente, contestar a la portavoz
de MÉS, decir que no es que queramos quitar la luz a la
Conselleria de Cultura, pero ya lo defendimos en el debate de
presupuestos del año anterior, creemos que es una conselleria
que no es necesaria, que la estructura no es necesaria,
evidentemente sí las competencias que desarrolla, pero creemos
que estas competencias podrían estar integradas dentro de otras
consellerias, porque al final no dejan de ser competencias
transversales. Y en este caso, evidentemente, nuestras
enmiendas de baja van en ese sentido, en eliminar aquellas
partidas que consideramos de estructura, no hay ninguna
enmienda que vaya en contra de la competencia a ejercer de
esta conselleria, pero, evidentemente, creemos que, por
ejemplo, no necesitarían tantos locales, por ejemplo no
necesitaría el Govern si tuviese una conselleria menos, y de allí
el bajar, por ejemplo, el contrato de la luz, porque no se
necesitarían tantos locales.

Respecto al servicio de ayuda a domicilio, una cosa es que
pueda aumentar el precio, pero eso no significa que se
financien los gastos de gestión que tienen los ayuntamientos
para poder, evidentemente, gestionar este servicio; cuando me
refiere a los gastos, son los gastos de personal propio, los
funcionarios, las personas asignadas, por ejemplo, que tengan
que coordinar los convenios de servicio de ayuda a domicilio
y evidentemente coordinar con... o las empresas con las que
han licitado este servicio, incluso personal propio que se
encarga de dar este servicio de ayuda a domicilio. En este
sentido, creo que a lo mejor se podría estudiar de cara al Pleno,
ya que aceptan una enmienda de Ciudadanos, de ampliar este
servicio de 200.000, afectar estos 200.000 euros a que los
ayuntamientos no tengan que asumir esta carga, o si, a lo mejor,
desde la conselleria se dice que tendría que ser menos dinero,
pero sí que afectara una parte. Esto sí que ha sido una petición
y una propuesta que nos han hecho desde el Ayuntamiento de
Palma, en este caso, evidentemente, el Grupo Municipal
Popular, que también la han presentado para no tener que
asumir esta carga, este coste que, evidentemente, por ejemplo
en Palma y en otros municipios grandes, pues sí que es un coste
para el ayuntamiento.

Y es cierto, podemos discutir que al final todo es pobreza
y que no hay que sectorializarla, pero lo que es una realidad es
que a día de hoy en atención primaria de los ayuntamientos se
funciona dando ayudas económicas urgentes, que es lo que se
llama, y evidentemente van en concepto pues de poder pagar
los suministros, para poder pagar una ayuda para el alquiler, y
es evidente que los ayuntamientos siguen funcionando así. O
sea, una cosa es que se pueda dar una renta y, evidentemente,
con 400 euros todos estamos de acuerdo que no es suficiente
para poder costear todos estos gastos, y los ayuntamientos
suplen también esto, pues dando ayudas específicas, tanto para
el alquiler, ayudas específicas para vivienda o ayudas
específicas para pagar los suministros. A día de hoy, mientras

esto siga así, por mucho que queramos no sectorializar, los
ayuntamientos lo están haciendo con el sistema que tienen. Así
que yo creo que, al menos durante este año, sí que se podría
hacer un esfuerzo para aumentar el plan de prestaciones
básicas, porque los ayuntamientos siguen cargando muchas de
estas ayudas, las siguen encargando ellos y creemos que sería
beneficioso.

Después, respecto a las ayudas de innovación, creemos que,
bueno, podríamos bajar la cuantía a 50.000 euros, pero no
tenemos muy clara la afectación; así como otras enmiendas que
ustedes han presentado de afectación en partidas de
subvenciones, nos gustaría que de aquí al pleno, a lo mejor, nos
pudiesen especificar cómo quedarían entonces repartidas las
subvenciones, si ya se empiezan a afectar cosas dentro de esta
partida, y así pues poder decirle si aceptamos esta transacción,
y de momento, pues, no la aceptamos, pero ya le digo, con
posibilidades de si nos pueden explicar cómo van a ir afectadas
las subvenciones; esto me refiero también a las enmiendas que
han presentado tanto el Grupo MÉS per Mallorca, como MÉS
per Menorca, creo que son 120.000 para intérpretes de lenguaje
de signos, también una afectación de esta partida concreta, a la
partida de subvenciones, es otra partida diferente, pero que nos
puedan explicar, entonces, cómo quedarían para valorarlo.

También creo que MÉS per Menorca ha hecho una
afectación respecto a una partida que puede ir a la Fundación
de Discapacidad de Menorca, de momento nos abstendríamos
también para que nos expliquen exactamente cómo quedaría.
Creo que la consellera sí que dijo que ya iba a haber una
partida específica para Menorca, pero creo que no dijo cuantía,
y entonces si de aquí al Pleno nos lo pueden especificar, y de
momento nos abstendríamos.

Respecto a las enmiendas de Podemos no me han quedado
muy claras las transacciones que le ha hecho el Grupo MÉS,
pero bueno, así como están presentadas todas aquellas
enmiendas que lo que pretenden es bajar las partidas de
promoción turística, votaremos en contra, no nos parece
adecuado que se tenga que bajar aún más la promoción
turística. Nos parece legítimo que desde Podemos,
evidentemente, pues puedan creer que necesitamos otro modelo
productivo en nuestra comunidad autónoma, pero hasta que
esto no sea así, la realidad es que vivimos del turismo y es
evidente que no podemos permitir que no se destinen recurso
a nuestro principal sistema de supervivencia, que no solamente
genera empleo, sino también que está generando impuestos que
nos sirven evidentemente para pagar todos estos servicios.

Y si además queremos buscar la desestacionalización,
debemos hacer promoción específica, y promoción específica
todavía es incluso más cara que una promoción general de sol
y playa, con lo cual votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí. Votaremos abstención a la enmienda que han presentado
de afectación de subvención, por el mismo motivo, cuando nos
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expliquen cómo quedarían aproximadamente las subvenciones
pues nos plantearíamos votar a favor.

Respecto a lo que ha presentado El Pi, votaríamos
abstención porque no tenemos muy claro que se puedan afectar
los 86.000 euros de la Oficina del Defensor del Ciudadano,
porque sabemos que hay contratos que ya están dentro de esta
partida, entonces se dejarían fuera todos estos contratos. Si
acepta la transacción de MÉS, votaríamos a favor.

Y de las enmiendas de Ciudadanos, votaríamos en contra de
la que habla de dedicar 500.000 euros a la promoción de
empleo o a la inserción laboral. Creemos que, además, se ha
cogido la partida, si no voy equivocada, del Consorcio APROP,
con lo cual se quitarían 500.000 euros a un consorcio que
evidentemente necesita esta financiación, pero también creemos
que la inserción laboral la debe hacer el SOIB, tanto a personas
que tengan discapacidad, como a personas que no la tengan, y
no crear estructuras paralelas.

Y al resto votaríamos abstención. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Bé, nosaltres agrair que s’hagi fet la
transacció, evidentment l’acceptarem, perquè creiem que és
important almanco tenir una partida oberta per anar fent feina
en aquest sentit.

I respecte del que ha dit ara la portaveu del Grup
Parlamentari Popular del Grup Podem, si no ho he entès
malament, les transaccions eren un canvi per a la baixa i
quedaven que eren com d’afectació, per tant són dins la
mateixa partida de la Conselleria de Serveis Socials? M’ho
podrien confirmar.

Quant a la resta, nosaltres votarem diferent segons quines
esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Ballester, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros aceptamos las transacciones
que nos propone el Grupo MÉS per Mallorca.

Votaríamos que sí a la transacción hecho a El Pi.

Votaríamos variado las propuestas del Partido Popular,
aunque votaríamos que no donde usan deuda pública.

Y en cuanto a las enmiendas de Podemos, es que si
pudieran repetir las que están transaccionadas y de qué partida
se saca, porque, en un principio, nosotros íbamos a votar en
contra porque se sacan de la partida de turismo, que creemos
que no se debe hacer o no se debería hacer, a nuestro entender,
y si nos pudieran decir donde se han transaccionado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de passar al torn de contrarèplica, avançam que
farem un recés de cinc minuts per aclarir tot això que s’ha posat
damunt la taula.

Passam al torn de contrarèplica, també per un temps de cinc
minuts, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula
la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLA I ROIG:

Sí, gràcies, president. Prenc nota de la proposta del Grup
Parlamentari Popular, aleshores, abans del plenari miraren a
veure si ho podem aclarir.

I respecte de la resta d’observacions, agrair, una vegada
més, les esmenes que s’han presentat i agrair també les
transaccions que s’han acceptat. I quant a la resta, votarem en
contra.

L’aclariment de les partides ho fem després. Perfecte.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

No en faré ús. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, fem un recés de tres minuts per a l’aclariment de les
esmenes, abans de la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, té la paraula la Sra. Marta
Maicas per a l’aclariment d’esmenes.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, perdonau, que abans no ho havia dit. Acceptarem les
transaccions que ens han fet...

(Remor de veus)

... totes cinc, totes quatre.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Margalida Capellà té la paraula.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Torn a fer, a dir el número de les esmenes. Són les RGE
núm. 16729, 16730, 16731, 16732 i 16728.

I després a la 16733 hi votaríem a favor, no hi ha
transacció.

I puc afegir una cosa? Sí, hi ha l’esmena presentada pel
Grup Mixt, la RGE núm. 16305, la transacció que nosaltres li
hem proposat és respecte del programa 313K. A ponència el
Grup Mixt va sol·licitar passar el 313K al 313C, i nosaltres, la
transacció és referida al 313K, la transacció que nosaltres li
hem proposat és en aquest sentit, respecte del 313K.

EL SR. PRESIDENT:

I hi ha una altra esmena, que és la d’El Pi, està
transaccionada la 16211, també.

Molt bé, doncs si és així...

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Són dues, les del Grup Mixt són les RGE núm. 16310 i
16305.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació, passarem a votació les esmenes
a la totalitat per grups, que únicament tenim l’esmena a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular.

I quant a les esmenes parcials, les votarem de forma
individual.

Passam a la votació de l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes parcials i començam pel
Grup Parlamentari Popular.

(Remor de veus)

Sra. Secretària, pot repetir el resultat?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, repetim la votació, votam l’esmena a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pot confirmar la votació, Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials, primer començam per
les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Esmena RGE núm. 16597.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16596.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada per 4 vots a favor; 8 en contra i 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16599.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada per 4 vots a favor; 7 en contra i 2
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16598.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada per 6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16601.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada per 6 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pot repetir el resultat de la votació?

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 8 en contra.

(Remor de veus)

Perdó, 6 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16594.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16595.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Repetim el resultat, Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16602.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular, l’esmena RGE núm. 16600.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes parcials presentades pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears i l’esmena
transaccionada 16729.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; en contra 5.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16730, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, i vots en contra 6.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16731, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 8; en contra 5.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena també transaccionada, RGE núm. 16732.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16728.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta esmena, la RGE núm. 16728, també estava
transaccionada.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16733.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada per 7 vots a favor; 2 en contra i 4
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, és una esmena
transaccionada, la RGE núm. 16211.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Aprovada per unanimitat, 13 vots a favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena RGE núm. 16312.

Vots a favor?

Vots en contra?

Interrompem la votació, suspenem la votació.

Passam a la votació de l’esmena primera del Grup
Parlamentari Ciutadans, esmena RGE núm. 16312.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1; vots en contra, 12.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena transaccionada RGE núm.
16310.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16305.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16306.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena, que és la RGE núm.
16311.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1; en contra, 7, abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Se suspèn la sessió fins demà, a les deu del matí,
per debatre la secció 18.
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