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EL SR. PRESIDENT.

Bones tardes senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió amb el debat 12 de la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat, amb les seccions i entitats afins.

Abans de començar voldria preguntar si hi ha substitucions
respecte dels components de la comissió d’avui matí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, Josep Castells substitueix Patricia Font.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Sílvia Limones.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás a David Martínez.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Maria Antònia Sureda.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Biel Company.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente substitueix Rafael Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Debat 12 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 25
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb les seccions
i entitats afins.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 25, Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, esmena RGE núm. 16392.
Institut Balear de l’Habitatge, 16425. Serveis Ferroviaris de
Mallorca, RGE núm. 16426. Ports de les Illes Balears, RGE
núm. 16427. Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears, RGE núm. 16428. Consorci de Transports de
Mallorca, RGE núm. 16429. Consorci d’Infraestructures
Palmanyola RGE núm. 16430. 

Quant a les esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, tenim l’esmena RGE núm. 16270 al
Consorci d’Infraestructures Palmanyola.

Esmenes parcials.

Presentades pel Grup Parlamentari Popular. Al programa
431B, Arquitectura, Habitatge i Protecció del Patrimoni,
esmena RGE núm. 16571. Al programa 521A, infraestructures
bàsiques, esmena RGE núm. 16647. Al programa 521C,
transport ferroviari, esmena RGE núm. 16642. Al programa
622A, Ports i transport marítim, esmenes RGE núm. 16644 i
16636. Al programa 591B, cartografia, esmena RGE núm.
16643. Al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic, esmenes RGE núm. 16645,
16637 i 16646. A Ports de les Illes Balears, esmena RGE núm.
16648.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears afecten el programa 431B, Arquitectura,
Habitatge i Protecció del Patrimoni, amb les esmenes RGE
núm. 16743 i 16742. Al programa 611B, Direcció i serveis
generals de Territori, Energia i Mobilitat, esmena RGE núm.
16744. Al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i d’estalvi energètic, esmena RGE núm. 16741.

Quant a les esmenes del Grup Popular El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, n’hi ha una que afecta el
programa 521B, d’ordenació i inspecció del transport terrestre
amb el RGE núm. 16202.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, afecta el
programa 431B, Arquitectura, Habitatge i Protecció del
Patrimoni, amb les esmenes RGE núm. 16252 i 16253. Al
programa 521B, ordenació i inspecció del transport terrestre,
esmena RGE núm. 16251. Al programa 621T, transport per
carreteres, esmenes RGE núm. 16254 i 16255. Al programa
531A, ordenació del territori i urbanisme, esmena RGE núm.
16250. I per acabar al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i d’estalvi energètic, esmena RGE núm.
16297.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes. Per un temps
de deu minuts té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el
Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula en nom del Grup Parlamentari Popular, però
també en substitució del meu company el Sr. Biel Company,
que havia de ser l’encarregat de defensar aquestes esmenes i
per una qüestió de darrera hora, per un imprevist que li ha
sorgit, no pot fer-ho, per tant, seré jo el que ho faci.

En relació amb les esmenes a la totalitat, com ve sent
costum i com és habitual i  tradicional, les donarem per
defensades en els seus termes i ens reservam l’argumentació i
el desplegament d’aquesta justificació de cara al ple, per poder
desenvolupar-ho en condicions.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 5 / 15 de desembre de 2016 1209

I en relació amb les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular, passaré una per una si els pareix. 

En relació amb la 16571, demana incrementar una partida
destinada a l’habitatge de protecció oficial, deu habitatges a la
ciutat de Vila. Cal recordar que el juliol l’illa d’Eivissa només
comptava amb tres habitatges de protecció oficial disponible,
d’un total de 69 que n’hi ha a l’illa d’Eivissa. Això contrasta
moltíssim per exemple amb una situació que es dóna a
Menorca, per exemple n’hi ha un total de 65 disponibles de 303
peticions. És cert que a Eivissa hi manca habitatge de protecció
oficial, això és una dada que recullen distints mitjans de
comunicació, aquest que tenc a la mà per exemple. Per exemple
nosaltres entenem que un bon inici és incrementar la partida de
l’IBAVI, per tal que sigui 1,5 milions d’euros el que vagi
destinat precisament a aquesta precisa qüestió per palAliar
aquesta manca d’habitatge. 

La 16647 és per a pagament d’expropiacions.

En relació amb la 16642, aquesta demana l’eliminació de
passos a nivell. Està més que demostrat que els passos a nivell
és una situació que provoca moltíssims de casos, és un perill
permanent. S’han donat distints casos allà on hi ha hagut
accidents que han provocat la mort de moltíssimes persones.
Per tant, entenem que a poc a poc i de forma progressiva, s’han
d’anar suprimint aquests passos a nivell. Ja el Govern de les
Illes Balears en el seu moment es va adreçar al Ministeri de
Foment demanant una partida perquè això es pogués suprimir.
Nosaltres el que feim és habilitar una partida d’1 milió d’euros,
perquè això es pugui començar a desenvolupar. Entenem que
és una partida que haurà de ser ampliada en el seu moment,
perquè efectivament no coincideix ni molt menys amb la
partida que el Govern de les Illes Balears ja demanava a
Foment, però sí que pot ajudar, com dic, a què de forma
progressiva els passos a nivell es vagin eliminant.

La 16644 demana millora de les instalAlacions portuàries
destinades a usos pesquers. Entenem que el sector de la pesca
i especialment la pesca tradicional a les Illes Balears necessita
d’un suport institucional sense cap tipus de dubte i no només
perquè ho digui el Grup Parlamentari Popular, sinó perquè
també ha estat una reivindicació constant de les confraries de
pescadors. Per tant, nosaltres demanam que aquestes
infraestructures portuàries, allà on recalen precisament
embarcacions de tipus tradicional que es dediquen a la pesca
menor, per dir-ho d’alguna manera, tenguin les instalAlacions
més dignes possibles.

En relació amb l’esmena 16636, demanam 200.000 euros,
200.000 euros per ajudar a la reparació d’un port emblemàtic
a Menorca, que és el port de Fornells, donat que es va produir
recentment un important incident que va deixar malparat aquell
indret, aquella instalAlació, aquell espai. Per tant, consideram
que amb 200.000 euros n’hi hauria prou per tornar restablir
aquell espai en les condicions en què hauria d’estar en aquest
moment.

Presentam una altra esmena que no té més justificació,
simplement en el text es justifica per ella mateixa, és la 16643,
per tal de millorar les cartografies de les Illes Balears.

La 16645 ..., la seva vocació és desenvolupar un projecte
d’inversions encaminat a incrementar la dotació de punts de
recàrrega dels vehicles elèctrics. Aquesta és una qüestió
important si el compromís veritablement és el de conscienciar-
nos que les energies renovables han de començar a guanyar
passes a les energies tradicionals. Normalment tot això ho estan
assumint els ajuntaments, en una primera fase. Per tant,
nosaltres creim que aquesta situació o aquest compromís ha de
ser compartit, compartit entre el Govern de les Illes Balears,
també els consells insulars s’hi podrien d’implicar i també els
ajuntaments. I per tant, nosaltres ho demanam perquè s’obri pas
l’energia elèctrica, amb els punts de recàrrega, 1 milió d’euros
perquè sigui destinada a aquest fi.

Presentam també amb la mateixa línia de les energies
renovables, l’esmena 16637. I en aquest cas és una esmena que
va dirigida a un sector molt concret, a un sector molt
determinat, a un sector molt específic, que són les empreses
agroalimentàries i del sector primari. Els costos energètics que
els suposa a aquestes empreses i a aquest sector de cara a la
seva productivitat és important, és un cost afegit i, per tant, crec
que a tots ens correspon, precisament, a aquest sector intentar
reduir com més millor aquest impacte que té la producció amb
relació al consum d’energia i, per tant, el foment d’energies
renovables en aquest àmbit crec que seria agraït perquè per al
sector seria un incentiu important.

La 16646 també va dirigida a aquest petit sector, el sector
primari, per tal de millorar la seva eficiència energètica en la
producció de la seva matèria. Per tant, va en la mateixa línia
que l’anterior, no així en matèria d’energia renovable, però sí
per optimitzar el consum de l’energia convencional.

I la darrera que presentam és la 16648, una esmena que ja
comença a ser clàssica i comença a ser tradicional en aquest
parlament, no només és que sigui clàssica i tradicional sinó que
és una reivindicació del Partit Popular de Balears i en particular
i molt concretament del Partit Popular de Menorca. Fa
referència precisament a la necessitat de la instalAlació d’unes
plataformes conegudes com els ducs d’alba. Els ducs d’alba,
com saben, són unes plataformes a fi que els creuers puguin
atracar i, en aquest cas, Menorca, si ens anam a les dades de
creuers, veim com dins l’àmbit de les Illes Balears és en
aquests moments la que menys creuers rep. Mallorca té unes
xifres que oscilAlen entre els 530-569 vaixells anuals, Eivissa
entre els 138 i 154 i Menorca se situa entre els 84 i els 95, crec.
És important que això es pugui desenvolupar, tots sabem
l’impacte que té aquest precís turisme i la seva qualitat. Per
tant, nosaltres seguim defensant aquesta vegada des del Grup
Parlamentari el que defensàvem com a formació política a les
Illes Balears i també a l’illa de Menorca. 

Això és tot, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Aitor Morrás. 
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, nosotros tenemos
cuatro enmiendas, este grupo tiene cuatro enmiendas. 

Con la primera, que es la 16741, pretendemos reforzar el
Plan de transición energética porque entendemos que el
fomento de las energías renovables es importante y no sólo es
importante por la propia... porque el propio uso de ese tipo de
energías elimina contaminación sino porque entendemos que
también puede ser generador de creación de empleo. Entonces,
en todos los programas que les vayamos pudiendo... o todas las
consellerias que vayamos pudiendo hacer lo posible para
fomentar estas energías hacemos lo propio. Por eso, planteamos
que del programa de puertos y transporte marítimo vaya hacia
fomento de energías renovables, o sea, con alta-baja en puertos
y transporte marítimo y alta en fomento de energías renovables
la cantidad de 800.000 euros porque entendemos que así puede
ser una fuente de empleo verde.

Respecto a la 16742 planteamos, también de la misma
dirección general, perdón, del mismo programa de puertos y
transporte marítimo, como baja y alta en arquitectura y
habitatge planteamos la cantidad de 1.500.000 euros para el
fomento de tenencia por parte del Gobierno de la autonomía,
por parte de la administración, de más vivienda pública por
cuanto que hace falta en toda nuestra comunidad autónoma
inversión para viviendas dedicadas a alquiler social. 

Respecto a la 16743, y de cara a obtener ayudas o a dar
ayudas para el alquiler de viviendas a personas con riesgo de
exclusión social, planteamos, en Menorca, planteamos la
cantidad de 50.000 también del mismo programa como baja, de
puertos y transporte marítimo, al programa de arquitectura y
habitatge. 

Estamos planteando todas estas bajas en este programa de
puertos y transporte marítimo porque entendemos que más que
invertir más infraestructuras que sirven para aumentar la
burbuja turística, debemos trasladar recursos al rescate de las
personas. En este caso, de esta enmienda, a las ayudas para el
alquiler de viviendas a las personas con riesgo de exclusión
social. 

Con la enmienda 16744, y ya cambiando de programa,
proponemos una baja en el programa de dirección de serveis
generals i territori de 15.000 euros y que estos 15.000 euros
sean destinados para la limpieza de parcelas municipales,
parcelas municipales que tienen recursos o que tienen residuos
abandonados como consecuencia de una obra realizada por la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos y que entendemos
que los costes derivados de la recogida de esos residuos debe
corresponder a la dirección general que ocasiona ese depósito
que está abandonado. Por lo tanto, eso es lo que solicitamos
nosotros y lo que planteamos con esta enmienda. 

De momento nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument. Nosaltres
valoram positivament el pressupost d’aquesta conselleria i, per
tant, no feim cap crítica. Així com a altres conselleries no hem
estat gens d’acord amb el pressupost, crec que aquesta
conselleria, al contrari del que he sentit del Grup Parlamentari
Podem, crec que fa un esforç inversor important en ports de les
Illes Balears i això per a nosaltres és molt positiu, al contrari,
ja dic, del que deia el Sr. Portaveu del Grup Parlamentari
Podem. Per tant, simplement hem presentat una esmena per un
tema molt concret, que és la línia de transport entre Manacor i
Felanitx, que pensam que són dues ciutats importants a
Mallorca i que necessiten un reforç d’aquest transport. 

Amb relació a les esmenes dels altres grups, estam d’acord
amb algunes del Partit Popular. Amb el tema de les
expropiacions, efectivament, la comunitat autònoma fa estona
que deu doblers i està bé que hi hagi partides per pagar els
deutes pendents. Eliminació dels passos a nivell, això també és
una assignatura pendent de fa moltes legislatures. Bé, temes
molt concrets, però en general pensam que els pressuposts de
la conselleria estan ben orientats dins la carestia pressupostària
general, però crec que aquesta conselleria sí que augmenta
raonablement. Per tant, nosaltres més enllà de temes puntuals...
en els ducs d’alba també ens hem posicionat a favor i també
donarem suport a l’esmena, però en general crec que hi ha poca
crítica a la conselleria més enllà de temes concrets que els
grups parlamentaris han presentat. 

Per tant, nosaltres defensam aquesta esmena d’un tema
concret de Felanitx a Manacor i donarem suport a algunes
propostes concretes del Partit Popular i del Grup Mixt. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Sí, nosaltres tenim unes quantes
esmenes. Una de totalitat que, de fet és una repetició de la que
vàrem presentar ara fa un any, referida al Consorci de
Palmanyola, precisament perquè és un consorci que no té raó
de ser. Record que en el debat de fa un any se’ns va explicar
que estava ..., que faltaven mesos perquè això es pogués
liquidar, veim que no s’ha liquidat, hi havia una mena de
romanent, però veim que encara segueix allà com a consorci
existent. La funció, la raó de ser d’aquest consorci ja no
existeix, per tant, ens sembla que tots aquests organismes si no
tenen cap utilitat evident haurien de desaparèixer. 

Respecte de les esmenes parcials tenim dues esmenes, la
16252 i 253, que tenen a veure amb qüestions patrimonials i,
per tant, que es plantegen via transferència als consells insulars,
una sobretot al que és el patrimoni històric: convents,
monestirs; i una altra referida específicament al barri antic de
Manacor declarat Bé d’Interès Cultural i que en canvi té uns
problemes evidents de conservació i de preservació. 
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Una altra esmena, també referida a Manacor, aquesta té a
veure amb la mobilitat i en concret amb la mobilitat dels
voltants del Centre Esportiu Rafael Nadal, que és un... en fi,
que és una... que és un centre recent i que en canvi no té,
diguem, les condicions que serien desitjables. Aquí també
presentam una esmena i una altra, una de substitució i una
d’afectació, la 16250, que també hi està vinculada.

Dues esmenes més relacionades amb el transport, amb la
mobilitat, al Consorci de Transport de Mallorca, una que té
com a objectiu la millora de les freqüències de transports entre
pobles, en especial en temporada turística, que és quan més
necessari és; i una altra que està referida a la seguretat, que
també és una necessitat que crec que tots convindrem que en
aquest moment existeix pel que fa a determinades línies de
transport entre pobles en el cas de Mallorca.

Finalment la darrera esmena, la 16297, té a veure amb la
concessió d’una línia d’ajudes a famílies i entitats sense ànim
de lucre per instalAlar plaques -en el cap de l’energia- plaques
fotovoltaiques a habitatges unifamiliars i plurifamiliars. 

I això és tot. Respecte de les esmenes de la resta de grups,
com sempre hi ha un poc de tot, i també com sempre, i em sap
greu reiterar-ho, ja és com un leitmotiv, les esmenes que el
Grup Popular ha presentat i que es basen en el deute i en els
interessos, diguem, que estan vinculats als crèdits bancaris,
evidentment aquestes les votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra també per un temps de deu minuts.
Té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres bàsicament estam satisfets
del pressupost que té aquesta conselleria dins el marc de manca
de finançament la nostra comunitat autònoma, i que ha crescut
en un 28% amb un gran esforç a costa de tots i de tot el Govern
i d’altres també conselleries; crec que l’esforç és evident, i
creim que també dóna sortida a aquests compromisos socials
que depenen d’aquesta conselleria, com la pobresa energètica,
com els problemes a l’habitatge i en l’habitatge social, com és
el problema de retornar serveis públics dins el transport públic,
i també, bé, també que fa aquest ajut de bonificació en el 15%
per les ajudes a lloguer per a una sèrie de colAlectius. 

Per tant nosaltres bàsicament creim que és positiu, volem
destacar també la passa endavant que s’ha fet a donar
l’electrificació del tren a Sa Pobla i a Manacor, és un tema que
el Partit Popular va abandonar durant quatre anys i sense
reclamar aquests doblers a Madrid, que ara s’ha de fer amb
fons propis però que nosaltres seguim insistint que s’han de
reclamar i crec que aquest govern està en aquesta situació i amb
aquest esperit, i també, per tant, nosaltres bàsicament en el
tema d’energies renovables creim que també es fa una aposta
important.

Per tant de cara a les esmenes presentades i que encara
queden de la resta de partits i que ara s’han defensat, nosaltres

a cap de les del Partit no hi votarem a favor; creim que a part
del que també ha dit el company, que moltes d’elles tenen com
a partida de baixa una partida de despeses financeres, també
conceptualment creim que la majoria d’elles ja es contemplen
en el pressupost de la conselleria i per tant no hi ha cas que
especialment s’hagi d’aprovar aquesta esmena concreta. I en el
cas que també el Sr. Miquel del Partit Popular ha destacat de
dur (...), nosaltres ens reiteram precisament en la negativa a
aquesta infraestructura, com vàrem fer en el 2016, perquè creim
que no és necessària i que per tant la nostra..., més que un
rebuig de caire econòmic o de cara a la dificultat d’obtenir la
inversió és perquè nosaltres rebutjam aquesta infraestructura de
forma clara i evident.

Pel que fa a l’esmena presentada per El Pi de la línia de
transport de Felanitx a Manacor, creim que ja hi ha línies que
arriben de Manacor a Felanitx, creim que el Consorci de
Transports de Mallorca ja des de fa temps i des de la legislatura
2007-2011, quan es va replantejar establir o planificar la
planificació del transport a Mallorca, que al final es licitarà ara
en aquesta legislatura i començarà l’1 de gener de 2019, creim
que és aquí on s’han de contemplar moltes de les millores
necessàries per a molts de pobles i no només, potser,
deficiències que hi pugui haver en aquest cas i en altres. En
qualsevol cas creim que ja hi ha una partida de millora de
transport terrestre dins el Consorci de Transports, i creim que
si hi ha qualque necessitat puntual es pot fer front a situacions
concretes. Per tant nosaltres també votarem que no a aquesta
esmena.

Pel que fa a les esmenes del Grup Mixt també hi votarem en
contra, perquè la majoria creim que no són competència del
Govern, fan referència a competències de consell insular. Per
tant creim que no és aquí, puntualment en aquest pressupost,
que s’ha de parlar de quines transferències s’han de fer als
consells insulars, és un tema que va a Ports. 

N’hi ha dues que fan referència a millores de mobilitat al
centre esportiu Rafael Nadal. Nosaltres també creim que això,
a part que no és competència de la conselleria de la qual ara
estam discutint els pressuposts sinó que és competència del
Consell Insular de Mallorca, d’acord, supòs, amb l’Ajuntament
de Manacor, per tant nosaltres també votarem en contra de les
esmenes del Grup Mixt.

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup de Podem,
pel que fa al tema d’ajuts a l’habitatge d’exclusió social i de
l’habitatge públic, ens sembla important però, bé, creim que les
partides que són de sortida en aquest moment no són les
adequades i per tant, a no ser que hi hagi millores, no hi podem
votar a favor si no hi ha un canvi en aquest sentit.

Pel que fa a l’esmena 16744 de Podem, la que fa referència
a la neteja de parcelAles a Ciutadella, nosaltres volem proposar
una transacció al Grup de Podem perquè faci una nova redacció
d’aquesta esmena en el sentit que posi “neteja de les finques
públiques cedides a Ports durant les obres de construcció del
port de Ciutadella”, i per tant proposam aquesta transacció al
Grup Parlamentari de Podem.

Pel que fa a l’esmena 16741, també del Grup Parlamentari
de Podem, que fa referència al Pla de transició energètica,
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nosaltres entenem que la partida de sortida ja és una partida de
Ports, on ja hi ha compromisos establerts, i per tant és difícil
trobar una partida d’alta però, bé, creim que es podria proposar
una altra partida de cost, un altre centre de cost, que és el del
programa 731A, de subconcepte 78000, centre de cost 25601,
que és aquesta conselleria, i que, bé..., però rebaixant una mica
l’import, passar d’aquests 800.000 euros a 600.000. O sigui que
proposam aquesta transacció de canviar la partida de baixa...
Bé, perdó, m’he equivocat, m’he equivocat en les partides, em
sap greu. He reflectit la partida d’alta, per tant nosaltres el que
proposam és que la partida de baixa sigui no la que es proposa
en aquesta esmena sinó que sigui la del centre de cost 25201,
programa 521A, subconcepte 6000, de terrenys i béns naturals,
on ja hi ha una partida consignada de més de 4 milions d’euros
i que per tant d’aquí hi hagi una baixa de 600.000 euros, i la
secció, diguem, la partida d’alta sigui la de centre de cost
25601, programa 731A, subconcepte 78000, a famílies i
entitats sense ànim de lucre, que ja hi ha aquí 1.900.000 euros
previstos, s’hi afegeixin aquests 600.000 euros. És el que
nosaltres proposam com a transacció al Grup Parlamentari de
Podem.

(...).

EL SR. PRESIDENT:

Sí, abans de passar al següent grup he de dir que farem un
recés de tres minuts abans de les votacions per aclarir aqueixes
propostes de transaccions si són acceptades.

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Pel que fa a les esmenes a la
totalitat, n’hi ha de presentades per dos grups, les del Partit
Popular i les de Ciutadans. 

Respecte de les del Partit Popular fixaré la posició amb la
mateixa agudesa política i finesa conceptual amb què estan
formulades les esmenes, simplement dient que creiem que
responen a les necessitats de les Illes Balears. Contrasta aquesta
poca tasca de fonamentació de les seves esmenes a la totalitat
per part del grup més nombrós de la cambra amb l’altra esmena
a la totalitat que el Sr. Pericay ha explicat, i a més a més ha
explicat que ja és una cosa recurrent, que ja és el segon any que
la presenta, i per aquest motiu nosaltres hem demanat
explicacions del perquè continuava existint aquest consorci, i
ens han explicat que els diners que s’hi consignen són per
satisfer l’amortització de préstecs i el retorn del deute. Aquest
és l’únic motiu que encara estigui viu aquest consorci i que es
preveu per a l’any que ve realment liquidar-lo. Per tant,
votarem en contra de l’esmena a la totalitat i esperem que
s’aconsegueixi aquest objectiu que nosaltres compartim amb
vostè.

He volgut comparar una mica la feina curiosament del grup
més petit de la cambra que és la del Grup Mixt amb la del grup
més gran i això em permet entrar a comentar les esmenes
parcials del Partit Popular, en el que també ha demostrat doncs
molt poca imaginació. Perquè jo crec que, sincerament, per la

importància social -mal que em pesi- que té el Partit Popular a
les Illes Balears, crec que haurien d’estalviar-se el paperot,
perquè no es pot dir d’altra manera, ja ho han fet a moltes altres
seccions del pressupost, d’imputar les seves millores de
pressupost a deute. Escolti, si vostès no troben d’on treure
diners per presentar les seves esmenes, escolti, no les presentin!
Si no saben justificar les esmenes a la totalitat no les presentin,
perquè aquí ens estalviem feina i podem dedicar-nos a discutir
de forma lleial amb aquelles coses que vostès saben que en
moltes seccions del pressupost se’ls han acceptat esmenes.
Sempre trobaran que són poques, és lògic, però és clar, això -
diguem- és simplement fer-nos perdre el temps i em sap greu
l’estona que dedico a rebatre’ls això. Això la major part de les
seves esmenes, a l’import de 7.050.000 euros van en contra de
baixes al deute. No cal fer més comentaris.

I després duen un altre paquet d’esmenes que fan baixa a
Cultura, amb algunes incongruències tan grans com la 16571
per 1,5 milions d’euros, en què la baixa va al pressupost d’IB3.
I per altra banda no es cansen de dir que el pressupost d’IB3 és
baix i que hauria de tenir més pressupost. Per tant, aquí es veu
que es van cansar d’imputar deute i ho han imputat a una altra
cosa per a la qual vostès per una altra banda també reclamen
que augmenti el pressupost.

O la 16636 per import de 200.000 euros, que diu que volen
fer millores al port de Fornells, que van contra els sous del
personal de la Conselleria de Cultura. Ja sabem que vostès
consideren que és una conselleria innecessària, però és clar,
sincerament creim que no són els treballadors, que si no
estiguessin en aquesta conselleria, estarien a una altra, els que
han de pagar els plats trencats de la seva falta d’imaginació o
la seva falta de possibilitats a l’hora de buscar alternatives per
plantejar esmenes.

I respecte la dels ducs d’alba, la Sra. Campomar ho ha
explicat molt bé. Escolti, ja el tenim explicat per activa i per
passiva. És que això dels ducs d’alba és un nyap, és un nyap!
I l’únic que faria seria inutilitzar el port de Ciutadella. I, per
tant, hi votarem en contra i hi tornarem a votar en contra tantes
vegades com faci falta, fins que entenguin que això és un nyap.

Respecte de les esmenes de Podem, si s’accepten les
transaccions proposades per la Sra. Campomar, no tendríem
cap inconvenient en votar-hi a favor. Anàvem molt decidits a
votar en contra de la 16744 per a la neteja dels parcelAles
municipals de Ciutadella, perquè aquí no voldríem que semblés
que l’únic municipi de Balears que té les parcelAles per netejar
és el de Ciutadella. Sincerament no entenem per què Ciutadella
és mereixedora d’aquesta atenció per part de Podem. Amb la
transacció que li ha presentat la Sra. Campomar, he entès una
mica més de què anava, per tant, si l’acceptessin, és a dir, si és
resultat d’una obra que ha fet la comunitat autònoma al
municipi de Ciutadella, pot tenir sentit que com a part
d’aquestes feines, assumim la neteja dels parcelAles municipals,
sinó, clar, començar a netejar les parcelAles de tots els municipis
de les Illes Balears no ens sembla una solució gaire viable.

Pel que fa a l’esmena d’El Pi, tal com ha dit la Sra.
Campomar i tal com ens hem informat, tal vegada no amb
l’amplitud que caldria, però aquesta ruta està coberta
actualment per la línia 425. Per tant, creiem que no pertoca
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aquesta esmena puntual a la xarxa de transport públic, sinó que
s’hauria de contextualitzar amb una revisió més àmplia
d’aquesta xarxa.

Això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Conxa
Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. Nosaltres
també estam molt satisfets de trobar una conselleria que
augmenta 166 milions d’euros, un increment del 28% respecte
l’any 2016 i que, a més, d’aquest increment 114 milions
d’euros aniran a inversions, a inversions per fomentar
l’habitatge públic, per impulsar energies renovables i per lluitar
contra la pobresa energètica. Per tant, estam molt contents i
aquesta és una realitat que sembla que el Partit Popular no
mira, desconeix, perquè la seva esmena a la totalitat el que diu
és que aquest pressupost no respon a les necessitats de les Illes
Balears i com que no respon a les necessitats de les Illes
Balears, presenta 10 esmenes, 10 esmenes!, per solucionar el
problema de les Illes Balears, la qual cosa ens sembla una mica
ridícul i, a més, són 10 esmenes absolutament de caire polític,
que no aporten absolutament res i que sembla que estiguin fetes
per sortir del pas. Hi votarem en contra evidentment per
diferents motius que ara explicaré. 

Hi votarem en contra per allò que ja s’ha referit el portaveu
de MÉS per Menorca, perquè hi ha 8 milions a càrrec del deute
públic i com a mínim em sembla agosarat que el Partit Popular,
que segons el nostre parer i d’altres grups també, ho sé cert, ha
estat un dels principals motors de generació de deute públic
d’aquesta comunitat i que ara proposin que no es pagui el deute
i és un deute ineludible per al Govern. Per tant, crec que és una
contradicció bastant evident.

I també votarem en contra de les esmenes que es proposen
a càrrec del pressupost de la Conselleria de Transparència, per
un valor de 2 milions d’euros, afectant programes, polítiques i
personal de la conselleria. És que no ens estranya gens que el
Partit Popular no valori la necessitat de mantenir una
conselleria en la qual no creuen, ho han dit, ahir es va dir en
aquesta comissió, a Serveis Socials, ho va dir la portaveu del
Partit Popular, no troben necessària l’existència d’aquesta
conselleria, i és una conselleria que neix precisament per obrir
finestres, perquè corri l’aire després d’anys de corrupció, de
pràctiques obscures, que han estorat la ciutadania. Per això
aquesta conselleria ha de donar resposta a allò que demana
precisament aquesta ciutadania, transparència i bona gestió. I,
per tant, el seu pressupost és imprescindible per al Govern i no
acceptarem que vostès imputin despeses en aquest pressupost.

I tampoc no podrem votar a favor de les esmenes del Partit
Popular per als objectius que planteja, perquè arriben un parell
d’anys tard i perquè són innecessaris, ja que el Govern ha
assumit la gestió d’allò que proposa el Partit Popular. Deu
habitatges HPO a Vila, ara sí, ara sí interessa promocionar

l’habitatge públic, però el Govern ja contempla accions a tot el
territori de les Illes Balears, no sols per a Eivissa. 

Proposen destinar 5 milions per a expropiacions, unes
expropiacions que vénen, algunes, també de la gestió del Partit
Popular, i moltes derivades de l’autopista d’Eivissa, avui
discutida. D’altra banda la Direcció General de Transports ja
preveu una partida suficient per pagar expropiacions. 

També volen destinar 1 milió a l’eliminació de passos a
nivell i aquesta esmena és del tot innecessari ja que Serveis
Ferroviaris té contemplada aquesta actuació dins el seu
pressupost, amb cofinançament amb el fons FEDER.

I els ports avui són objecte de la seva atenció, amb la
presentació de tres esmenes. Vostès precisament que es
passaren quatre anys abandonant interessadament els ports de
les Illes Balears. Varen deixar caure els ports de les Illes
Balears per justificar la seva privatització, tal i com figura a les
memòries del pressupost de l’anterior legislatura, any rere any.
I avui presenten aquestes esmenes. Jo li demanaria un poc de
coherència, perquè així podrien veure vostès com augmenta
també la seva credibilitat. I li recordo que vostès no varen fer
cap inversió, ni tan sols per al manteniment més bàsic dels
ports de les Illes Balears, una inacció que va queda palesa a
l’excedent econòmic que va generar precisament aquesta
inacció: un romanent de 10 milions d’euros que el govern
actual ha recuperat. 

I el pressupost per a la millora de les instalAlacions
portuàries que proposen i les ajudes per a la reparació del port
de Fornells que proposen, ja estan previstes amb un pla molt
més ambiciós del que vostès plantegen.

Quant a la inversió de 2.400.000 euros per a la construcció
dels ducs d’alba de Ciutadella. Resulta incomprensible que
reclamin aquesta inversió al govern actual quan el Sr. Delgado,
aleshores conseller de Turisme, es va comprometre en seu
parlamentària a realitzar aquesta inversió per un valor d’entre
8 i 9 milions d’euros, vostès no han encertat ni en el temps ni
amb el pressupost, i tant de bo que varen ser vostès ineficients,
perquè no hi ha millor manera que tirar 2,5 milions a la mar que
fent els dos ducs d’alba del tot innecessaris.

Esmenes per millorar la cartografia ja es preveuen en el
pressupost, i per incrementar els punts de recàrrega dels cotxes
elèctrics; ajudes en energies renovables; millora de l’eficiència
energètica, les rebutjam perquè ja es contemplen aquestes
millores i aquestes ajudes.

A l’esmena d’El Pi, doncs dir el que han dit els que m’han
precedit, que ja existeix aquesta línia i és evident que és una
línia que s’hauria de millorar la seva freqüència, que en aquests
moments és de quatre viatges cada dia, però que el consorci ja
té pressupost per poder assumir aquest augment i tot el que se’n
derivi de les necessitats del transport terrestre.

A les esmenes de Ciutadans hi votarem en contra, ja que
plantegen intervenir en competències que no són del Govern,
que són dels consells o dels ajuntaments. I també votarem en
contra d’aquelles iniciatives que estan contemplades en el
pressupost de la conselleria, com les ajudes per a la
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conservació dels habitatges, les ajudes a la instal·lació de
plaques fotovoltaiques i millora de les rutes de transport.

A l’esmena del Consorci de Palmanyola, dir-los que no s’ha
liquidat, que encara queda un romanent per liquidar i que és un
consorci que no genera cap tipus de costs.

Quant a les esmenes de Podem, presentam dues propostes
de transacció: a l’esmena 16742, proposam la seva transacció
en el sentit que aquesta esmena afecti l’ens públic E05 IBAVI,
per un total d’1,5 milions d’euros, atès que la justificació és que
la Direcció General de Ports no té pressupost per poder fer
inversions i tot el crèdit que té, el plurianual, ja està
compromès. Per tant, nosaltres el que proposam és afectar l’ens
públic IBAVI, pel mateix import que es proposa a l’esmena de
Podem.

I també una altra esmena, la 16743, nosaltres proposam una
transacció que canvia el contingut de la descripció de l’esmena
i que el text pogués quedar d’aquesta manera: “Ajudes al
lloguer d’habitatge per a persones amb dificultats d’accés, per
un import de 40.000 euros, a càrrec del programa 511B”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, agrair el suport discret que ens ha ofert qualque
grup parlamentari, qualque portaveu en aquest sessió de la
comissió en relació amb les esmenes que presentam. Agrair
també l’afectuosa, amable i delicada intervenció de la Sra.
Obrador.

I dir-los que en relació amb les esmenes a la totalitat que
presentam nosaltres a aquests pressuposts i en particular a
aquesta secció, miri, no és res que no hagin fet vostès abans a
pressuposts anteriors, aquesta formulació, per si no ho saben,
que supòs que sí que ho saben, és una formulació totalment
estandarditzada que els grups parlamentari solen emprar
perquè, evidentment, explicar amb un foli una esmena a la
totalitat d’una secció és força difícil i força complicat, entre
d’altres coses perquè els grups parlamentaris, ens estimam de
vegades, i així és, reservar-nos la intervenció en relació amb la
totalitat per a un debat en plenari. Però això és una qüestió que
ni s’ha inventat el Partit Popular ni el Partit Popular no és que
tengui imaginació a l’hora d’argumentar una esmena a la
totalitat ni tengui creativitat ni falta de motivació ni justificació.
Recuperin vostès totes aquelles esmenes que han presentat quan
eren oposició a la totalitat de les seccions i s’adonaran que la
formulació és exactament la mateixa, i no per això els dic jo a
vostès que tenen falta d’imaginació, falta de creativitat i molt
menys falta de motivació en les seves iniciatives
parlamentàries.

És clar, fer política d’una fórmula estandarditzada que tots
utilitzam és molt fàcil, és molt senzill, però jo, permeti’m,

aquesta fórmula ha estat, com dic, insisteix, i acab, emprada per
tots vostès, per tant les seves paraules avui aquí i, en particular,
la dels portaveus, que no només ha estat un, que han invocat
aquesta qüestió, mirin, se’ls hauran de guardar, se’ls hauran de
guardar.

En relació amb les esmenes parcials dels distints grups
parlamentaris, nosaltres, com ve essent costum, ens abstendrem
perquè aquesta argumentació i motivació sigui també posada de
manifest en el ple i, en particular, la nostra oposició a la
majoria de totes, atès que, insistim, també entenem que no
responen al veritable interès d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el
Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, nosotros, bueno,
respecto al posicionamiento sobre las enmiendas en las que no
estamos a favor, que son muchas de algunos grupos
parlamentarios, que no vamos a tomar ahora posición, o sea
tomamos posición, pero nos dejamos el razonamiento también
para el pleno.

Sin embargo, sí que vamos a aceptar, aceptamos las
enmiendas propuestas por el Grupo MÉS per Mallorca respecto
a la 16741 y a la 16744, también, con la consideración que ha
hecho el compañero de MÉS per Menorca.

Y respecto a la enmienda, a la transacción propuesta por el
Partido Socialista, respecto a la 16742, estamos conformes, no
tenemos nada que decir a que pueda ser afectada por el IBAVI.
Sin embargo, para la transacción propuesta para la 16743, pues
no consideramos que tenga mucho sentido dedicar únicamente
40.000 euros a toda la ayuda al alquiler público o a personas
con necesidades económicas, nos parece totalmente
insuficiente, y ya es muy insuficiente 40 o 50.000 euros que
demandamos para Menorca, pero entendemos que es necesario
cuanto menos si esa cantidad la reducimos y encima la
queremos hacer extensiva a toda la comunidad autónoma. Por
lo tanto, no estaremos de acuerdo con esa transacción.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció, president.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr.
Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Breument, bé, lament
òbviament que cap de les nostres no hagi comptat amb el suport
dels grups majoritaris d’aquesta cambra i sobretot amb un
argument que, en fi, que són partides que nosaltres demanam
que es transfereixin als consells insulars per fer determinades
activitats. Però vull recordar només que aquests pressuposts
estan plens de mecanismes així, és a dir que al final com a
argument és un argument que si l’aplicàssim a la totalitat del
pressupost, evidentment aquests pressuposts quedarien prou
reduïts.

Dit això, res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, molt breument, nosaltres, per la
nostra banda, només agrair que s’hagin acceptat les dues
transaccions proposades pel Grup de Podem i per a la resta ens
mantenim en els termes que ja hem expressat anteriorment.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu que el portaveu del
Partit Popular s’hagi pres tan malament, vostè, com que, és
clar, ja és la segona legislatura que és aquí, jo és la primera i hi
ha moltíssimes coses que em diuen que s’han fet tota la vida i
a mi no em semblen bé, i aquesta és una d’aquestes, per tant, si
el meu grup o altres grups han fet la mateixa pràctica, doncs jo
pot estar segur que la criticaré igual. Igual que, com vostè sap
perfectament, en critico algunes i fins i tot de vegades coses
que he signat jo no em semblen, miri què li dic, però que són
coses que s’han fet tota la vida així.

Vostè diu que és molt difícil explicar en un foli, escolti, jo
ho veig més difícil explicar-ho en una línia, que és el que fan
vostès, en un foli no hi veig la dificultat, i la prova és que jo
precisament he posat el dit a la nafra perquè ho he comparat
amb l’esmena a la totalitat que ha presentat el Grup de
Ciutadans, on explicava perfectament el per què d’aquesta
esmena a la totalitat. Aleshores, no em sembla una cosa tan
difícil.

Jo, en general, i és una cosa que va per al seu grup, per als
altres i per al meu, penso que hauríem de dedicar el nostre
temps a discutir menys coses i més ben discutides, i no anar a
tant el quilo, que és el que moltes vegades fem, i especialment
el seu grup, perquè, a més a més, aprofitant això, no ens ha
contestat per què presenten 7 o 8 milions d’esmenes amb càrrec

a deute, que això els hauria de caure la cara de vergonya, el
partit de l’ordre que inciti a no pagar el deute.

Bé, no fa falta allargar-me més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador, pel Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Nosaltres mantenim la proposta de
transacció amb els termes que he explicat, perquè l’esmena que
va presentar Podem estava valorada en 50.000 euros i és cert
que posava... dirigida a persones amb risc d’exclusió a
Menorca. I nosaltres el que pensàvem és afegir aquest
pressupost, que se sumàs al pressupost que ja té la conselleria
previst per al foment de l’habitatge social. Hem de recordar que
la conselleria ha previst més de 114 milions d’euros en
inversions, una gran part d’aquests fons aniran a nodrir les
polítiques per fomentar l’habitatge social. Per tant, i aquí no
crec que s’hagi de plantejar una inversió territorialitzada, sinó
que sigui després cada illa, segons les necessitats que tengui, i
que tenim una Mesa d’habitatge que crec que també hauria de
dir qualque cosa respecte d’això, i haurà de dir.

I clar, el que nosaltres plantejàvem és que aquests 40.000
euros que proposaven anassin a nodrir aquest fons comú per
fomentar l’habitatge. Per tant, no ens sembla bé que vagin
dirigits únicament a Menorca, sinó que la nostra proposta la
mantenim en el sentit que s’ha explicat aquí.

I dir-los, al Sr. Portaveu del Partit Popular i al Sr. Castells,
que és evident que la manca d’imaginació que ha tengut el
Partit Popular a l’hora de presentar l’esmena no es refereix a
les esmenes a la totalitat, sinó que crec que les esmenes que ha
presentat, aquestes deu esmenes deixen ben a les clares i ben
evident que han tengut una imaginació mínima, mínima,
perquè, si les miram, veiem que són insubstancials, que no
aporten absolutament res i que no signifiquen..., són esmenes
per sortir a la foto i no sé si són per satisfer únicament els seus
o perquè responen a qué hay de lo mío, i per això han presentat
deu esmenes.

I si aquest és el senyal que les coses van bé, li puc dir: el
Partit Popular evidencia que amb deu esmenes la conselleria es
troba en bon camí i en el camí de la recuperació de totes
aquelles persones que necessiten d’aquesta conselleria quant a
pobresa energètica, quant a habitatge i a moltes més coses que
ja no van directament a les persones amb necessitats, sinó a les
infraestructures de mobilitat de Ports de les Illes Balears.

Per tant, crec que estam en el bon camí i que el Partit
Popular hi té poc a dir en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, fem ara un recés de tres minuts per aclarir i ordenar les
votacions que es faran a continuació.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, una qüestió d’ordre només per aclarir...

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Jerez, (...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

És que volia aclarir una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

No, no (...) cap cosa, el pot...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, no és debat parlamentari, és una qüestió d’ordre. He dit
que intervenia en substitució del Sr. Biel Company, no és
així,...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Miquel Jerez, únicament per a això.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... intervenc en substitució d’Antoni Camps.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Un recés de tres minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i passam a votar les esmenes a la secció
25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Primer
votarem per grups parlamentaris les esmenes a la totalitat. 

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdoni, Sr. President. És que no totes les votaré igual. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Les esmenes de totalitat, com a mínim, la darrera del Grup
Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Idò, votarem individualment totes, incloses les de totalitat. 

Bé. Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, esmena RGE núm. 16392.

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. 16425.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16426.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16427.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16428.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16429.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16430.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, a la totalitat, esmena RGE núm. 16270.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.  No, perdonau. Sí,
està bé. Sí. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials. Començam per les
esmenes del Grup Parlamentari Popular. Esmena RGE núm.
16571.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la primera esmena parcial del Grup
Parlamentari Popular, que és la número RGE núm. 16571.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16647.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions? 1 abstenció. Per
tant, tornam a votar, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar l’esmena RGE núm. 16647.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16642.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16644.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16636.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16643.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16645.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16637.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16646.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16648.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16743.

Vots a favor?

Són esmenes del Grup Parlamentari Podem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Tornam a votar la primera esmena parcial del Grup
Parlamentari Podem. 

Esmena RGE núm. 16743.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 6 en contra i 4 abstencions, 5 abstencions,
perdonau. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16742.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar també una esmena transaccionada, la
número RGE núm. 16744.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

S’ha de votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Podem, també és una esmena transaccionada, la RGE núm.
16741.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única... sí? 

EL SR. SECRETARI:

Tornam a cantar la RGE núm. 16741: 8 vots a favor, 5
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la RGE núm.
16202.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16252.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16253.

Vots a favor?

Del Grup Parlamentari Mixt.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16251.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16254.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16255.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16250.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena d’aquesta secció.

Esmena RGE núm. 16297.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Fem un recés de cinc minuts per a substitucions
dels components de la comissió, abans de passar al debat de la
secció 26.

EL SR. PRESIDENT:

Començam amb el debat número 13, de totalitat i globalitat,
de la secció 26. Abans de començar demanaria els canvis de
diputats que s’han produït respecte del debat de la secció
anterior.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Silvia Limones.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Rafael Nadal.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Salvador Aguilera.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix David Martínez.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente per Miquel Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, els preg que recordin apagar els mòbils.

Iniciam el debat de la totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 26, Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, amb
les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. Pel Grup Parlamentari Popular,
secció 26, Conselleria de Transparència, Cultura i Esports,
esmena RGE núm. 16393. Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, RGE núm. 16431. Institut Balear de la Joventut,
esmena RGE núm. 16432. Fundació per l’Esport Balear,
esmena RGE núm. 16433. A la Fundació Robert Graves,
esmena RGE núm. 16434. A la Fundació Teatre Principal
d’Inca, esmena 16435. Al velòdrom Palma Arena, esmena RGE
núm. 16436. Al Consorci Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma, esmena RGE núm. 16437. A l’Institut
d’Estudis Baleàrics, esmena RGE núm. 16438.
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B) Esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Popular, al
programa 151C, qualitat, transparència i participació, esmenes
RGE núm. 16518, 16519, 16520, 16521, 16522; al programa
323A, protecció i foment de la integració i foment de la
participació social de la joventut, esmenes RGE núm. 16523,
16524 i 16525; al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, esmenes RGE núm. 16505, 16506, 16503, 16504,
16507, 16508, 16509, 16510, 16511, 16512, 16513, 16514,
16515, 16516 i16517; al programa 461A, promoció i foment de
l’esport, esmenes RGE núm. 16497, 16498, 16499, 16500,
16501, 16502, 16492, 16491, 16493, 16494, 16495 i 16496.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han presentat
les esmenes següents: al programa 151C, qualitat, transparència
i participació, esmena RGE núm. 16767; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, les esmenes RGE núm. 16763,
16764, 16765 i 16766.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS ha presentat les següents esmenes: al programa
455A, promoció i serveis de cultura, esmenes RGE núm. 16218
i 16203; al programa 461A, promoció i foment de l’esport,
esmena RGE núm. 16219.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, ha presentat al
programa 323A, protecció i foment a la integració i foment de
la participació social de la joventut, les esmenes RGE núm.
16285 i 16286; al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, esmenes RGE núm. 16318, 16248, 16317, 16242,
16271 i 16247; al programa 455B, planificació i normalització
de la llengua catalana, RGE núm. 16319; al programa 461A,
promoció i foment de l’esport, esmena RGE núm. 16244. A
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 16249. A l’Institut Balear de la Joventut, esmenes
RGE núm. 16287 i 16288. A la Fundació per a l’Esport Balear,
esmena RGE núm. 7245. Al Consorci Orquestra Simfònica de
les Illes Balears Ciutat de Palma, esmena RGE núm. 16243. I
a l’Institut d’Estudis Baleàrics, esmena RGE núm. 16246.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de
deu minuts inicia les intervencions el Grup Parlamentari
Popular. Sr. Gómez, té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, mi grupo ha presentado a esta sección un total de 43
enmiendas, 9 a la totalidad y 34 parciales. En relación a las
enmiendas a la totalidad creo que no sorprende a nadie si
comento que nosotros no creemos en esta conselleria,
consideramos que es una conselleria que sólo responde a
determinados intereses políticos y lo único que aporta es más
gasto público. Consideramos que si la tendencia ha de ser
racionalizar el gasto público precisamente la creación de esta
conselleria va en sentido contrario. Y no es que no creamos en
las áreas que se están gestionando desde esta conselleria, pero
consideramos que pueden ser gestionadas desde otra
conselleria, con lo cual el ahorro sería mayor. En cuanto a las
enmiendas a la totalidad seguiremos con su defensa en el Pleno
de la cámara.

En cuanto a las enmiendas parciales, hemos presentado un
total de 34 enmiendas, y todas ellas son tendentes a mejorar la
dotación presupuestaria de algunos subconceptos. La finalidad
que hemos seguido es reforzar aquellas áreas que tienen un
mayor retorno social en detrimento de aquellas que no lo
tienen. Por una cuestión de tiempo hemos agrupado la defensa
de todas ellas en cuatro grupos.

En cultura hemos presentado un total de 15 enmiendas,
desde la 16503 a la 16517, y van enfocadas a mejorar las
infraestructuras culturales de las Islas, a firmar convenios para
mantener escuelas municipales de música con ayuntamientos,
ayudas a ayuntamientos para mejora de bibliotecas, ayudas a
los consejos para incrementar los recursos destinados a la
difusión y al fomento de la actividad cultural, y ayuda también
a los consejos para la creación y mejora de itinerarios
culturales. También tenemos una enmienda para colaborar
económicamente con el Consell de Menorca para la
candidatura Menorca Talaiòtica.

En cuanto a deportes hemos presentado un total de 12
enmiendas; todas son de adición, y van de la 16491 a la 16502,
y van enfocadas a ayudas a la tecnificación deportiva, apoyo a
la gestión y el mantenimiento de organizaciones deportivas de
las Islas; mejora de instalaciones deportivas de las Islas, en este
caso con los consejos; promoción y fomento del deporte
escolar, fomento del deporte base en las Islas, convenios para
realizar acontecimientos deportivos desestacionalizadores con
los consejos.

Y en cuanto a juventud hemos presentado un total de 3
enmiendas, que son desde la 16523 a la 16525, y van enfocadas
a mantenimiento de los casals de joves, ayudas a entidades
juveniles, y ayudas a ayuntamientos para el fomento de la
participación juvenil.

Y el otro grupo, en cuanto a participación ciudadana, hemos
presentado un total de 4 enmiendas, también todas ellas de
adición, y van de la 16518 a la 16521, destinadas a convenios
con ayuntamientos para fortalecer la participación ciudadana,
y lo mismo... es decir, los mismos convenios pero en este caso
con los consells.

Muchísimas 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. Bona tarda a tothom. La
nostra intenció respecte de les polítiques culturals va cap a la
creació d’un consell de la cultura amb una partida de 200.000
euros, per orientar a la creació de polítiques culturals i que al
mateix temps funcioni com a observatori de la cultura, que
sigui independent, amb poder organitzatiu i programàtic, que
faria possible obrir processos mitjançant els quals s’orientarà
la planificació i es generaran instruments normatius i
d’informació i es facilitarà la participació ciutadana per enfortir
les accions polítiques culturals en el territori, a més de la
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creació d’una publicació d’aquest organisme amb fins
comunicatius i transparència. És per això que, a més de
l’esmena per a la creació d’un consell de cultura, demanem
també en una altra esmena un pla de participació i
transparència en la gestió de la cultura amb una partida de
200.000 euros.

Per tot això trobem també imprescindible l’habilitació
d’espais de creació cultural, i per això demanem una partida de
200.000 euros a l’esmena 16765. Defensem també la promoció
d’espais de creació, per la qual cosa seria necessari transformar
i dinamitzar l’ús d’espais culturals o d’edificis públics
existents: cases de cultura, espais d’exposició, amb múltiples
propostes culturals amb la finalitat de convertir-los en espais
plurals com un referent per a la ciutadania.

Una quarta esmena demana un informe i desenvolupament
per a una auditoria d’entitats privades que gestionen la cultura.
Des de Podem no podem ni hem de girar al voltant de la
iniciativa privada, els projectes de presència de la projecció de
la nostra identitat al món han de ser d’iniciativa i gestió
públiques. Hauríem de tenir clar que el canvi resideix en
l’estructura en la qual descansa la cultura i la seva profusió. La
promoció externa sense una estructura que garanteixi una
selecció de qualitat i participació horitzontal passa a donar
suport a un cúmul d’interessos i de clientelismes amb la
indústria, la política i ens privats. Per tot això, volem
comprovar si realment les entitats privades estan fent una bona
gestió de la cultura. És per això aquesta esmena.

I per finalitzar la cinquena esmena, volem una auditoria
ciutadana i pública no merament legal, sinó també política, per
aclarir en què s’han gastat els diners públics en els darrers anys
i retre comptes a la ciutadania de les decisions polítiques que
s’han anat prenent i que han generat un deute ingent que ara
llastra la capacitat de la maniobra de la CAIB per fer polítiques
socials. I així presentem una esmena per destinar una partida
per iniciar una auditoria del deute de la CAIB amb una partida
de 100.000 euros.

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat tres esmenes
a aquesta conselleria. Són esmenes relatives, dues a temes
d’Eivissa i Formentera, una relativa a espectacles teatrals
d’Eivissa, una altra relativa a activitats esportives a Eivissa i
Formentera; i una tercera que està relacionada amb la compra
del Palau d’Ayamans de Lloseta, que és un palau amb molt de
valor patrimonial, que és una reivindicació de tot el consistori
d’aquest municipi, per tant, entenem que el Govern s’hauria
d’implicar en aquesta adquisició.

En relació amb les esmenes dels altres grups, donarem
suport a algunes del Partit Popular, a la majoria ens
abstendrem. Entenem que les esmenes del Partit Popular van

molt relacionades a donar suport als consells insulars i amb
aquests pressuposts i amb la Llei de consells insulars, la realitat
és que els consells insulars són unes administracions bastant
riques dins la situació de les administracions en general. Per
tant, entenem que no és prioritari donar aquest suport que
plantegen les esmenes del Partit Popular. 

Tampoc no donarem suport a les esmenes de Podem,
relatives a les auditories. Nosaltres pensam que això són purs
eslògans que no serveixen per a res i no hem de dedicar doblers
a malbaratar una cosa que tanmateix no té sentit.

I a la majoria de les esmenes de Ciutadans també ens
abstendrem perquè no acaben de coincidir amb les nostres
prioritats polítiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat unes
quantes esmenes. Les primeres, la 16285 i 16288, una de
substitució i l’altra d’afectació, tenen a veure amb l’IB Jove,
demanam una convocatòria d’una línia de subvenció de
formació específica d’educadors de temps de lliure, de joves i
de nins amb discapacitat.

Una altra parella, la 16286 i 16287, una de substitució i
l’altra d’afectació també, la millora d’instalAlacions i
equipaments també destinades a l’IB Jove, d’equipaments
juvenils, també vinculat a les actuacions d’accessibilitat per a
joves amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

La 16318 té a veure amb la biblioteca de Can Sales, amb la
Biblioteca Pública de Palma. És una biblioteca que en aquest
moment està mancada de personal, on els serveis es poden
oferir amb grans penes i treball i que va reduint horaris
d’atenció, en funció d’aquesta minva. Per tant, creim que és bo
dotar-la amb més personal i a més a més també demanam aquí
amb una altra esmena, la 16247, un augment i una actualització
del fons bibliogràfic que també li fa una bona falta. En el camp
aquest bibliotecari tenim una altra esmena relacionada amb el
fons bibliogràfic, aquest pic la Biblioteca Pública de Maó que
també demanam que augmenti i que s’actualitzi.

La 16248 té a veure amb patrimoni i en concret, a protegir
i preservar el patrimoni de l’antiga Fundació Sa Nostra,
actualment Fundació Caixa Balears, un tema del qual n’hem
parlat suficientment, no només nosaltres, també altres grups
parlamentaris i per tant, que coneixen -m’imagín- perfectament.

Les 16242 i 16243, una de substitució i l’altra d’afectació,
tenen com a objectiu possibilitar més trasllats entre illes de
l’Orquestra Simfònica, per tant, augmentar aquesta partida. 

La 16271 té com a objectiu fomentar la Balears Film
Comission, ja que creim i el mateix pensàvem en els
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pressuposts de fa un any, que realment és una font de riquesa,
d’ocupació i per descomptat també de foment de les Illes
Balears i de foment de la cultura també de les Illes Balears i,
per tant, ens pareix important que tengui aquest increment.

La 16319 té com a objectiu crear una línia d’ajuda de
difusió de mitjans escrits, en paper o digital i fins i tot
audiovisuals, que siguin bilingües o d’expressió castellana.
Tenint en compte que aquest govern només s’interessa per
fomentar aquells que tenen com a llengua d’expressió el català,
creim que està bé que hi hagi una mínima compensació per a
tots aquests altres mitjans que lògicament passen i molts
d’aquests mitjans digitals, per exemple que tenen ben poques
possibilitats de sobreviure, moltes penúries i a més molts són
bilingües. És a dir, hi ha una línia d’ajudes aquí, però una línia
que creim que no és suficient.

L’esmena 16244 i la 16245 tenen com a objectiu, sempre
amb aquesta duplicació de substitució i afectació, té com a
objectiu fomentar i adaptar l’esport per a persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial.

La 16249 persegueix el foment de la cultura, la història i la
història de les Illes Balears i en especial de les modalitats
insulars a l’Ens de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, en
concret a la ràdio i a la televisió.

I la 16246 va un poc en el mateix sentit, però d’una manera
més genèrica, també persegueix el foment de les modalitats
insulars, responent a allò que prescriu l’article 35 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Fora d’això, les altres esmenes, la resta d’esmenes
presentades, com sempre, n’aprovarem qualcunes, en canvi ens
abstendrem en d’altres i fins i tot votarem en contra d’algunes.
En aquest cas també vull posar l’accent en una sèrie
d’abstencions respecte d’esmenes del Partit Popular,
bàsicament també pel fons d’on surten. Hi ha aquí una quantitat
d’esmenes que tenen com a origen partides que estaven
destinades a IB3 i que creim que realment amb la televisió i la
ràdio autonòmica podem fer dues coses, tenir-la o no tenir-la.
És a dir, tancar-la o mantenir-la. El que no podem fer és anar-la
buidant, perquè creim que ja està en uns nivells d’estricta
supervivència.

Respecte de les esmenes de Podem, també creim que
aquesta auditoria que demana està fora de lloc, per exemple en
aquesta conselleria, però més enllà d’això també dubtam de la
seva utilitat. 

I llavors, que també ens ha sorprès de quines partides surten
totes aquestes esmenes. Són les partides d’aquesta santa casa on
ens trobam, del Parlament. I també creim que això no és
tampoc una..., en aquest cas no veim que sigui un origen
justificat de tots aquests moviments pressupostaris.

I res més. La resta ja de manera puntual...

Ah, també vull informar el president, que aquest pic a totes
les esmenes de totalitat, com a mínim nostres, ens abstenim. Per
tant, si no hi ha cap altre grup que tingui..., les podrem votar en
bloc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. També per un temps de deu
minuts el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’ha estranyat gens
l’explicació de les esmenes que ha fet el diputat el Sr. Gómez,
amb l’actitud del Partit Popular referent a aquesta conselleria,
perquè ja hem vist durant el que duim de legislatura, que la
voluntat seria la d’esborrar-la del mapa. Però clar, per sort no
tenen aquest poder, per esborrar-la del mapa, així i tot
incideixen a través d’aquestes esmenes en el pressupost a veure
si podrien esborrar-la.

Clar, la cultura, la transparència, la joventut, l’esport, la
televisió pública o la llengua, com que són eixos vertebradors
d’un país en el qual ells no creuen, per tant no són una
necessitat i no estranya que facin després aquestes esmenes a la
totalitat, perquè ells no creuen que la gent d’aquestes illes hagi
de ser més culte, hagi de tenir una relació saludable amb
l’esport, estigui més ben informada o que els joves estiguin ben
atesos, ben organitzats, que participin, perquè al cap i a la fi el
que tenen és por que la ciutadania participi, sigui voluntària o
qüestioni i revisi la gestió de les persones que ara disposen dels
recursos de la comunitat, que, al final, venen dels imposts dels
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

També l’extensió del debat, de la nostra postura ja
l’explicarem més acuradament en el plenari, però sí que de
totes aquestes esmenes que han explicat ara els grups que les
han formulades, sí que voldríem proposar una sèrie de
transaccions per tal que es puguin aprovar algunes de les
esmenes proposades.

Començaríem pel Grup Popular, que és una esmena a
joventut, que seria la 16524, on hi hauria dues modificacions:
seria una esmena que passaria a ser d’afectació i, a més a més,
augmentaria l’import a 200.000 euros, perquè ja hi ha aquesta
previsió de la conselleria de destinar 200.000 euros a
subvencions adreçades a entitats juvenils.

Per al Grup Parlamentari El Pi, que seria l’esmena 16219,
que parla de promoció d’activitats esportives a Eivissa i
Formentera, també canviaríem l’afectació i que anàs a la secció
F01, que és la Fundació Balears Esport.

I per al Grup Podem, proposaríem transaccions a totes les
esmenes proposades i començarem a explicar-les. La 16767,
que seria la d’iniciar l’auditoria del deute de la comunitat
autònoma, posaríem que és d’afectació i mantendríem la
quantitat. La 16763, que també és del Grup Podem,
mantendríem la quantitat de 6.000 euros i proposaríem una
transacció que seria la mateixa transacció, seria una transacció
comuna, amb la 16763, 16764 i 16765. De la 16763, serien
6.000 euros, la quantitat és exacte, i la transacció seria una alta
al 26201, 455A, 23706, i la baixa seria, 36101, 121H, 12009.
Pel que fa a l’esmena 16764, la quantitat seria de 44.000 euros
i l’alta i baixa serien igual que la 16763. Pel que fa a la 16765,
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la quantitat seria aquesta de què disposen, de 200.000 euros, i
l’alta i la baixa així com també he explicat a la 16763. I
finalment, seria una esmena que seria la 16766, que simplement
hi hauria una afectació, canviaríem la quantitat i quedarien
100.000 euros.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular ja... com ell mateix ha dit, ha dit que no
ens sorprendria, que sempre justifica les seves esmenes a
aquesta conselleria en què no hi creuen. I bé, la Sra. Bel
Busquets dons ja ho ha rematat correctament, és a dir, ja ho
sabem que no hi creuen perquè, bàsicament, a totes les altres
seccions normalment han causat baixes a aquesta conselleria.
Vostè diu: no és que no creguem en les matèries que hi ha
dintre, és que no creiem en la conselleria. Bé, escolti, amb les
esmenes que han presentat a les altres seccions minen els
pressuposts d’aquesta conselleria i per tant de les línies
polítiques que s’hi duen a dintre.

En el debat anterior ja hem fet èmfasi que algunes altes
anaven en contra del pressupost de IB3, que vostè normalment
sempre defensa i sempre critica tant que sigui tan baix, i que,
doncs aquí, com ha explicat el Sr. Pericay, amb aquest mateix
pressupost també ho fan així.

A la majoria d’esmenes seves, bàsicament plantegen coses
que no són competència de la comunitat autònoma, sinó que
són dels consells insulars o municipals. I estic d’acord amb el
que ha dit el Sr. Melià que, precisament, si alguna
administració, després de com s’ha acabat implementant el
model de finançament en els consells insulars no necessita
ajuda per a les seves competències pròpies, són els consells
insulars que, mitjançant el model de finançament, ja les tenen
prou ben finançades. I també, això sobretot passa, aquest tipus
d’esmena, o aquest tipus d’objecció, que és que no és
competència de la comunitat autònoma, passa amb moltes
esmenes parcials que vostès presenten en matèria de cultura. I
en altres casos, sobretot les que fan referència en matèria
d’esport, doncs són coses que ja es fan i ja estan previstes a les
diferents unitats que composen la conselleria que es dediquen
a la matèria d’esport.

I també, per últim, com deia, en molts casos plantegen
baixes a IB3 que, vaja, jo en això, li he de dir que penso com
vostè, penso que no s’hauria de disminuir aquest pressupost.
Per tant, crec que haurien de ser coherents i no haurien de
plantejar altes que tenen la seva contrapartida en una baixa del
pressupost D’IB3.

Per tant, la nostra intenció és votar en contra, excepte que
acceptessin l’esmena 16524, la transacció que els ha proposat
el Grup MÉS per Mallorca.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi, bé, pel que fa a les
activitats teatrals d’Eivissa, entenem que això ja està previst en
el programa d’activitats de l’Institut d’Estudis Baleàrics; pel
que fa a l’opció de compra del Palau d’Aiamans, creiem que no
és competència de la Direcció General de Cultura fer aquesta
opció de compra. I pel que fa a la promoció específica de
l’esport a les Pitiüses, doncs entenc que l’esmena, o sigui, la
proposta de transacció que li ha fet la Sra. Busquets, doncs
hauria de ser acceptable, que és que simplement això s’afecti al
pressupost de la Fundació de l’Esport Balear.

I pel que fa a les esmenes de Podem, totalment d’acord amb
les transaccions proposades, i aprofito per fer-li veure, Sr.
Pericay, que això salva la seva objecció, perquè ja no es treuen
els diners del pressupost del Parlament, sinó dels serveis
comuns, del centre de cost 36, per tant bé, això no vol dir que
hi hagi de votar a favor, però dir-li que aquesta transacció
soluciona aquest problema.

I per tant, si Podem accepta aquestes transaccions, votaríem
a favor de les seves esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Elena
Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres pensem que, atès els
diners que tenim, el pressupost amb el qual comptem, és el
millor pressupost possible, ens agradaria que per a cultura hi
hagués molts més diners, però és el que tenim. I amb aquests
diners s’han fets aquests pressuposts i s’han distribuït d’aquesta
manera; augmenta un 11%, per la qual cosa valorem molt
l’esforç que ha fet aquest govern en la seva totalitat, per donar
importància a la cultura, sobretot a l’esport, a la joventut, a la
transparència, a la participació, tant de bo hi hagués més diners,
però és el que hi ha.

Passant ja a les esmenes de cada grup, al Grup Parlamentari
Popular ja li han dit els dos portaveus de MÉS que no ens
estranya gens la seva postura, és la seva manera de viure i de
veure aquesta comunitat i, en teoria, tota la vida en general. Hi
ha dos punts que em fan molta gràcia al llarg d’aquests debats,
he sentit moltes vegades, he vist la mania que tenen a tota mena
d’estudi, estan obsessionats amb l’estudi, ens treuen diners de
tots els estudis que fem, no volen fer estudis, pensen que fer
estudis és perdre el temps, en darrer terme la Sra. Sugrañes
aquest matí. Jo crec que, per exemple, d’aquesta mateixa secció
1,5 milions afecten, més si sumem les altres despeses, que no
sé què es pensen que són, i això que vostès han governat també,
són quasi 2 milions que treuen d’aquí, i no tenen en compte que
baixar aquests estudis implica una contradicció amb moltes de
les coses que vostès demanen, per exemple, vostès demanen...
hi ha una partida que demanen itineraris culturals, vostès no sé
si saben què és un itinerari cultural, però un itinerari cultural es
fa a partir d’un estudi: hem de saber què volem visitar, quins
carrers volem veure, quins edificis, quines col·leccions. Per fer
això s’ha de fer un estudi, no pots dir... bé.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / fascicle 5 / 15 de desembre de 2016 1225

Quant a la participació ciutadana, vostès es carreguen la
participació ciutadana, però després també demanen accions en
participació ciutadana, participació juvenil. Però, com es fa la
participació ciutadana? No neix així..., es fan una sèrie
d’accions, per exemple l’Agenda Local 21 va ser una acció que
es va fer molt important de la qual molts municipis ara beuen
d’aquestes accions, es va contractar una empresa i es va fer una
diagnosi de tota l’illa, això és un estudi i va a estudis.

També ara parlava vostè de la Menorca talaiòtica, d’on es
pensa que surt la partida de Menorca talaiòtica? Doncs dels
estudis, d’una secció d’estudis.

(Remor de veus)

Tan importants són les altes, senyors, com les baixes, vostès
a part d’abaixar en estudis, també els ha agafat per IB3, com ja
els han dit els dos, és que han afectat 5 milions, 5 milions
només d’IB3, bé, només d’IB3, d’IB3, només de la secció 26,
d’aquesta que ens ocupa ara, 1.120.000. I de les altres, en total,
de territori i de medi ambient, al final fan 5 milions, i vostès
diuen que és miserable. La contradicció és tremenda.

Algun diputat del PP, que els he sentit, deien que el Grup
Podem els acusaven que les seves esmenes eren fum de
formatjades, que era una manera de fer política lamentable; jo
crec que les esmenes que fan vostès són descarades, és que no
s’ho prenen seriosament, agafen una partida i vinga, traiem
d’aquí, com que no ens agraden els estudis, doncs estudis fora,
com que no ens agrada IB3, que sí que els agrada, aquesta és la
incoherència, i van fent. No sé per què s’ho prenen tant... per
això no ens facin perdre el temps, no facin esmenes i s’ha
acabat.

Passant a les seves esmenes ja concretament, a joventut ja
li han explicat els dos portaveus de MÉS que li acceptem la de
subvencions a entitats juvenils, crec que és. Després, demana
el manteniment de casals de joves, subvencions a entitats
juvenils, foment de la participació, i això que se la carreguem
la participació juvenil a ajuntaments, per segons què; no, m’he
oblidat de dir, si ho trob sí, de la secretaria general és que
deixen 300.000 euros de participació, de la Secretaria General
de Participació i Transparència, 300.000 els deixen, però aquí
demanen participació, demanen...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, teniu uns problemes de memòria, la coordinació.
Bé, ara, si, hi ha un total, demanen un total de 195.000 euros
per a participació, són cinc esmenes que es poden resumir en
una perquè és a ajuntaments i a diferents consells.

Després de cultura demanen per a escoles de música, que no
és aquesta conselleria la competent, les escoles de música o són
de..., podrien ser d’Educació, però sobretot són d’ajuntaments
o de consells, són els consells i els ajuntaments els que financen
les escoles de música. A les biblioteques igual, les biblioteques
són consells i ajuntaments qui treballa, qui són competents.

Les infraestructures culturals en fan quatre i es podrien
resumir en una, la difusió i foment de l’activitat cultura, clar, la
difusió i el foment també s’haurien de fer estudis, però vostès

no volen fer estudis. D’itineraris culturals ja els ho hem
explicat, fan quatre esmenes que també es poden resumir en
una. I de la Menorca talaiòtica ja els he dit que surt d’un estudi.

Després, en esport, demanen de promoció i esport escolar,
d’esport base, tots aquests programes ja es fan, són al
programa... per exemple l’esport base, el programa de les finals
balears; el de l’esport (...), tenim el programa importantíssim de
posar valors als esports, que això és qualque cosa que no els he
sentit felicitar el Govern i crec que és molt important aquesta
ideologia a l’esport.

La desestacionalització i els esdeveniments ja es col·labora
amb l’ATB i a més ja hi ha partida a la Fundació per l’Esport
Balear, organitzacions esportives, diners per a organitzacions
esportives, s’ha augmentat un 36%. El programa de tecnificació
també s’ha incrementat mitjançant la Fundació d’Esport Balear,
i a les instal·lacions esportives s’han fet diverses PNL en
aquesta comissió, a la Comissió de Cultura, perdó, demanant un
pla d’ajuda a les instal·lacions, i ja es va aprovar per unanimitat
que el Govern, tot d’una que tengués diners, aniria cap aquí,
aniria a ajudar els ajuntaments amb les instal·lacions
esportives.

Després, bé, a la totalitat ja ha dit vostè que ho guardava,
que ho reservava per al ple.

Quant al Grup Mixt, les esmenes del Grup Mixt demanen
moltes accions quant a esports que, ara ho acabo d’explicar, ja
estan incloses a... la Direcció General d’Esports ja ho té
present, ja ho té previst tota la part aquesta d’esport inclusiu i
sobretot amb el programa de valors a l’esport.

I després n’hi ha algunes més de cultura, per exemple, la
biblioteca de Palma, ja hi ha una partida de 700.000 euros. A
la Fundació Sa Nostra, l’altre dia ja es va aprovar la PNL a la
Comissió d’Educació i de Cultura, que el Govern ja ho feia, i
sobretot és competència dels consells de Mallorca i de
Menorca, amb això ja es va comprometre.

Després el fons bibliogràfic de la biblioteca de Maó supòs
que és el de l’Estat i que el Govern només hi té competència
amb el personal.

I després l’orquestra simfònica, ja es contempla, ja hi ha
hagut, com hem dit abans, un augment de pressupost i aquest
augment toca totes les partides, a l’orquestra simfònica també.

La Film Commission també, l’Institut d’Estudis Baleàrics
i a part que donen de baixa... la baixa la fan a l’Institut Ramon
Llull i no hi estam d’acord, però també puja el cinema.

Una altra vegada el fon de la biblioteca pública de Palma,
ja hi ha una partida que correspon a aquest any 2017.

Després, els mitjans escrits dels quals parlava vostè ara, no
és l’objectiu d’aquesta conselleria, bé, d’aquesta conselleria,
donar suport al castellà, ho és donar suport al català, al castellà
ja hi ha prou mitjans. Nosaltres el que hem de fer aquí és donar
suport al català.
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Bé, de les modalitats lingüístiques ja és una constant en
vostè, Sr. Pericay, i com sap ja es fa, ja li hem dit diverses
vegades.

I res més de les esmenes del Mixt.

I després de les esmenes d’El Pi li acceptem, com ha dit la
Sra. Busquets, li acceptem la de promoció d’activitats
esportives específica per a Eivissa i Formentera perquè...
aquesta sí que li acceptem, és important. I les altres dues, la del
Palau d’Aiamans no és competència del Govern i la dels
espectacles teatrals a Eivissa, tot i que ens preocupat per això,
perquè sabem que Eivissa té moltes dificultats, hi ha molt poca
tradició, els hotels són caríssims, la temporada s’allarga molt i
és difícil fer teatre, només tenen una companyia teatral, que és
el GAT i pensam que és important fer incís en el teatre a
Eivissa, però ho tenen molt present.

I després...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

... -sí- les de Podem, bé, ja ho ha explicat la Sra. Busquets, ja
està.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, per cinc minuts, té la paraula pel
Grup Parlamentari Popular el S. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Bueno, en primer lugar, agradecer y comentar que
aceptamos la enmienda, la afectación que hacen a la enmienda
16524 los grupos que han manifestado su apoyo. 

En segundo lugar, decir que ustedes o la izquierda siempre
con el Partido Popular repiten el mismo mantra, el Partido
Popular no es que no crea ni en la cultura, ni en la transparencia
ni en los deportes, lo que sucede es que ustedes creo que a
veces confunden, y sobre todo en un debate como hoy en temas
presupuestarios, una gestión eficaz con el incremento del gasto.
Hay que tener en cuenta que los recursos son finitos y el gasto
puede ser infinito. Creo que tenemos la responsabilidad de
gestionar bien y de hacer un uso, pues, correcto de los recursos
públicos. 

En cuanto al tema de IB3, que han comentado, nosotros
siempre hemos defendido una televisión pública bien dotada y
un sector audiovisual fuerte, pero hay que tener en cuenta que
a IB3 en los últimos tiempos la audiencia la está abandonando.
Es decir, no es una empresa nueva, lo hemos comentado en
muchas ocasiones, no es una empresa nueva que tiene que
hacer unas políticas para intentar tener muchos clientes ¿no?,
es que es todo lo contrario. Es que había un ente público con
una determinada cuota de pantalla y esa cuota de pantalla les
está abandonando. Es decir, los ciudadanos, que son los que

mantienen IB3, se están yendo. Por lo tanto, habrá que
preguntarse si los ciudadanos, que son los que mantienen IB3,
quieren que sus recursos estén en IB3 o estén en otras áreas. De
ahí es por lo que nosotros hemos utilizado algunas cantidades
de IB3. Hay que decir también que hay otras televisiones
públicas de otras comunidades autónomas que con un menor
presupuesto tienen mayor cuota de pantalla que la nuestra.
Incluso aquí, el Canal 4, como saben, que es privada, en
muchos programas ya está pasando por delante a IB3. Quiero
decir que creemos en una televisión pública que esté bien
gestionada, pero no en lo que se está haciendo con IB3.

En cuanto al enfoque de nuestras enmiendas, porque es,
digamos, el posicionamiento en contra general que ha habido,
lo he comentado en la primera intervención, el enfoque va
destinado a aumentar aquellas partidas que consideramos, que
además son los objetivos que plantean los presupuestos,
aquellas partidas que tienen un mayor retorno social y que van
en detrimento de las que menos tienen. Considero que las
partidas de trabajo y estudios técnicos, más gasto corriente,
creo que no son precisamente las partidas que más retorno
social tienen.

En cuanto a nuestra postura en relación a las enmiendas del
resto de grupos, tenemos un poco de todo, con la excepción
hecha de la 16524, que aceptamos la afectación, con el resto,
a las enmiendas de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y del
PSOE en un principio nos vamos a posicionar en contra. Y del
resto de grupos, Grupo Mixto y El Pi, hoy nos abstendremos. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé. Volem agrair l’acceptació... be, acceptarem la
transacció d’aquestes cinc esmenes i volem agrair aquesta
actitud. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que acceptam la transacció
que se’ns ha ofert i un comentari molt breu, no vull entrar en
debats, però clar, aquest argument que no és competència
d’aquesta conselleria... bé, no és voluntat política dels grups
que donen suport a la majoria que sigui competència d’aquesta
conselleria l’esmena que nosaltres hem presentat. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí. Tampoc no m’estendré gaire, només dir que per fer
polítiques es necessiten recursos econòmics i personals, que les
persones cobren un sou i també necessiten recursos i si creuen
en IB3 i en el sector audiovisual el que no poden fer és
desmantellar-la. A vegades cal invertir per aconseguir resultats.
Vostès tenen una visió mercantilista de tot allò que gestionen,
volen un rendiment ràpid, eficient i... sobretot ràpid, sobretot
ràpid, i a vegades cal invertir i cal deixar que les coses es
puguin estudiar, que es puguin preveure i no anar actuant a (...)
perquè a vegades els recursos no... els resultats no són els que
un voldria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No intervindré. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Elena
Baquero. 

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

No intervindré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Abans de passar a les votacions feim un recés de tres
minuts per aclarir esmenes que estan transaccionades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació, senyores i senyors diputats... Passam...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el Sr. Jerez perquè sé el que dirà.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President.

(Rialles)

No, simplement per dir-li que substituesc el Sr. Rafel Nadal.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes a la
secció 26, Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.
Passam a votar, si pareix bé als portaveus, les esmenes a la
totalitat, amb un bloc, les del Partit Popular.

Per tant, vots a favor 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 les esmenes parcials per grups. Començam
pel Grup Parlamentari Popular.

Esmena RGE núm. 16518.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, però hi ha una esmena a la totalitat del
Grup Mixt, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, és que hem votat les esmenes a la totalitat del Grup
Popular, però n’hi ha una del Grup Mixt... Ai!, perdó, perdó,
m’he equivocat, m’he confós.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha, del Grup Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, m’he confós.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant recomençam la votació de les esmenes parcials per
grups. Del Grup Parlamentari Popular, esmena RGE núm.
16518.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16519.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16520.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16521.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16522.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16523.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada RGE núm. 16524.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16505.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 16506.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16503.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16504.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16507.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16508.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16509.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16610.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16511.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16512.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16513.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16514.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16515.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16516.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16517.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16497.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16498.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16499.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16500.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16501.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16502.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16492.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16491.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16493.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16494.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornam repetir la votació de l’esmena RGE núm. 16494.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16495.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votam la darrera esmena del Grup Parlamentari Popular, la
RGE núm. 16496.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials corresponents al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Esmena RGE núm. 16767.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votam l’esmena transaccionada RGE núm. 16763.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16764.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada RGE núm. 16765.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Podem, que
també està transaccionada, RGE núm. 16766.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16218.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16203.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari El
Pi, que també és una esmena transaccionada, RGE núm. 16219.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16285.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16286.

Vots a favor?

Repetim el resultat de l’esmena RGE núm. 16285.

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16286.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16318.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16248.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16317.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16242.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16271.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16247.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16319.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Pot tornar repetir el resultat de la RGE núm. 16319?

Tornam repetir la votació de l’esmena RGE núm. 16319.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16244.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16249.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16287.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16288.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16245.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16243.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Passam a votar la darrera esmena que és la RGE núm.
16246.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, procedeix a la votació de totes i cada una de les
seccions del projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, així
com els pressuposts de les entitats públiques, empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorci ib-salut i
Agència Tributària de les Illes Balears.

Algun grup vol votar per separat les seccions, fundacions,
consorcis, etc., que passaré a llegir?

Sí?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, demanaríem mirar exactament les seccions
per poder dir quines votam a favor i quines en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés d’un minut perquè s’actualitzi un poc tot això.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió per passar a la votació per blocs de
les següents seccions, entitats públiques, fundacions i
consorcis. 

Primer bloc: Secció 2, 3, 4 i 35. Secció 2, el Parlament de
les Illes Balears. Secció 3, Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears. Secció 4, el Consell Consultiu de les Illes Balears. I
secció 35, el fons de contingència. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Aprovat per unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT.

El següent bloc és la secció 5, Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT.

El següent bloc és la secció 11, Conselleria... ah!, perdó. 

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Repetim la votació. La secció 5.

Vots a favor? Vots a favor de la secció 5, Consell Econòmic
i Social.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT.

Passam a votar el següent bloc que és la secció 11,
Conselleria de Presidència. Secció 25, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, Entitat pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca, Entitat pública Ports de les Illes Balears. Fundació
Teatre Principal d’Inca, que és F10. F16, Fundació Santuari de
Lluc. I consorci 11, Consorci Transports de Mallorca. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT.

Passam a votar la resta que són les que es llegeixen a
continuació: Secció 6, Oficina de Lluita Contra la Corrupció de
les Illes Balears. Secció 7, Consell Audiovisual de les Illes
Balears. Secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme. Secció 12, Conselleria d’Educació i Universitat.
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
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Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Secció
18, Conselleria de Salut. Secció 19, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria. Secció 26, Conselleria de Transparència,
Cultura i Esports. Secció 31, serveis comuns despeses diverses.
Secció 32, ens territorials. Secció 33, serveis comuns
tecnològics. Secció 34, deute públic. Secció 36, serveis comuns
despeses de personal. Secció 73, Institut Balear de la Dona.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears. Secció 78, Escola
Balear de l’Administració Pública. 

Entitats públiques empresarials: E1, Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. E2, Agència de Turisme de
les Illes Balears. E3, Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat
Ambiental. E4, Institut Balear de la Natura. E5, Institut Balear
de l’Habitatge. E7, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears. E8, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals. E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears. E17, Institut Balear de la Joventut. E18,
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. E19, Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears. 

Societats mercantils públiques: 10, Gestió d’Emergències
de les Illes Balears. 11, Multimèdia de les Illes Balears.

Fundacions del sector públic: F1, Fundació per l’Esport
Balear. F2, Fundació pel Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears. F3, Fundació de l’Institut
Socioeducatiu S’Estel. F9, Fundació Robert Graves. F12,
Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. F13,
Fundació Escolar Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
F14, Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull. F15, Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

Consorcis: C1, Consorci Centre Balears Europa. C2, Escola
d’Hoteleria. C3, Consorci per la millora d’infraestructures
turístiques i el foment de la desestacionalització de l’oferta de
l’illa de Mallorca. C4, Consorci Velòdrom Palma Arena. C5,
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. C6, Consorci
per la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma. C7, Consorci Foment
d’Infraestructures Universitàries. C8, Institut d’Estudis
Baleàrics. C9, Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears. C10, Consorci d’Aigües de les Illes Balears. C13,
Consorci per al desenvolupament d’actuacions de millora i
construcció d’infraestructures del territori de l’entitat local
menor de Palmanyola. C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Servei de
Salut de les Illes Balears, secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears. Secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT.

Una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat a la presidenta
de la cambra, els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar en el Ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió, vull agrair
la seva colAlaboració en la tramitació d’aquest dictamen, i
s’aixeca la sessió.
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