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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Toni Reus.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí, Patrícia Font.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Rafael Nadal.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Silvia Limones.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, jo no venc en substitució del Sr. Pericay,
simplement he vengut per explicar les dues esmenes que tenc,
però no venc a substituir-lo, no sé on és.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
14156/17, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

Passam idò al debat de l’únic punt de l’ordre del dia relatiu
a dictaminar el Projecte de Llei RGE núm. 14156/17, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018.

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’organització del debat es farà en onze apartats d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de la
ponència. Així mateix es recorda que les possibles noves
esmenes que es presentin tendents a aconseguir un acord per
aproximació entre les esmenes ja formulades s’hauran de
presentar per escrit. També es comunica als grups
parlamentaris que les votacions es realitzaran al final de cada
debat.

Passam al text articulat, debat núm. 1, l’articulat del
dictamen del projecte de llei. Aquesta presidència informa que
es realitzarà un únic debat de defensa conjunta de totes les
esmenes que es mantenen.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
següents: de la RGE núm. 15693/17 a la 15714/17, RGE núm.
15716/17 i 15717/17, de la RGE núm. 15719/17 a la 15747/17;
i per posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Toni Camps, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc m’agradaria anunciar que retiram les esmenes
15722 i 15721, són les dues esmenes que fan referència als
articles 38 i 39 de creació de dues noves empreses públiques.

Començam idò el debat en comissió de la Llei de
pressupostos corresponent a l’exercici 2018 i crec que hem de
començar certificant una qüestió que crec que és important,
certificam que, en aquest cas i com a novetat dels últims
pressupostos, no tenim esmenes substantives del grup de
Podem. Sembla ser que el grup de Podem en la seva actual
posició de submissió cap al Govern, idò s’ha venut per un plat
de llenties, en aquest cas ha venut els seus vots per una oficina
d’habitatge buit, igual que l’any passat va vendre el seu vot per
un pla per reduir el nombre de barracons, un pla que
evidentment mai més no se n’ha sabut res més i que aquest pla
no ha conduït a reduir els barracons, sinó que han augmentat,
per tant, no deixa de sorprendre que una vegada que es constata
que el Govern va enganar Podem, Podem continua intentant
una altra vegada ser enganat pel Govern en el que ara es diu
una oficina d’habitatge buit. 

Per tant, realment no hi ha esmenes que facin trontollar els
ciments del Consolat de Mar per part de Podem i per tant,
aquests pressupostos perden un poc aquell al·licient que hi
havia de si s’aprovaven o no s’aprovaven algunes de les
esmenes de Podem.

És un pressupost que serà el més elevat de la història
d’aquesta comunitat autònoma, 5.000 milions d’euros de
pressupost, un import que és fruit del creixement econòmic que
tenim actualment, avui parlam que creixem a un 3,7%, un
creixement molt fort i que per tant això du en conseqüència una
recaptació d’impostos amb xifres rècord. Parlam que enguany,
o a l’any 2018, es gestionaran 1.350 milions més dels que es
gestionaven a l’anterior legislatura i òbviament tenint 1.350
milions més d’euros per poder disposar, lògicament les
partides, la major part de les partides sofreixen un increment.

Per tant, nosaltres en aquest cas -i ho hem dit reiterades
vegades- n’estam satisfets, estam satisfets que hi hagi aquest
increment de disponibilitat perquè en certa manera és fruit dels
esforços i dels sacrificis que es varen fer a l’anterior legislatura.
Jo només a mode d’apunt m’agradaria recordar el que s’ha
trobat aquest govern en aquesta legislatura i el que es va trobar
el govern anterior a l’anterior legislatura, és a dir, a l’anterior
legislatura ens vàrem trobar 1.600 milions d’euros en factures
sense pagar, amb un dèficit estructural de més de 1.300 milions
d’euros. Només en pagament de deute, interessos i
amortitzacions vàrem passar de 171 milions d’euros l’any 2010
a haver-ne de pagar 772 l’any 2012, 600 milions d’euros més
en una situació on la recaptació d’imposts anava en davallada
i on hi havia decreixement econòmic.

Per tant, la situació era molt diferent en aquell moment a
l’actual i lògicament en aquella situació es varen haver de fer
retallades; retallades que ningú no volia fer, però ens hi vèiem
obligats per les circumstàncies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156
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Per tant, que ara amb 1.350 milions més d’euros es digui
que s’estan tornant drets, home, és que res més faltaria, és que
res més faltaria que tenint 1.350 milions d’euros ara no es
retornassin aquells drets que en una situació de 1.350 milions
d’euros manco idò es varen haver de treure.

Però bé, en aquella situació a l’any 2011 es va aconseguir
retardar aquella situació i amb molts d’esforços per part dels
ciutadans es va tornar a recuperar la senda de creixement, és
cert, i nosaltres ens sentim corresponsables d’aquella situació
i ens sentim responsables d’aquesta situació actual. És a dir, el
poder gaudir avui de 1.350 milions d’euros és gràcies als
esforços fets a l’anterior legislatura i a les retallades fetes a
l’anterior legislatura.

També hem de recordar que les retallades no són un invent
del Partit Popular, el segon pacte de progrés l’any 2010 va
retallar 128,7 milions d’euros en polítiques socials, en
educació, en sanitat i en serveis socials, el segon pacte de
progrés, el pacte d’esquerres va fer una retallada de 128
milions d’euros a les polítiques socials.

Per tant, ja m’agradaria, sé que serà impossible, que s’evités
la demagògia en aquestes qüestions. Quan no hi ha doblers,
quan els imposts o la recaptació d’imposts davalla s’han de fer
retallades, sigui el Partit Popular o sigui el segon pacte de
progrés perquè també ho va haver de fer.

Però bé, es varen prendre les mesures necessàries, moltes
vegades políticament incorrectes, malvistes i malcompreses,
però que eren imprescindibles perquè avui puguem gaudir
d’aquests 1.350 milions d’euros més.

I és per açò que avui no podem entendre de cap de les
maneres que gestionant 1.350 milions d’euros més, més del que
hi havia a l’anterior legislatura, que tenint una disponibilitat tan
engruixida, no entenem per què el Govern està entestat a no
voler reduir imposts, perquè es poden reduir imposts, hi ha
marge per reduir imposts. I en aquest sentit nosaltres feim tot
un seguit d’esmenes que van precisament en aquesta línia de
retornar a aquells que es varen sacrificar durant l’anterior
legislatura, aquells ciutadans que varen haver de fer molts
d’esforços per sortir endavant, els volem retornar aquest
sacrifici i els volem reduir aquests imposts, imposts que
sobretot es dirigeixen a les classes mitjanes i a les classes
baixes.

Hi ha algunes esmenes a les taxes, és a dir, feim esmenes...
és a dir, de supressió de taxes noves, hi ha noves taxes també
que es creen en aquests pressuposts; feim esmenes de reducció
de la pujada de la taxa que preveuen aquests pressuposts, una
pujada bestial enfront de l’IPC. Nosaltres feim una pujada de
l’IPC en alguna de les taxes.

Després també incrementam les bases imposables per poder
tenir dret a la deducció d’IRPF per la deducció d’arrendament
d’habitatge habitual a favor de determinats col·lectius.
Incrementam també les bases imposables per poder tenir dret
a la deducció per despeses d’adquisició de llibres de text,
perquè avui en dia tal com estan configurades aquestes
deduccions pràcticament ningú no té dret a aquestes

deduccions, per tant, nosaltres pujam la base imputable perquè
més gent pugui gaudir d’aquestes deduccions.

Afegim una nova deducció a l’IRPF per despeses a les
escoles infantils de zero a tres anys, ara que està tan de moda
aquesta qüestió, crec que seria important ajudar les famílies
perquè puguin escolaritzar els seus fills a aquestes escoletes
infantils i no aquesta qüestió de les guardaries o aquesta qüestió
que vol en certa manera... vol al·legalitzar el govern actual.

També reduïm el tipus de l’impost de patrimoni, es crea un
tipus reduït de l’impost de transmissions patrimonials, sobretot
per transmissions de primer habitatge habitual a menors de 36
anys o a persones amb un grau de minusvalidesa física o
sensorial superior al 65%, o també a persones discapacitades
psíquiques iguals o superiors al 33%. Incrementam també la
reducció per parentiu a l’impost de successions; proposam una
reducció també del tipus impositiu de l’impost de successions,
i eliminam la duplicació de l’ecotaxa; realment l’impost de
turisme sostenible entenem que en aquests moments no és bo
que es dupliqui, i no és bo perquè hi ha determinats signes que
ens fan posar en alerta, com és el despertar de determinades
destinacions turístiques, i per exemple també els efectes que
pugui tenir el Brexit, en què molta part de turistes anglesos
cerquen altres destins més barats, i nosaltres el que feim aquí és
duplicar aquest impost, que pot tenir conseqüències, entenem
nosaltres, negatives.

Tota aquesta reforma fiscal que proposam està calculada en
el fet que tindria un estalvi per als ciutadans de 108 milions
d’euros. Això no ho dic jo, ho va dir la consellera Catalina
Cladera l’altre dia, és a dir, són 108 milions d’euros que
s’estalviarien tots els ciutadans de Balears amb aquesta reforma
fiscal. I com compensam aquests 108 milions d’euros? No feim
retallades en serveis socials ni en educació ni en sanitat ni en
res de tot açò; açò es compensa amb la infradotació en la
recaptació de l’impost de transmissions patrimonials. L’impost
de transmissions patrimonials està pressupostat en uns 613
milions d’euros, quan enguany, 2017, ja tancarem l’exercici en
uns 600 i busques de milions d’euros de recaptació. No té sentit
que, si l’any que ve el Govern preveu un creixement econòmic
d’un 3,5%, no té sentit que la recaptació de l’impost de
transmissions patrimonials, que té una clara..., que és
conseqüència quasi directa del creixement econòmic, no és
lògic que la recaptació sigui la mateixa. Per tant nosaltres
preveim que la recaptació pot ser d’un centenar de milions
d’euros més del que s’ha recaptat el 2017, i aquí amb açò
compensaríem aquesta baixada d’imposts.

Ja avançam, per altra banda, que també votarem a favor de
totes les esmenes que vagin en la línia de reducció de la pressió
fiscal, totes les esmenes dels grups parlamentaris que hagin fer
esmenes en aquest sentit. 

I he de dir també que fem un altre tipus d’esmenes, és a dir,
nosaltres, a part de les esmenes de caràcter fiscal, que nosaltres
consideram importantíssimes, el 2018 -recordam que gestionam
1.350 milions d’euros més- se segueixen mantenint retallades,
és a dir, aquí el Govern ens diu moltes vegades i la consellera
també que s’havien acabat les retallades, s’havien recuperat els
drets... Açò no és cert. S’està fent una de les més greus i més
inconcebibles retallades, en aquest cas als ajuntaments. El Pla
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de cooperació local, en lloc de recuperar el 0,7% que és el que
marca la Llei 20/2006, de 15 de desembre, per tant recuperar
8 milions d’euros, que és el que nosaltres feim una esmena aquí
i feim una esmena també a la secció 14, idò no, ens quedam
amb el 0,45%. Robam 8 milions d’euros als ajuntaments; és
inconcebible que amb 1.350 milions d’euros castiguem els
ajuntaments de Balears d’aquesta manera.

Però és que a més, a més, amb aquests pressuposts se
suspèn l’aplicació de la norma que impedeix que un ajuntament
pugui rebre manco que l’any anterior; al mateix article hi ha un
punt que el que fa és que un ajuntament, que fins ara no podia
rebre del Pla de cooperació local menys que l’any anterior, ara
ho pugui fer, és a dir, estam condemnant que determinats
ajuntaments puguin rebre manco que l’any anterior, la qual
cosa també ens sembla que en la situació actual açò no té gaire
sentit. Per tant entenem que amb aquests pressupostos els
ajuntaments són els grans perjudicats de les gestions del
Govern.

I també un nombre d’esmenes que l’únic que pretenen és
recuperar els drets que a pesar -i ho repetesc- de tenir aquests
1.300 milions d’euros més encara no s’han produït, i em
referesc a la suspensió de la concessió dels complements
retributius lligats a productivitat i rendiment, article 21; en
referesc a la suspensió de la concessió dels complements
retributius lligats a la realització de serveis extraordinaris fora
de la jornada habitual, article 22; em referesc també a la
suspensió de determinades prestacions d’acció social a l’article
25... És a dir, són qüestions, són drets que tenen els treballadors
públics i que no s’han recuperat, i que aquest pressupost les
continua mantenint.

Feim també esmenes per recuperar drets a les escoles
concertades. Un any més l’escola concertada de fet és un dels
punts que té més esmenes, algunes s’han aprovat, ja ho dic,
però certament una vegada més l’escola concertada és on el
Govern intenta regatejar perquè puguin rebre el menys
possible. I mentre que es priva de determinats drets el personal
de l’administració, l’escola concertada, idò aquests
pressupostos també aproven el sou més alt de la CAIB per al
director de l’Oficina Anticorrupció; nosaltres fem una esmena,
també, és a dir, no creim que sigui raonable que la presidenta
del Govern cobri 66.000 euros i que el director de l’Oficina
Anticorrupció en cobri 95.000, no ens sembla raonable; per tant
feim una esmena perquè aquest sou quedi reduït a 70.000
euros.

Un altre grup d’esmenes també que presentam van en la
línia de recuperar el sentit i l’objectiu de la Llei de finances; és
a dir, en cada pressupost hi ha hagut modificacions, una rere
l’altra, de la Llei de finances. És que la Llei de finances ja no
la coneix ningú, ni la madre que lo parió! La Llei de finances
ha quedat reduïda que cada any, com convengui al Govern, la
modificam. 

I una de les modificacions que ens sembla molt poc
raonable és la modificació del Fons de contingència; escoltin,
de 40 milions que teníem l’any passat del Fons de contingència
el 2018 estarà en 20 milions, però, és clar, és que només amb
el 39,8 milions d’euros de la sentència de Biniorella o els 1,8
milions de Binicarbó, o amb els 70 milions del peritatge per a

la desclassificació de Benirràs, 70 milions d’euros, és que no
basten ni els 40 milions que hauria de tenir el Fons de
contingència. Per tant està infradotat, aquest fons de
contingència, per tant és un altre error que tenen els
pressupostos en aquesta qüestió.

Modificam també l’exposició de motius. Entenem que
determinades expressions tenen un tuf d’antiturisme, de
"turismefòbia"; és que no ens inventam la "turismefòbia"; avui
mateix...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ja han passat 15 minuts?

EL SR. PRESIDENT:

16 minuts, exactament, amb 15 segons.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Perdó, idò vaig acabant amb una qüestió, i és amb l’esmena
del PSIB sobre les bestretes. La votarem en contra, i votarem
en contra perquè no ens convenç la redacció actual, és a dir,
d’acord que en el primer punt hi podríem estar d’acord, és a
dir, que s’ha de fer una liquidació i liquidar les bestretes als
consells insulars, però el segon punt diu: “Açò no obstant -és a
dir, l’anterior, però no obstant- si de la liquidació esmentada
surten saldos a favor d’un o diversos consells insulars -és a dir,
si hem de pagar als consells insulars- aquest saldos no seran
exigibles fins que així s’acordi per mitjà dels convenis que a
aquest efecte i a instància de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears subscrigui aquesta administració
amb els consells insulars respectius segons les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps... ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, és a dir, sí, acab. Reiter que votarem en contra
d’aquesta esmena i en qualsevol cas en el segon torn ja hi faré
més menció.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 16347 i 16348/17, i posicionar-se respecte
de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps de quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, intervenir després del Sr.
Camps sempre és una sort una desgràcia, no sé com..., perquè
el que un du preparat queda un poc desbaratat a l’hora de
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contestar tantes acusacions i tantes frases sense sentit. Entenc
que el Sr. Camps no entén que hi ha un clima de col·laboració,
que hi ha una negociació de pressuposts entre els grups que
donam suport al Govern i que cadascú reivindica les seves
propostes. Aquests pressuposts tenen 3 milions d’euros més en
matèria d’habitatge perquè s’ha fet una negociació entre els
grups que donen suport al Govern, té 1 milió d’euros més de
dependència perquè s’ha fet una negociació entre els grups que
donen suport al Govern i això en moltes altres mesures que es
veuen reflectides en aquests pressuposts i que també es veuran
reflectides a la llei d’habitatge o a altres lleis que fem
conjuntament. 

Evidentment s’estan tornant drets, però és que la decisió de
prendre aquests drets a les majories socials i fer pagar la crisi
a la majoria de la població va ser una decisió, no va ser una
decisió sense alternativa perquè sempre hi ha alternatives, i és
evident que la intenció era perjudicar les majories i no tocar, no
tocar ni un euro de les minories, per això es varen rescatar els
bancs i no es va rescatar la gent. 

Diu el Sr. Camps que se sent corresponsable de les bones
iniciatives d’aquest govern o de les oportunitats que té aquest
govern per la inèrcia rebuda. Jo no sé si se sent corresponsable
de l’impost de turisme sostenible, de la Llei d’igualtat, de la
Llei contra l'LGTBI fòbia o dels pressuposts més alts de la
història d’aquesta terra. 

Fer retallades, com deia, va ser una decisió i tenir els
pressuposts més alts de la història també és una decisió fruit de
la negociació, fruit d’una política fiscal que recapta més en un
període de bonança i sense la qual segurament no gaudiríem
d’aquests pressuposts perquè el que fa el Partit Popular es diu
populisme fiscal, si es redueixen imposts evidentment la
recaptació baixa i, per tant, no podem gaudir dels mateixos
drets. Tenim una altra noció de política econòmica i tenim una
altra noció de democràcia, perquè democràcia també és tenir
dret a la salut i tenir uns mínims per gaudir d’una vida digna.

Ara volen fer polítiques per a aquells que es varen
sacrificar, no són persones que varen decidir sacrificar-se, el
Partit Popular va decidir sacrificar aquestes persones, però és
clar que a alguns no se’ls podia tocar. 

Em sorprèn una qüestió en aquest sentit, gairebé un 50% de
les esmenes del Partit Popular, aquesta franja que es pot veure
aquí, gairebé un 50% d’aquestes esmenes són a deute, la baixa
es produeix a amortització i a despesa financera. Supòs que ho
defensa el defensor del pagament del deute que contínuament
defensa en aquesta comissió que s’ha de pagar deute abans de
garantir els drets de la ciutadania i el portaveu del partit que va
negociar l’article 135 per tal que això fos així. 

Per una altra banda, també fan aquest paper de malastrucs
que a aquest govern no ens agrada el turisme i que tot serà una
catàstrofe si doblam l’impost de turisme sostenible. Jo pensava
que era aquest any l’any que vendria la catàstrofe i que no
tornarien els turistes, però ha estat tot el contrari, hem tornat a
batre tots els rècords.

Diu el Sr. Camps que aquests pressupost castiguen els
ajuntaments, el que castiga els ajuntaments és el Sr. Montoro,

és la Llei de bases de règim local, la regla de despesa, que per
sort es podrà discutir al Congrés dels Diputats gràcies a un
retard del Partit Popular en la presentació d’un nou vet que
tenia previst al Congrés, i són tota una sèrie de mesures
recentralitzadores que no permeten a les entitats locals
desenvolupar les polítiques que podien desenvolupar amb els
doblers que efectivament tenen al banc. 

Aquests pressuposts també pugen un 11% de finançament
als consells, cosa que no ha mencionat el portaveu del Partit
Popular. 

No sé qui té “turismefòbia” qui diu que serà un fracàs la
propera temporada gràcies a que augmenta la corresponsabilitat
fiscal per part dels turistes perquè es dobla en temporada alta
l'Impost del turisme sostenible o nosaltres que ens estimam més
un turisme de qualitat i ens estimam més unes illes en les quals
el turista pugui contribuir al repartiment de la riquesa. 

En tot cas, ara parlaré de les esmenes que tenim vives a
l’articulat. Nosaltres pensam que els hotelers han fet l’estiu, han
fet l’estiu durant uns anys i que ara si pensen que els països
competidors es recuperaran el que haurien de fer és baixar
preus, però el que no podem fer és els deures dels hotelers, si
els hoteleres han de revisar els seus preus que ho facin, però 2,
3, 4 euros no canviarà molt la cosa. De fet, està demostradíssim
que l’impost de turisme sostenible no té impacte en la demanda.

Si han pujat tant els preus durant un temps de bonança, si
els preocupa el que pugui passar a partir d’ara, si els preocupa
que es puguin perdre turistes el que han de fer és baixar els
preus, però no a costa dels drets laborals i les condicions
laborals sinó que tal vegada puguin revisar els sous dels seus
caps i dels seus managers.

Crec que la nostra esmena de doblar també en temporada
baixa és una qüestió de corresponsabilitat fiscal, per una banda
potencia la consciència per part de la gent de les Illes que el
turista contribueix a millorar infraestructures i també a
compensar els efectes col·laterals del turisme i, en aquest sentit,
nosaltres ens sentim orgullosos i copartícips que l’impost de
turisme sostenible es pugui utilitzar per a polítiques
d’habitatge, ja que en aquest sector té un impacte molt fort el
sistema econòmic turístic de les nostres illes. 

En principi, bé, no podem donar suport a l’esmena del PSIB
de multiplicar per 0,8 aquest import de l’impost en aquells
hotels de més de 400 places que obrin un nombre determinats
de dies; el que voldríem és més temps per negociar, més temps
per seguir parlant a veure si podem trobar una manera
d’encaixar tot això. En tot cas, nosaltres sempre hem defensat
l’estimació directa perquè pensam que és més justa, perquè
pensam que pot fer aflorar tota una sèrie de places il·legals que
encara existeixen en les nostres illes i que s’ha d’apostar per
una inspecció efectiva i no mirar cap a un altre costat. Pensam
que no hem de fer concessions, més concessions al sector
hoteler. 

Quant a l’altra esmena que ens queda viva, i sabem que
se’ns proposarà una transacció, és sobre el tema del professorat
que estigui cinc mesos i mig treballant que també estigui inclòs
juliol i agost. Entenem que se’ns proposarà que la redacció en
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lloc de posar “30 de juny” posi “1 de juny” i nosaltres
acceptaríem aquesta transacció.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca RGE núm. 16397/17 i posicionar-se respecte de les
esmenes dels altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
David Abril, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, em sobrarà el 90% del temps, president. Senzillament
per part del meu grup parlamentari ens reservarem els termes
del debat per al plenari. En relació amb aquesta esmena que és
l’única que queda viva del nostre grup parlamentari a l’articulat
dir que acceptaríem transaccionar-la perquè quedàs en els
mateixos termes que es va aprovar i ja està incorporada en el
text de la ponència del Grup Socialista.

N’hi ha una altra similar de MÉS per Menorca, que no eren
exactament iguals, però totes parlaven del mateix. Per tant, per
mantenir-la entenc que ha de... i no modificar el text que ja està
modificat en ponència, entenc que s’hauria d’assimilar en el
text que ja està inclòs en la ponència. 

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de la RGE núm.
15478/17 a la RGE núm. 15487/17 i posicionar-se respecte de
les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sr. Josep Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
té un grup d’esmenes que van en la direcció que comentava el
Sr. Camps de reducció de tributs, tenim una esmena per baixar
el tipus aplicables a l’IRPF a les rendes baixes i mitjanes, per
igualar-les a nivell del que es paga a l’Estat. Tenim una esmena
de reducció de l’ecotaxa, perquè estam en contra d’aquesta
pujada que es vol fer, perquè Podemos pot dir que fins ara no
ho ha notat el turisme, però clar, si cada any ho pujam, arribarà
que ho notarà, no passin pena que serà més aviat que de pressa.
Tercera esmena en relació amb la reducció d’imposts és la que
puja el tipus exempt de l’impost de patrimoni.

Després tenim un grup d’esmenes relacionades amb l’escola
concertada, unes esmenes podríem dir més tècniques, sobre la
responsabilitat solidària dels centres en relació al professor que
imparteix i fa feina a diversos centres educatius concertats o
sobre el finançament de la contractació i la substitució de
professorat a la concertada, perquè tal com està el projecte de
llei provocarà dificultats a l’escola concertada i al final això
acabarà repercutint en l’educació que reben els nins i nines.

Tenim una esmena sobre l’Oficina Anticorrupció. Nosaltres
consideram absolutament exagerat aquest sou sumptuari de
90.000 euros que es vol posar al director amic del govern
d’esquerres, que pensàvem que volia frenar aquests sous
milionaris, però es veu que no van per aquí les coses a l’hora de
la veritat.

També tenim una esmena o unes esmenes en relació amb els
funcionaris interins, perquè el règim no acaba de ser satisfactori
per protegir els seus drets de vacances, d’atur, etc. I una en
relació amb es auxiliars tècnics educatius, ja que l’import
previst de 14.000 euros entenem que no és suficient per pagar
el cost efectiu d’aquesta figura d’auxiliar tècnic educatiu.

En relació amb la resta d’esmenes dels grups, ens
posicionarem en coherència amb aquest tema de la reducció
d’impostos i per tant, lògicament, no donarem suport a les
esmenes que van a pujar imposts de Podemos. I donarem suport
a moltes de les esmenes d’altres grups que van en aquesta
direcció de reducció d’imposts o que van en la línia d’igualació
i equiparació de l’escola concertada en drets i deures.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca següents de la RGE núm. 16408 a la 16411/17, de la
RGE núm. 16414 a la 16422/17 i posicionar-se respecte de les
esmenes dels altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades,
senyores diputats. Abans d’entrar a les esmenes que ha
presentat el nostre grup, sí que volia fer un comentari, em
sembla un poc sorprenent que encara el Partit Popular jugui
amb aquest argumentari, “hi ha marge per reduir els imposts”.
diu el Partit Popular. Idò no es nota, no es nota gens, perquè en
deute efectivament, el pressupost preveu 67.981.510 euros,
però en canvi han presentat esmenes que afecten el deute, els
interessos del deute per valor de 120.303.142,16 euros. 

O sigui, que no pensen pagar els interessos, ni pensar-hi!
No només açò, sinó que quasi doblen el que hi ha previst. Hi ha
marge per reduir els impostos? Déu n’hi do! Idò no han sabut
trobar els recursos que han hagut de doblar..., jo diria a la Mesa
a veure si són acceptables, si s’aprovessin totes aquestes
esmenes ens carregam el pressupost però de polit!
Efectivament, aquesta és la intenció del Partit Popular,
carregar-se el pressupost. I no ho fa amb el deute, que jo crec
que les esmenes deuen ser legals perquè ho poden ser, però són
d’una irresponsabilitat impressionant. Jo entenc que es vulguin
carregar la Direcció i els serveis generals de Cultura i
Participació, ho sé, perquè no hi han cregut ni en la
participació, ni en la cultura. Però clar, la previsió és d’una
quantitat que no s’ajusta en absolut a les esmenes presentades,
el pressupost és de 450.000 euros, que té aquesta direcció.
Presenten esmenes per valor de 2.765.000 euros. 
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Home! Una cosa és carregar-se una direcció i l’altra doncs
jugar alegrament i de forma irresponsable. Jo crec que aquestes
esmenes no s’haurien de poder acceptar. Una cosa és voler-se
carregar la Direcció General de Participació i Memòria
Democràtica, que també entenc per què ho fan. La previsió del
pressupost és de 752.000 euros, però utilitzen aquests recursos,
els incrementen..., presenten esmenes per valor de 2.170.000
euros. La irresponsabilitat del que ha presentat el Partit
Popular, és que jo..., fa empegueir! És a dir, no sé com ara
donaran la cara per defensar aquestes esmenes. És a dir, les
esmenes vinculades a unes partides inexistents, que s’han
superat i que evidentment no és que desquadrarien el
pressupost, és que no serien assumibles en aquest pressupost.
Per tant, supòs que són ficció i per donar discurs, però molt poc
responsables.

Però entrant a l’articulat de les esmenes que ha presentat
MÉS per Menorca. Retiram l’esmena 16410, perquè quedi el
text original, creim que després d’haver parlat amb el Govern
és prou flexible perquè el puguem acceptar. Per tant, la
retiraríem i quedaria el text original de la llei. Retiram l’esmena
16410.

L’esmena 16411 coincideix exactament amb una esmena
del PSIB. Per tant, per no fer duplicitats, la donaríem per
transaccionada. La del PSIB és la 16119. Les dues són de
supressió, quedaria si el PSIB ho considera bé, transaccionada
amb el mateix contingut, que és coincident. 

Quant a l’Institut de Seguretat Laboral, mantenim dues
esmenes, la 16422 i 16421, que el que volen és garantir i
mantenir..., donar garanties de la desconcentració i la
descentralització dels nous ens que es puguin crear.

Quant a l’esmena 16414 de l’Institut d’Indústries Culturals,
presentam una transacció que entregaria per escrit, com es
preveu, bàsicament amb una idea, bé, nosaltres compartim
absolutament els objectius d’aquest Institut d’Indústries
Culturals, de suport als sectors vinculats a aquestes indústries,
d’impulsar i donar suport perquè es creïn noves empreses de
l’àmbit cultural, d’impulsar la col·laboració entre els
empresaris i els creadors culturals, els compartim absolutament.
Teníem en canvi certs dubtes que es garantissin coses que per
a nosaltres són importants, com quines? Home, la participació
i implicació dels consells insulars. Com quines altres? Com una
correcta distribució i gestió de les competències, el límit entre
cultura, que és una competència dels consells insulars, i
indústria, que és una competència del Govern, doncs no és fàcil
de diferenciar. Per tant, creiem que hi havia i feia falta una
feina en aquest sentit.

Quins altres dubtes respecte dels recursos que serien
necessaris perquè un nou organisme funcioni i sigui possible
una correcta connexió entre tres àrees en aquest moment que
haurien de fer feina conjuntament dins aquests ens, com és
Cultura, com és Indústria i com és Turisme.

Dit tot açò emperò i confiant en el Govern, doncs que es
farà feina en aquest camí i a més, després d’haver parlat amb el
sector que hi estarà darrere, hi està darrere i té ganes de què
aquest institut funcioni, presentam aquesta transacció
bàsicament per garantir aquests aspectes dubtosos, és a dir, que

es respecti l’àmbit competencial i que es tenguin en compte els
consells insulars. I a partir d’aquí nosaltres confiam en el
Govern que aquest any que queda, d’aquí al proper pressupost,
es faci tota la feina d’elaboració dels estatuts que garanteixin
aquestes coses. Per tant, presentam aquesta transacció,
insistesc.

Després també referit a l’Institut d’Indústries Culturals,
però no directament tenir una altra esmena, que és la 16418,
que el que fa és tornar a la configuració i al nom de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, ara ILLENC. Nosaltres defensam que la
feina d’aquests dos anys s’ha fet en una direcció, junt amb el
sector cultural també i, per tant, creim que és una esmena de
supressió, creim que s’ha de mantenir la configuració i el nom
actual d’ILLENC, front la proposta del projecte de llei que és
la de retornar a Institut d’Estudis Baleàrics.

Dues esmenes també presentam referides a les
desgravacions fiscals a famílies que tenen estudiants fora de
l’illa de residència. La 16408, presentam també una transacció
que simplement intenta millorar el text... em sap greu, però
donaré feina, n’hi ha dues perquè són del mateix tema..., una
primera transacció que es refereix a la 16408 que bàsicament
intenta és descriure amb un poc més de detall els estudis que
són objecte d’aquestes desgravacions, purament. Només és una
matisació, però per a nosaltres era important, d’acord?, que hi
entrin estudis artístics, etc., bé, era important.

I la segona desgravació que afecta la 16409 -que també ara
es lliurarà- és una qüestió de plantejament. Aquesta esmena fa
referència a les exclusions. Pensam que un estudiant menorquí,
d’Eivissa i de Formentera, per a aquests estudiants el fet que hi
hagi uns estudis que es donen a l’illa de forma presencial, per
exemple, a través d’una extensió universitària no hauria de ser
un impediment per ser beneficiari de la desgravació. Per què?,
alguns diran: “bé...”. És el mateix estudiar Turisme a l’extensió
universitària de Menorca, per exemple, per posar el cas de la
meva illa, que fer-ho a la Universitat de Barcelona o a la
Universitat de les Illes Balears a Mallorca?, per a nosaltres no
és el mateix. Els professors seran els mateixos i són iguals de
bons, però l’estructura, els departaments, el suport no és el
mateix, no hauria de ser una qüestió que restés a aquesta
possibilitat. Entenem els altres arguments, però seguim pensant
que no ha de ser una cosa que resti, entre altres coses perquè...
jo he de dir que a Menorca la majoria dels nostres estudiants
opten per anar a Barcelona, per un motiu molt senzill: una
vegada que ja has d’assumir una despesa per estudiar, idò
alguns prefereixen anar a universitats de Catalunya, sense
menysprear..., sense que sigui cap menyspreu ni cap
desconsideració cap a la Universitat de les Illes, però és la
realitat.

Per tant, la defensam i la volem mantenir en aquest nou text
que no sé si s’ha entregat a tots els diputats, però bé...

(Se sent una veu de fons que diu: “una còpia, una còpia”)

Ah, no n’hi havia prou?, disculpau,... d’acord..., si després
hi ha algun dubte en tot cas... 

D’acord, he dit les dues transaccions referides a les
desgravacions fiscals.
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També hem presentat dues esmenes que fan referència a
l’impost turístic en concret, que feien referència a dedicar una
part d’aquest impost, el 5%, a un aspecte que per a nosaltres és
fonamental, que és el de la inspecció. 

Aquestes dues esmenes que són la 16415 i la 16414 les
retirarem, per què?, seguim pensant que la inspecció és
fonamental per entendre..., 16415 i 16416, perdó, perdó,
16415, no, i 16416...

(Remor de veus)

Havia dit...

EL SR. PRESIDENT:

Havia dit 16414 que era la que estava transaccionada. Per
tant, les que retira són la 16415 i la 16416.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Exacte, perdó, sí. Insistesc que per a nosaltres és important,
però bé, aquests dies arran d’aquesta esmena hem pogut parlar
molt amb el Govern i crec que és important explicar per què les
retiram.

Bé, aquesta és una competència dels consells a través de la
competència d’ordenació turística, lamentablement quan es va
fer el traspàs, en aquells moments no ser li donava la
importància que crec que se li hauria d’haver donat i alguns
consells varen optar perquè algunes de les dotacions d’aquelles
places es dediquessin a altres coses. Inspecció avui crec que té,
vull pensar, un reconeixement i una consideració que no va
tenir al seu moment. Lamentablement avui reconeixem que és
necessari incrementar la dotació amb inspecció.

En aquests moments, com és conegut, s’està culminant el
traspàs d’aquesta competència a l’únic consell que no la té, que
és el Consell de Mallorca, està prevista per al 2019. Amb
aquest traspàs, s’han de revisar i s’han de reequilibrar els
recursos, en aquest reequilibri dels recursos hi haurà dotació,
per tant, també se’n beneficiarà Eivissa, Menorca i Formentera
i amb aquesta redistribució i increment de recursos es preveu
que vagin destinats precisament a cobrir aquestes necessitats
d’inspecció i d’instructors referits a turisme.

Per tant, creim que la via del Govern, la té oberta. Nosaltres
en aquest sentit... ara que la coneixem i ara que a més a més el
Govern ens dóna garanties que hi haurà un increment de
recursos que es podran destinar a aquest àmbit d’inspecció,
doncs creim que bé, és oportú per tant retirar aquestes dues
esmenes.

Per acabar em queda la 16417, que és un tema que ja des de
Podem s’ha explicat i que s’està treballant una transacció,
supòs que el Partit Socialista la tornarà reiterar, que fa
referència als interins i que compartim i per tant, la
transaccionarem amb el text que s’exposarà.

La 16420 és una esmena conjunta sobre sanitat gratuïta,
garantir la sanitat gratuïta, també presentarem una transacció
conjunta i per tant, també ja ho farem.

I finalment la 16419 que és una esmena que sí que... ho dic
perquè s’entengui el vot d’aquesta votació que farà el nostre
grup i per garantir que sigui així, que demanarem que quedi
viva, en el sentit que creim que estem en un procés encara de
negociació i de debat i per tant, no tendria sentit que avui
s’incorporés, si és que es donés el cas, en els termes tal qual
l’hem presentat. Per tant, nosaltres mateixos farem o intentarem
que quedi viva i per tant, volem que es mantingui i pugui anar
a plenari i ens doni marge per a aquesta negociació.

Deixant les nostres esmenes, sí que voldria entrar almanco
en tres esmenes en les quals volem explicar el nostre
posicionament. Una és l’esmena de Podem, la 16348, que ja ha
explicat el seu portaveu, que fa referència a l’increment de
l’impost a la temporada baixa. Crec que no fa falta perquè -
repetiré- nosaltres no ho compartim, vàrem treballar molt en
aquest aspecte. Compartim que en aquest moment s’havia de
revisar l’impost turístic i eliminar certes excepcions com pot
ser la dels creuers o la de la temporada alta, però en cap cas
tocar la temporada baixa, sobretot pensant perquè en alguns
territoris i en aquest cas de Menorca tendria un efecte i un
impacte creim que molt negatiu. Una vegada que el sector està
fent esforços importants, no per allargar, sinó simplement per
mínimament consolidar tota una oferta, creim que el gest, el
discurs ha de ser el d’estar al costat d’aquest sector que fa
aquest esforç. Per tant, no li donarem suport, votarem en contra
de l’esmena 16348.

I també dues que també volem explicar, del PSIB, una és la
que fa referència... em sembla que ha estat el Partit Popular el
que ha fet referència a la de la bestretes, és una disposició
addicional que... nosaltres ens abstindrem, tenim dubtes no
només d’aquest redactat, sinó que creim que seria molt positiu
conèixer nombres per entendre aquest redactat. Per tant, ens
falten elements per donar avui el suport a aquesta descripció i
a partir d’aquí, bé, no vol dir que puguem seguir negociant,
però en aquest moment nosaltres no hi podem donar suport, ens
abstindrem a aquesta disposició.

I finalment també ens abstindrem a l’esmena 16111 del
Partit Socialista que fa referència, precisament també, a
l’impost turístic, en concret a l’índex de desestacionalització.
També hi presentam una transacció que... -si hi ha prou
còpies..-, una transacció que va... i ara m’he quedat jo sense, no
sé on... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, una transacció, la darrera transacció de quina
esmena és?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

L’esmena... la transacció és a l’esmena 16111 del Partit
Socialista.

Bé, té dos aspectes l’esmena presentada pel Partit
Socialista, un primer aspecte que és reduir el nombre de dies,
de 153 a 122 per als establiments de l’illa de Menorca a l’hora
de computar la temporada. Nosaltres enteníem l’índex com a un
índex no de correcció, ho hem explicat moltes vegades, sinó
com un índex de desestacionalització.
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És ver, és cert que els 122 dies s’ajusten més a la temporada
real de Menorca, igual podria dir Formentera, però bé, és cert,
però, quina era la filosofia de l’índex...?, vaig acabant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, ha d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...sí, de desestacionalització?, allargar un poc i amb aquest
allargar tenir uns beneficis importants, que era el 10% damunt
el total de la recaptació que és important, molt important. Per
tant, tenim els nostres dubtes, però els nostres dubtes principals
vénen al segon apartat, si fins ara han fraccionat i territorialitzat
els criteris, per què no a la segona part de l’esmena fer-ho
també?, és a dir, la segona part es referia només als
establiments bàsicament de Mallorca,  ubicats a Mallorca. Bé,
nosaltres el que feim és territorialitzar aquesta esmena, i no
m’allarg perquè el president em tallarà, ja ho explicaré. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Abans de seguir voldria veure si és
possible aclarir dos punts. L’esmena 16411 de MÉS per
Menorca...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

... l’ha relacionada d’alguna manera amb una esmena del
PSOE, no sé si és la 16109 o la 16119. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

719. 16.000...

EL SR. PRESIDENT:

119? És que la 119 ho he estat revisant i no m’apareix, està
fora de les esmenes del PSOE, arriben a la 16112. 

Sra. Interventora, pot aclarir...?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, si es considera... idò, el que enteníem era que el mateix
contingut no tenia sentit mantenir... si es considera que ha de
ser retirada, retirada, és a dir, nosaltres assumíem ja el
contingut que havia presentat el Partit Socialista...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no, la 16411.

EL SR. PRESIDENT:

La 16411 l’havia relacionada amb la 16119 del PSOE, però
em diuen que ja està aprovada perquè no era a la relació que
consta a aquesta presidència. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Més que mai si ja està aprovada, bé, la puc mantenir, però
poc sentit tendrà mantenir una cosa que ja està incorporada al
text. 

EL SR. PRESIDENT:

La mantenen, però està desvinculada de qualsevol tipus de
transacció, lògicament. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. D’acord. Llavors, hi ha l’esmena de MÉS per
Menorca, 16420, que la va transaccionar amb la 16397 de MÉS
per Mallorca. És així?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Són tres, sí, sí. Bé, sí, hi ha una petita diferència de la frase,
sí. 

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Martí té la paraula per aclarir la...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La del Partit Socialista que deia...

EL SR. PRESIDENT:

La del PSOE.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... que està incorporada, que ara s’explicava que ja està, era la
16119 i nosaltres el que dèiem és que l’esmena de MÉS per
Menorca 16411 el contingut era el mateix, si ja està incorporat
a ponència poc sentit tenia mantenir-la. Nosaltres el teníem
transaccionat perquè era el mateix contingut, però si és retirat,
és retirat, no passa res. 
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EL SR. PRESIDENT:

Però vostès la 16411 la mantenen?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Jo crec que no fa falta mantenir-la si ja està en el text. 

EL SR. PRESIDENT:

Es retira la 16411 perquè ja està aprovada, ve aprovada per
ponència.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS.

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Tant en ponència, avui ho volia tornar a fer, jo el que volia
proposar era una transacció amb la que ja està aprovada
redactada pel Partit Socialista. Jo no sé si tots l’han de retirar,
si estan d’acord, clar, o tots han de venir a bé que surti com una
transacció amb allò ja aprovat a ponència. No sé ni si és
possible això. 

(Remor de veus)

Eh?, o no, perquè tothom se senti particip d’aquesta... si
estan d’acord. No, no, jo dic la 16119. 

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta és si es pot transaccionar una cosa que ja està
aprovada per ponència?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS.

Exactament. Són... les de salut ja estan transaccionades així,
no?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara, jo el que volia proposar i ho proposaré quan m’hagi
de...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, arribarem ja al torn del Grup Parlamentari PSOE, però
de moment la pregunta és si el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca retira la 16411 o no? No. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, i així ens la deixam per al segon torn. No. Així
explicarem el que acaba de dir el portaveu...

EL SR. PRESIDENT:

Manté l’esmena? 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Manté l’esmena. D’acord. Volia demanar si la Mesa ha
rebut totes les propostes de transacció del Grup Parlamentari
MÉS? I hi ha unes altres que ha anunciat que es
transaccionarien, però les faran... presentaran l’escrit...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Totes les que hi ha transacció de text nou les presentam per
escrit, les que he esmentat transacció és perquè em transaccion
amb un text d’un altre grup. 

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt
correspon al representant d’aquesta comissió que és el Sr.
Xavier Pericay.

Sigui com sigui donarem la paraula a tots els representants
del Grup Parlamentari Mixt. La pregunta és si volen repartir-se
el temps o consideren que un temps de quinze minuts per al Sr.
Xavier Pericay i cinc minuts per a la Sra. Silvia Tur en tenen
prou o volen dividir-se el temps?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Em pareix bé, em pareix bé. 

EL SR PRESIDENT:

Tots saben que aquesta presidència, aquesta mesa no posarà
cap tipus de... limit sí es vol seguir parlant dins que tot sigui
dins els límits normals d’aquest temps donat als altres grups
parlamentaris.

Per tant, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt RGE núm. 16165/17 a la 16170/17, RGE núm. 16173 i de
la RGE núm. 16175 a la 16193/17 de Ciutadans, té la paraula
el Sr. Xavier Pericay per un temps de, en principi, de quinze
minuts.

EL SR PERICAY I HOSTA:

Perdoni, president, ja sé que les ha llegides, no el volíem
interrompre, però seria possible invertir l’ordre i començar per
les esmenes de Gent per Formentera. 

EL SR. PRESIDENT:

El que vostès em demanin serà consultat amb la Mesa i
segur que queda aprovat.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, idò, passam a la defensa del Grup Parlamentari
Mixt, les esmenes RGE núm. 16194 i 16195/17, de Gent per
Formentera. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, si pot ser cinc
minuts, i sempre seran passats quinze minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Gràcies per la seva bondat,
comprensió i extensiva generositat. No necessitaré ni tan sols
cinc minuts perquè crec que em bastarà amb un i mig. 

Miri, nosaltres tenim dues esmenes a l’articulat, que són la
16194 i la 16195, com vostès ja saben són esmenes que
coincideixen en contingut amb la redacció original amb les
esmenes que va presentar en el seu moment MÉS per Menorca
també relatives a les deduccions fiscals, i és que tant una
formació com l’altra coincidim, i esper que també vostès ho
entenguin i votin a favor d’aquestes esmenes, la interpretació
que feim és que la realitat de les preferències de destinacions
universitàries dels estudiants de les nostres illes és prou
heterogènia i, per tant, per als estudiants d’Eivissa, de
Formentera i de Menorca generalment hi ha una tendència que
escullin com a primera opció anar a estudiar fora de les Illes
Balears. 

Per tant, nosaltres enteníem que la manera, entenem que la
manera en què està redactada la llei, sobretot pel que fa a la
part d’exempcions, del punt 3b de la disposició final segona, fa
que d’alguna manera es penalitzi deixar enfora d’aquestes
possibles deduccions a aquells estudiants, i per defecte a les
seves famílies, que opten per estudiar fora de Balears quan
certament en alguns casos tenen aquella mateixa oferta a les
nostres illes, però pensam que evidentment és molt restrictiu
posar aquest tipus de limitació perquè en tot cas el que creim
que ha de procurar aquest govern és que tots els estudiants de
les Illes Balears puguin optar a tenir totes les facilitats possibles
i a la vegada optar a anar a estudiar on ells considerin que és
més adequat per a la seva futura carrera professional, ja sigui
perquè en moltes ocasions tenen família fora de Balears i els
poden acollir, perquè decideixen viure una experiència de pis
compartit amb altres estudiants fora també de Balears o en
altres ocasions perquè fins i tot les seves qualificacions els
permeten optar a un ventall de carreres o d’estudis de grau
superior que... bé, que tenen un determinat, un... prestigi
superior en algunes universitats. 

En tot cas, sense que això desmereixi en cap cas -i insistesc,
en cap cas- la nostra universitat, entenem que és important que
no deixem fora tot aquest volum d’estudiants perquè és un
gruix important i perquè seria un pressupost molt injust si
finalment queda aprovat tal com està, amb la redacció actual. 

Per això, bàsicament deim, mirin, les deduccions fiscals
s’han de fer extensives a tothom sempre i quan, evidentment,
les famílies reuneixin els requisits que estableix la llei de renda,
de renda... d’ingressos màxims per familia, etc. 

Ja per acabar, en aquest sentit nosaltres no votarem, però sí
que hem de dir que estaríem totalment d’acord a acceptar les
transaccions que presenta MÉS per Menorca perquè pensam
que clarifiquen la redacció inicial de les esmenes que varen
presentar tant uns com els altres i perquè pensam que
contribuiran, en definitiva, si s’aproven, que la llei sigui en
aquest aspecte concret molt més justa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Torn de paraula per al Sr. Xavier Pericay per a la defensa
de les esmenes ja relacionades al principi.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Senyors i senyores diputats.
Primer de tot, volia indicar dues esmenes que retirarem, la
16165 i la 16170. El primer cas és una qüestió simplement de...
les repetesc?

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot tornar a repetir, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí. Retiram dues esmenes nostres, de Ciutadans, que són la
16165 i la 16170. La segona perquè està repetida i no ho
havíem observat, ni ho havia fet constar jo a la ponència que
vàrem tenir l’altre pic, està repetida respecte de l’esmena
anterior.

Després n’hi ha unes altres que de fet ja em plantejaven
dubtes i em segueixen plantejant dubtes, que són aquelles que
tenim, que són la 16171 i la 16172, a apartats que han
desaparegut, és a dir, apartats que ja varen ser incorporats en
ponència, incorporats no, és a dir, que varen ser..., són els
apartats 6 i 9 de l’article...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, disculpi la interrupció; m’ha dit esmenes que no
estan relacionades dins la seva relació d’esmenes que hi ha
proposades per a votació. 16171, ha comentat...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

16171 i 16172.

EL SR. PRESIDENT:

Estan aprovades per ponència, aqueixes dues.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, simplement ja es van..., pel fet d’haver desaparegut...
Idò jo no ho recordava, d’acord, d’acord; tenia aquí el llistat
original i..., idò ja està, oblidin la segona part i retir les dues
primeres que he indicat.
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També volia dir perquè, si no, no hi pensaré que la diputada
Xelo Huertas, que havia de ser aquí, ha hagut d’anar-se’n avui
a mig ple perquè tenia febre i m’ha demanat que es
considerassin les seves esmenes presentades, simplement.
També volia que constàs en acta. Com és natural les volia
defensar però ho haurà de fer en el ple de la setmana que ve.

Respecte de les nostres esmenes, n’hi ha de naturalesa molt
diversa, intentaré anar explicant un poc el que hem fet en
relació amb aquest articulat. D’entrada tenim una esmena que
pot parèixer estranya, la 16173, que és una esmena de supressió
del sou del director de l’Oficina Anticorrupció; evidentment no
és que el vulguem deixar sense sou, però contràriament a altres
grups que sí que han fet propostes de sou nosaltres creim que
no ens correspon fer una proposta de sou, i l’única manera que
teníem de manifestar el desacord amb el sou que està, diguem,
atribuït a aquests pressuposts és aquesta. Creim que això ha
d’anar evidentment en un conjunt molt més ampli, com ja hem
manifestat altres pics, en què també s’agafi, per dir-ho de
qualque manera, el conjunt dels sous i no es posi un sou, com
s’ha fet en aquest cas, arbitrari, que evidentment consideram
excessivament elevat.

Les esmenes 16166 i 16175 en realitat el que fan és
demanar -són precisions que poden parèixer a vegades una
mica tècniques, però...- demanar que amb l’acreditació d’aquest
cens de què parla l’article..., seguesc o veig que hi ha algun
tipus de...? No, no sé si hi ha algun problema respecte del que
estic dient;  no?, puc seguir...

EL SR. PRESIDENT:

Pot seguir, pot seguir. No, no, no hi ha problema.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

He vist que la vicepresidenta em mirava i no sabia si era per
alguna raó. Bé, alguna raó relacionada amb això, evidentment.

En tot cas comentava que per ventura és una precisió una
mica tècnica però demanam que aquesta acreditació de
residència tingui un mínim de sis mesos i que això consti,
evidentment, a l’articulat. De la mateixa manera que
consideram, a l’esmena 16167, referit als nomenaments, que
aquest nomenament corresponent a la Direcció General de l’ib-
salut no té per què delegar-se, sinó que ha de ser un
nomenament que vingui directament des de l’òrgan indicat. 

Les esmenes 16188, 176 i 177 tenen a veure amb el
personal, en aquest cas, estatutari de l’Ib-salut que no presti
funcions sanitàries, i afecten respectivament la reducció de
jornada, els assumptes propis i l’excedència, és a dir, creim que
són uns drets que s’han de fer extensius també a aquest
personal, a part del que ja està esmentat el mateix articulat.

La 16169 està relacionada amb la concertada, igual..., bé,
com hi estava amb el que ja hem comentat que s’havia integrat.
Creim que en aquest cas per raons de vinculació amb una
normativa distinta, que és la normativa laboral, s’ha de suprimir
aquesta precisió que indica el text.

Respecte de la 16178, que té a veure amb el fons de
col·laboració amb entitats locals, nosaltres proposam un
augment del 0,45 que indica la llei a un 0,5; sabem
perfectament que el que la llei preveu és un 0,7; nosaltres l’any
passat vàrem demanar que passàs del 0,3 al 0,5, el Govern ens
va proposar una transacció de 0,4 que vàrem acceptar; ara,
respecte d’aquest 0,4 que és el que era vigent, la proposta d’un
0,45 ens pareix que ja podem fer el pas fins al 0,5, i per tant
això és el que sol·licitam en aquesta esmena perquè, en fi,
perquè pugui passar.

La 16179 també és una precisió d’ordre tècnic, si volen,
però que creim que tot això és bo, que és el requisit
d’evacuació d’informes en aquest context. La 16180 creim que
els romanents -és una esmena que per a nosaltres com a mínim
és clàssica perquè l’estam presentant a cada exercici i a cada
debat de pressupostos- que els romanents que puguin existir
vagin a amortitzar deute, i que això hi vagi, diguem, per llei.

Respecte de la 16189, també creim que s’ha d’incorporar el
personal funcionari estatutari sanitari en aquesta potestat de
prolongació del servei actiu. La 16191 fa referència a un vell
compromís que ja va ser per a nosaltres objectiu d’una proposta
de resolució en el debat de política general, i és que l’acord de
fidelització del personal facultatiu d’Eivissa i Formentera es
recuperi íntegrament d’una vegada; si no ho record malament
l’any 2012 va ser de qualque manera anul·lat i està pendent de
ser recuperada aquesta quantitat que té a veure amb aquesta
fidelització. 

La 16187 també consideram que no hi ha motiu per
suprimir aquests articles de la Llei dels jocs, i que facilitaven
en molts de casos justament els mateixos processos de
recaptació, i que en canvi la Llei de pressuposts que estam
discutint ha eliminat. 

La 16181 en principi hem arribat a un acord de transacció
amb el Grup Socialista que també afecta la 16192, acord que si
de cas després el representant del Grup Socialista ja... -o ja està
passat i tot?- bé, ja especificarà o ja distribuirem, si és que
també està imprès. En tot cas acceptaríem aquesta transacció,
insistesc, a les dues esmenes, 16181 i 16192.

La 16182 nosaltres no veim que hi hagi necessitat de fer
aquesta precisió respecte de la distància i per tant d’impedir la
(...) que aquesta deducció afecti també un altre habitatge. 

La 16190 i la 16183 afecten dos apartats de l’impost de
turisme sostenible i, bé, la nostra postura és coneguda respecte
d’això, per tant el que demanam és que s’eliminin els punts 1
i 2. 

La 16184, un aspecte que ens pareix important, que és que
la persona, diguem, que pugui tenir dret a aquesta subvenció
sigui una persona que no ha estat encausada per engany, per
culpa o negligència en relació amb la mateixa subvenció, és a
dir, que hi hagi per tant una impossibilitat, que aquesta sigui
una excepció també de percebre-la.

Creim, a la 16186, que la fiscalització ha d’afectar també
l’ib-salut i l’Agència Tributària, encara que siguin qüestions
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que sabem que la llei en principi no preveu però creim que
també s’hi han d’incorporar. 

I la 16193 és una proposta de nova deducció per a famílies
nombroses, i la 16168 el que fa és, també vinculat en aquest cas
als tècnics que treballen en atenció a la diversitat, d’ampliar el
mòdul fins a 17.000 euros partint dels 14.000 existents en
aquest moment.

Respecte del sentit del vot de Ciutadans a la resta
d’esmenes que queden vives la veritat és que em resulta molt
difícil poder donar un criteri general; la nostra actitud ha estat
d’anar-les analitzant, en general tot això que hem considerat
que era positiu ho hem..., en fi, hi votarem a favor, quan tenim
qualque dubte ens abstendrem i quan tenguem clar que no
convé hi votarem en contra. L’abstenció per exemple i és un
exemple de les coses que s’han comentat a partir de la
intervenció de MÉS per Menorca i d’aquesta proposta relativa
a l’Institut d’Estudis Culturals, és -no Estudis Culturals no, he
dit una bajanada-, Institut d'Indústries Culturals, sí, l'Institut
d'Indústries Culturals no és tan el sentit de la institució mateixa,
per això ens abstendrem, sinó més el cost que aquest nou
organisme pot tenir.

Per tant, entenem i creim que és una manera pràctica per
dir-ho així, de poder resoldre molts de problemes quan
realment s’han de gestionar produccions culturals que tenen a
veure amb el món empresarial també i que des de
l’administració no es compta molt sovint amb l’agilitat
necessària i que, per tant, no ho veim mal enfocat, però com
que no tenim cap explicació ni cap justificació sobre aquest
cost. De moment la nostra postura és d’abstenció.

Si després hi ha qualque cosa més on faci falta fer una
precisió, ja la faré.

I res més. Moltes gràcies President.

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 16111 i 16112/17 i posicionar-se respecte de les
altres esmenes dels grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr.
Andreu Alcover, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo per economia del debat i del
temps que fa que som en aquesta santa casa, també reservaré
certs elements del debat per al plenari, perquè, si no, no em
bastaran els 15 minuts. I miraré de desgranar aquelles esmenes
que o acceptam, o proposam transacció, o acceptam la
transacció que s’ha proposat, en el benentès que la resta les
votaríem en contra.

Anirem una per una si els sembla bé i esper no equivocar-
me de cap.

La primera vendria a ser una proposta de transacció que
faríem a aquella que comentava el Sr. Nel Martí abans, en el
sentit de proposar que les esmenes que queden vives s’acullin
al redactat que va fer el Partit Socialista a l’esmena de

l’articulat. L’esmena que havia presentat el Partit Socialista i
que està acceptada i es va aprovar en ponència és la 16119 i
anava en el sentit que a partir..., bé la llegiré: “No es financen
les retribucions i les quotes de la Seguretat Social
corresponents als mesos de juliol i agost quan es produeixi la
contractació o ampliació de la jornada de professors, mitjançant
un contracte indefinit o temporal a partir de l’1 de juny, ni
tampoc quan es tracti d’un contracte temporal subscrit abans de
l’1 de juny i el professor o la professora no hagi prestat serveis
en el centre durant un mínim de cinc mesos i mig del curs
escolar corresponent”.

Volem anar a la idea, i per això proposaré dues transaccions
més, és que tant a la concertada com a la pública, la gent que
tengui més de cinc mesos i mig de contracte i acabi el contracte
entre l’1 de juny i 30 de juny, s’allargui juliol i agost, i només
en aquests casos. Per què? Perquè, segons se’ns ha comentat
des d’Educació, s’havia detectat certa picaresca en qualcú,
qualque interí de llarga duració, que tenia una baixa també de
llarga duració, i que, per cobrar juliol i agost, es posava d’alta
dia 25, 26 o 27 de juny. Com que la normativa, la Llei de
pressuposts dels anteriors anys deia que havien de tenir
contracte dia 30 de juny, resultava que qui es posava d’alta
cobrava el juliol i agost i qui havia substituït durant sis o set
mesos la persona, doncs es quedava sense cobrar juliol i agost. 

Entenem que això era una picaresca que era injusta, així
se’ns va informar i vàrem dir, bé, si això ho posam d’1 de juny
ja no hi ha el perill que es posi d’alta el 25 o 26 de maig perquè
hauria d’acabar el contracte. Per tant, d’1 de juny a 30 de juny,
si es posa d’alta aquest senyor per cobrar juliol i agost, també
cobrarà qui l’hagi substituït durant més de cinc mesos i mig.
Això passarà tant a concertada com a la pública, si s’accepten
les transaccions.

Per tant, en aquesta, a l’article 31.5 proposam, si sembla bé,
transaccionar en la que ja va ser aprovada en ponència.

Després, seguim endavant. La 16179 de Ciutadans, que
proposava l’Institut de Salut Laboral, afegir dins les
competències en el punt i), “así como la adecuación de
informes al respecto”, proposam acceptar-la, per tant, votarem
a favor. 16179 de Ciutadans.

A la 16414, que el Sr. Nel Martí ha proposat una transacció,
nosaltres l’acceptaríem, a la supressió de l’Institut d’Indústries
Culturals. Nosaltres acceptaríem la transacció.

A la 16192 de Ciutadans, que va juntament amb la 16181
també de Ciutadans, una fa referència a l’annex 20 i l’altra a
l’articulat, proposaríem la transacció que se’ls ha passat. Aquí
el que deia és fer extensible la deducció fiscal als arrendaments
de llarga duració i l’únic que es fa aquí és matisar què són
arrendaments de llarga duració i quines condicions són.
Evidentment hi ha d’haver..., s’ha de fer el contracte segons la
LAU, etc. Aquí tenen les condicions.

Després a l’annex 21, proposaríem una transacció a les
esmenes que estan redactades a mà, és la segona, les esmenes
són la 15481 d’El Pi, 16164 de la Sra. Xelo Huertas, 16419 de
MÉS per Menorca i 16168 de Mixt, Ciutadans, en el sentit de
no passar de 14 a 17. Jo vull recordar que enguany ja eren 12,
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sinó..., i això és una fórmula matemàtica, s’han trobat 120.000
euros d’Educació i ja hi podem destinar 120.000 euros, doncs
això suposava passar de 14 a 17, suposava 190.000 euros, si
n’hi ha 120 és una regla de tres, n'han sortit 1.890 que s’han de
sumar a les 14.000. Per tant, proposam, com a transacció, que
el mòdul anual d’auxiliar tècnic educatiu costi per a l’any 2018,
15.890 euros. I així haurà passat del 17 al 18, de 12.000 a
15.890. És una qüestió purament econòmica, surt un número
rar, però aquí explic d’allà on surt. Això seria d’aquestes quatre
esmenes.

La de les bestretes, que és la nostra, jo aquí al Sr. Camps li
diria que evidentment que ha de quedar que "fins que així
s’acordi pel mitjà dels convenis que a aquest afecte i a instància
de l’administració la comunitat subscrigui aquesta
administració amb els consells insulars respectius i que no serà
exigible", per què? Perquè és possible i probable que quan es
faci la liquidació hi hagi qualque consell insular que se li hagin
de pagar 70 o 80 milions d’euros. I si això es transformàs
directament en exigible, l’any que ve podrien exigir els 70 o 80
milions d’euros.

Vostès els altres anys, els dos darrers pressuposts han anat
fent esmenes per pagar 2 o 3 milions d’euros als consells
insulars. Es tracta d’això, no es tracta de..., de dir, no això no
val per res i ja ho veurem, no. Posem les bases per començar a
liquidar les bestretes, però evidentment sabem, i això també ho
sap vostè, que no hi ha els recursos per liquidar d’un any per
l’altre totes les bestretes. Doncs, acordem amb els consells quin
calendari de pagament es pot fer.

Aquesta, d’acceptar-se, vull comentar que ha d’anar referida
també a la disposició dinovena 1, la disposició final..., final
no... Si aquesta s’aprovàs ha d’anar lligada a la disposició final
dinovena 1, que també es va incorporar en ponència, en el
sentit que nosaltres..., es va afegir i quedava, punt 1: “Aquesta
llei comença a vigir, una vegada publicada al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, l’1 de gener de 2018", i després seguia: “Això
no obstant les normes que contenen les disposicions
addicionals sisena -i si s’aprova aquesta també s’hauria
d’incorporar aquí- comença a vigir el 31 de desembre de
2017". Per què es fa això? Perquè si enguany hi pogués haver
qualque sobrant es podrien començar a liquidar les bestretes
dins enguany i no esperar a l’any que ve. Per tant... l’acceptació
de l’esmena suposaria la petita modificació de l’esmena 16110,
que ja està aprovada i per tant està incorporada a ponència. Ha
quedat clar? Ha quedat clar, no?

EL SR. PRESIDENT:

Vostè segueixi, Sr. Alcover, no es preocupi.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Seguesc, seguesc. Aquesta ja estava incorporada... La
16181 de Ciutadans ja l’he comentada, anava lligada a aquella
de lloguers de llarga duració, per tant entenc que ja està
comentada. 

La 16408 de MÉS per Menorca..., 16408, sí, nosaltres
acceptam la transacció proposada en el sentit que aclareix més
els estudis que es financen. Respecte de la 16409 nosaltres la

transacció, la redacció de la transacció ens agrada més, ens
agrada més la redacció; per tant acceptaríem aquesta redacció
però ja anuncii que hi votarem en contra perquè entenem que
això és una...; no es pot? No, no, posats a votar evidentment
crec que és millor votar la proposta de transacció a pesar que
nosaltres votarem en contra, perquè entenem que és una
injustícia i una discriminació respecte dels estudiants de
Mallorca, per tant entenem que no li podem donar suport i que,
per cert, també he de dir que no afecta a cap estudiant de
Formentera, per tant..., el mateix dic de Formentera, també
creim que s’hauria de votar la proposta de transacció a pesar
que no hi donarem suport. A l’altra de Gent per Formentera,
com que era igual que la de MÉS per Menorca, també
acceptam la transacció que ha proposat.

Arribam a les esmenes números 16417 de MÉS per
Menorca, 16347 de Podem i 15480 d’El Pi, on amb la mateixa
filosofia que havia explicat abans nosaltres proposaríem com
a transacció canviar el redactat de la disposició final 8.1, en el
segon paràgraf, quan diu: “No obstant el que disposa el
paràgraf anterior, i a partir del curs 17-18, els funcionaris
interins amb un nomenament en vigor a dia 30 de juny que
acumulin cinc mesos i mig de contracte”, proposaríem com a
transacció “els funcionaris interins amb un nomenament en
vigor a dia 1 de juny”, per equiparar tant la concertada com la
pública i evitar aquesta picaresca que deia abans.

Respecte de la 16111, que ha proposat el Sr. Nel Martí una
transacció, aquella de l’impost turístic, nosaltres evidentment
s’haurà d’estudiar aquesta transacció i per tant ens agradaria
deixar-la viva, i ja en el plenari...; sabem que és un risc, però
ens agradaria deixar-la viva i que no s’aprovàs avui; per tant,
bé, ja mirarem les votacions com van, però voldríem que es
discutís i s’acabàs de votar en el plenari a l’espera d’estudiar
aquesta ponència, essent coneixedors del risc que es corre, eh?,
en això no hi ha...

Les de salut ja s’han comentat... I la resta de què no he
parlat és que hi votarem en contra. Per tant..., fins aquí. Bé,
també vull dir que les que havíem de votar a favor, del Partit
Popular i de MÉS, ja es varen incorporar a ponència i hi vàrem
votar a favor, o sigui que quedi constància.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies per les
transaccions que han fet a les esmenes del Partit Popular, o
sigui cap. Som el partit que ha presentat més esmenes i ni una
no ha estat prou bona per poder-la ni tan sols transaccionar. En
qualsevol cas, les mantenim totes menys les dues que hem
retirat, i faré algunes reflexions sobre algunes coses que s’han
dit.

Primer aniré a l’esmena del PSIB, a les bestretes. Nosaltres
hi votarem en contra, hi votarem en contra perquè no veim gens
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clar que incorporant aquesta disposició addicional nova es
garanteixi el pagament d’aquestes bestretes, perquè tot queda
al que pugui pensar la Conselleria d’Hisenda. Es farà
mitjançant convenis que a aquest efecte, a instància de
l’Administració de la comunitat autònoma..., és a dir, la
comunitat autònoma, si li va bé, farà un conveni amb un consell
insular per començar-li a pagar. Aquí jo ho veuria molt bé si
ens aprovessin l’esmena que feim cada any de 3 milions
d’euros; si hi hagués realment voluntat de pagar les bestretes
per lògica ens aprovarien l’esmena on s’habilita una partida de
3 milions d’euros per poder pagar les bestretes; si no tot açò
són contes que no ens creim en absolut. A més posa que es
faran protocols d’intencions, i sabem els protocols d’intencions
com acaben, que queden allà dins el calaix, moltes vegades. Per
tant o es modifica o podem arribar a un acord on realment aquí
hi hagi un compromís real del Govern de pagar les bestretes i
de liquidar-les..., ara el Sr. Alcover ens deia que s’hauria de fer
un calendari de pagaments; escolti, és que duim dos anys, dos
anys en què la consellera ha promès que s’estava fent el
calendari de pagaments, és a dir que una darrere l’altra ens ha
estat enganant, tirant pilotes fora, perdent el temps, i ara ens ve
aquí amb una esmena de darrera hora, que no queda clara
aquesta voluntat de pagar les bestretes, i per tant nosaltres de
cap de les maneres no la podem aprovar. Per tant el vot nostre
en aquest cas serà en contra.

Nosaltres hem fet esmenes, perquè s’ha parlat del conjunt
de les esmenes del Partit Popular, nosaltres hem fet esmenes en
què les baixes bàsicament van dirigides a tres qüestions: una,
efectivament, als interessos del deute. Una altra, a l’estructura
política de la Conselleria de Cultura, l’estructura política,
perquè la Direcció General de Cultura veu augmentades les
seves partides, la Direcció General d’Esports veu augmentades
les seves partides, per tant no és que no creguem en la cultura
ni en l’esport, perquè aquestes direccions generals es veuen
augmentades en les seves partides; el que no entenem és
l’existència d’una conselleria, quota en aquell moment perquè
hi havia MÉS per Menorca i els havien d’acontentar, però ara
ja no s’explica que hi pugui haver una conselleria, i la Direcció
General de Cultura i la Direcció General d’Esports es poden
dur perfectament des d’una altra conselleria; per tant buidam de
contingut l’estructura política d’aquesta conselleria i ho
dedicam a altres coses que consideram molt més prioritàries. I
també donam baixes a la partida de publicitat i pompa de la
Conselleria de Presidència. Aquests són els tres focus. 

No hi ha cap esmena que de forma individual buidi cap
d’aquestes partides. El conjunt, evidentment, perquè ja em
sorprendria que s’aprovessin totes les esmenes del Partit
Popular. Ara, si volem aprovar totes les esmenes del Partit
Popular ens ho deis, ens ho deis, que no hi ha cap problema, i
per tant podem refer...

(Algunes rialles)

...i podem refer els pressupostos, però evidentment com que
entenem que de cap de les maneres no s’aprovaran totes les
esmenes del Partit Popular, qualcuna, qualcuna es podria
aprovar, i si qualcuna s’aprova no passa res ni amb els
interessos ni amb l’estructura de la Conselleria de Cultura, ni
amb la partida de publicitat de la Conselleria de Presidència.

Per tant que quedi clar açò, perquè si feim el mateix
exercici que vostès han fet avui comptant les baixes de les
esmenes del Partit Popular, feim el mateix exercici a l’anterior
legislatura, segurament ens enduríem també moltes sorpreses,
perquè vostès a l’anterior legislatura feien exactament el
mateix. Per tant no ens venguin aquí amb històries. 

Però és que, a més, és que, a més, hi ha una esmena molt...
que m’agradaria destacar-la aquí, una esmena de MÉS per
Menorca.

MÉS per Menorca ens deia que les nostres esmenes són
il·legals, escolti, hi ha una esmena il·legal de MÉS per
Menorca que és la que dota d’1,5 milions d’euros a IB3 i ho
lleva del fons de contingència, però no ha fet cap esmena al text
articulat per reduir el fons de contingència a la Llei de finances.
Per tant, aquesta esmena, si s’aprovés, seria completament
il·legal, d’impossible compliment perquè no estaria adaptada
a la Llei de finances.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I encara no he començat!... 

(Remor de veus)

Per tant, per tant..., em sembla que hi ha un torn de
contrarèplica després?, encara tenc cinc minuts més, ... sí,  sí...

(Remor de veus i algunes rialles)

Per tant, dues qüestions..., sí, no?

EL SR. PRESIDENT:

 Sr. Camps, és una sola intervenció de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, idò ja per acabar, com a resum, nosaltres fem... és a dir,
tenim molt d’interès, i vàrem fer i vàrem posar la mà estesa al
Partit Socialista per fer una reforma fiscal, per aprovar una
reforma fiscal, som allà mateix: si vostès ens aproven la
reforma fiscal, retirarem totes les altres esmenes que hem
presentat. Si vostès són capaços de pactar amb el Partit Popular
per donar 108 milions d’euros als ciutadans, d’aquesta reforma
fiscal, de deducció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... d’imposts nosaltres, el Partit Popular retirarà totes les altres
esmenes, perquè entenem que d’aquesta manera es podrien
aprovar uns pressuposts que serien molt bons per als ciutadans.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, supòs que el populisme fiscal
no serà gaire eficient ja que no hi ha cap persona de premsa per
recollir les meravelloses paraules del Sr. Camps.

Res més, no en faré ús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. David Abril, cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del meu torn d’intervenció, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Només és per dir que no
acceptam les transaccions que ens ha ofert el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista perquè no compartim això de la
picaresca que s’han tret, la veritat. Que hi hagi gent que pugui
abusar de determinats preceptes és possible en tots els
preceptes i el que s’ha de fer és combatre aquest comportament,
però no per això mateix els preceptes deixen de tenir la seva
funció i deixen de tenir un caràcter general positiu.

Per tant, no compartim aquesta opinió i aquesta visió
negativa que es té de la nostra esmena i a la transacció no li
veiem sentit, i volíem deixar constància que no acceptam
l'esmena.

En relació amb el tema dels auxiliars tècnics, entenc que
MÉS per Menorca accepta aquesta esmena que vostès
plantegen, és una millora en relació amb el que hi ha al projecte
de pressuposts, però nosaltres mantindrem l’esmena ja que la
transacció es fa amb MÉS per Menorca, nosaltres podem
aspirar a un poquet més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, només dir que veig que sí que ha fet mal que... és clar,
jo ho entenc, fer esmenes per valor de 120 milions i que només
n’hi hagi 67, dir que no pagaran interessos i després dir que hi

ha marge per reduir els imposts no quadra per enlloc, però
entenc que fa molt de mal, però bé, açò és el que hi ha i no en
podem demanar més.

En qualsevol cas, crec que les transaccions ja s’han exposat
i, per tant, ja hem dit les que acceptam, estan acordades
prèviament. Per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, bàsicament per comentar respecte... bé, de les dues
transaccionades ja m’he manifestat abans, aquestes que van
juntes a la transacció proposada.

També agraïm el vot a favor de l’esmena que ha manifestat
abans el Sr. Alcover.

I mantindrem també, en principi, malgrat la millora certa
que se’ns proposa, però mantindrem l’esmena 16168
relacionada amb els assessors auxiliars tècnics... que estan... en
fi, al mòdul aquest... a l’annex 21... perdó?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La 16168, eh?..., la mantindrem també com a mínim fins al
Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, vol continuar?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, no, no, ja estava, perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Un aclariment, la 16168, ha acceptat la transacció del PSOE
o no?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La? Quin número?

EL SR. PRESIDENT:

No ha acceptat la transacció, no.

I ha comentat de la 16181 i 16192 que estaven com a
agrupades, podria aclarir això de les dues esmenes.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

O sigui, acceptam aquestes dues, diguem, que estan
vinculades amb l’esmena que ens proposa el Grup Socialista.
Em demana quins números són exactament?... Idò...
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EL SR. PRESIDENT:

Quina... l’esmena del Grup Socialista...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

16181 i 16192.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, estan vinculades a l’esmena del PSOE, quina?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La 16181 i la...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... 16192.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, què vol que facem amb aquestes dues esmenes, Sr.
Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

D’alguna manera les retir, acceptam la transacció que em
proposa el Grup Socialista, això és el que estic dient.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, aquestes dues esmenes quedarien
retirades i agrupades...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Retirades, transaccionades en realitat o... transaccionada
una i retirada l’altra, és igual.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Sr. Alcover, quina és l’esmena que consideren que agrupa
les dues esmenes de Ciutadans que en principi vol retirar?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ciutadans havia fet dues esmenes que tenien... que eren
similars, una, a l’annex 20, i l’altra, a la disposició final segona,
que era en el sentit de la bonificació, no només al propietari,
sinó també a aquell llogater de llarga durada. Enteníem que,
com que afectava les dues bandes, proposàvem una mateixa

transacció per les dues bandes, per a l’annex 20 i per la
disposició final segona.

EL SR. PRESIDENT:

Després, en tot cas, abans de votar, farem un petit recés per
aclarir això.

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista Sr. Andreu
Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, jo en faré poc ús, simplement hi ha qualque grup que ha
dit que no acceptaria qualque transacció, no sé si s’ha de votar
directament o què.

Simplement voldria dir que, d’acceptar-se al final la
transacció aquesta de l’annex 21, el mòdul anual d’auxiliar
tècnic educatiu, que el Sr. Pericay ha dit que la seva no l’admet,
sí que hauria d’anar lligada amb una altra esmena a la... -ho dic
perquè en quedi constància, no per a res més-, una altra esmena
a la secció d’Educació, que sí va fer MÉS per Menorca, però va
ser l’únic, perquè, és clar, el fet de passar de 14 a 17.000 no
només té conseqüències a l’articulat o a la llei, també té
conseqüències a la secció.

MÉS per Menorca sí que va fer una esmena a la secció, de
190.000 euros, que era l’esmena RGE núm. 16437, que,
evidentment, nosaltres, d’acceptar-se, proposaríem
transaccionar a 120.000 en lloc de 190.000, com he dit abans.

Ja quan es discuteixi la secció d’Educació, però bé, que en
quedi constància perquè una cosa va lligada amb l’altra, és a
dir, no es pot aprovar de 14 a 17.000 i després a la secció no
posar els doblers per finançar aquests 17.000, perquè si no
estam fent el pan como unas tortas.

Per tant, en fi..., res més, podem començar a votar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Abans de passar a votar fem un recés de cinc
minuts per aclarir el tema de les transaccions.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes a l’articulat del projecte
de llei, títol I, capítol 1, article 7, esmena RGE núm. 15706, de
modificació, del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 

Sí, Sr. Melià? 

Esmena a l’article 7, RGE núm. 15706, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots en contra, no, 4 vots a favor; 7 en contra i 2
abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15707, de modificació, del Grup
Parlamentari Popular, a l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 9, del fons de contingència, RGE núm.
15708, de modificació, del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el títol II, gestió de pressupost de despesa,
article 10, autorització disposició de la despesa, esmena RGE
núm. 16146, del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16147, de modificació, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16148, de modificació, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes a l’article 15, RGE núm. 15709,
de modificació, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15482, de modificació, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16173, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’article 16, esmena RGE núm. 16166, de
modificació, del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra’

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16175, de modificació, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a l’article 17, RGE núm. 16149, de modificació,
del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 19, RGE núm. 16167, de
modificació, del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’article 21, esmena RGE núm. 15710,
de supressió, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’article 22, esmena RGE núm. 15711, de
supressió, del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’article 25, esmena RGE núm. 15712, de
supressió, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 26, esmena RGE núm. 16188, de modificació, del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 27, esmena RGE núm. 16176, de modificació, del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 28, esmena RGE núm. 16177, de modificació, del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Article 29, esmena RGE núm. 15746, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15713, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15714, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15486, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’article 31, esmena RGE núm. 15747, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15716, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 15717, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15487, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15478, de supressió, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15479, de modificació, del Grup
Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16411, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, transaccionada amb la 16119, ja aprovada, del
PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16169, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16162, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’article 32, esmena RGE núm. 15719, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 15620, de supressió, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

(Remor de veus i se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de
manera inintel·ligible)

I 15720. L’esmena 15720 està votada.

Vots a favor de l’esmena 15720? Vots a favor del Grup
Parlamentari Popular?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16178, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el títol V, article 38, esmena RGE núm.
16422, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Sí, Sr. Alcover?

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

La 16179 vendrà després de votar... és la tercera de les que
anam a votar.

Per tant, a l’article 38... Si, Sr. Saura?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, començam una altra vegada les votacions de les esmenes
a l’article 38, esmena RGE núm. 16422, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16000...

(Remor de veus)

Tornam a votar l’esmena 16422, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Tornam a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16421, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16179, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16150, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 9 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16414, de supressió,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, transaccionada amb
el Grup Parlamentari PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16151, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena 16151 del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

El secretari ho havia dit bé. 

Passam a votar la disposició addicional quarta, esmena
RGE núm. 16180, d’addició, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

(Se sent una veu que diu: “Espera, espera”)

Sí, un segon, Sr. Alcover?

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Quarta. 

Esmena 16180, del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició addicional vuitena, esmena del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, RGE núm. 16152.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició addicional desena, esmena RGE núm. 15723,
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Sí, Sr. Alcover?

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Addicional desena, disposició addicional desena, esmena
RGE núm. 15723, del Grup Parlamentari Popular. 

(Remor de veus)
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15723.

No passa res, esmena RGE núm. 15723, del Grup
Parlamentari Popular, a la disposició addicional desena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició addicional... a veure, desena?, pot ser?, o
novena? Com es descriu aquesta disposició addicional?

(Remor de veus)

Votam les esmenes, no la referència.

Esmena RGE núm. 15745, d’addició, del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16189, d’addició, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, Sr. Camps? Esmena 16189. Votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16191, d’addició, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. 

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Hem votat la 16189 i ara estam a punt de votar la 16191.
Sí? Passam a votació de l’esmena RGE núm. 16191, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16112, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, repetim.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar l’esmena RGE núm. 16112, d’addició, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Aturam la votació. 

Iniciam la votació a l’esmena RGE núm. 16112, d’addició,
del Grup Parlamentari Socialista, l’esmena més votada d’aquest
debat.

(Remor de veus i rialles)

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

Perdó, m’he equivocat, no he vist...

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 16112,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Mantenguin els braços un poc en l’aire i...

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Només per fer un matís. Abans he fet menció que això
també modificava la disposició dinou primera, simplement és
perquè quedi constància de la votació.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Alcover. Passam a l’esmena de la disposició
transitòria primera, esmena RGE núm. 15624, de modificació
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició derogatòria primera, esmena RGE
núm. 15725...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., disposició derogatòria primera, esmena RGE núm. 15725
del Grup Parlamentari Popular,...

(Remor de veus)

... 15725, de supressió del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16187, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Passam a la disposició final primera, esmena RGE núm.
15726, de supressió, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15727, de modificació, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra i 1 cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15728, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15729, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15730, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15731, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15732, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15733, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició final segona, esmena RGE núm.
15694, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15693, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15695, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15696, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

La 97 és la que anam a votar ara, hem votat la 15696.
L’esmena 15696 s’ha hagut de recol·locar, per això l’hem
votada a una relació en la qual no existia, sinó que era a la
disposició final primera.

Seguim la votació, per tant, l’esmena RGE núm. 15697, del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15698, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm 15698, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15699, d’addició, del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15483, del Grup Parlamentari El Pi.

(Remor de veus)

15483, d’addició, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15484, d’addició, del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 16408, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, transaccionada amb el PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16409, en aquesta esmena votarem la
proposta de transacció, inicialment proposada pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, i després votarem l’esmena.

Vots a favor de la proposta de transacció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Sí, s’anul·la la votació. Tornam començar.

Votació de la proposta de transacció del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, de l’esmena RGE núm. 16409.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara l’esmena RGE núm. 16409, en si.

Vots a favor de l’esmena 16409?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, no, abans era... sí, sí, no, m’he equivocat, no l’havia
comptat a ell... És clar, perquè hi havia empat.

EL SR. PRESIDENT:

Dóna el resultat de l’esmena...

EL SR. SECRETARI:

D’acord. El resultat de la darrera votació és 6 vots a favor;
6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara què passa? Que estam empatats.

EL SR. SECRETARI:

I la d’abans també.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, com que s’ha produït un empat, s’hauran de
sotmetre a votació les dues, tant la proposta de transacció de
l’esmena 16409, com de la mateixa esmena.

Passam a votar la proposta de transacció de l’esmena
16409.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Tercera votació de la proposta de transacció de l’esmena
16409.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Una cosa, Sr. President, atès que aquesta és exactament
igual que una de Gent per Formentera, es pot donar per entès
que hem votat també la de Gent per Formentera?

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar l’esmena únicament.

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 1 / 12 de desembre de 2017 1783

No, no, l’esmena de MÉS per Menorca, la passam a votar
únicament ara mateix.

Vots a favor de l’esmena 16409 del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Fem una tercera votació. Idò segona, és igual.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votam per tercera vegada l’esmena 16409.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16181, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, transaccionada amb el PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. Esmena 16181, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, transaccionada amb el PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16182, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vots a favor; 11 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16194, del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera.

Vots a favor?

Sí, Sr. Alcover? 16194, del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera. Aquesta no estava transaccionada.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Aquesta era literalment igual que una de MÉS per Menorca,
que hem transaccionat.

Hem de tornar a votar? Ara votam l’esmena en si, però, com
que ja hem votat la transacció de MÉS per Menorca, entenc que
hauríem de votar en contra d’aquesta, perquè si no hi hauria...

(Remor de veus)

No, no, a veure... La transacció només afectava la de MÉS
per Menorca?

(Se sent de fons una veu que diu: “És clar”)

Doncs, hem de votar en contra d’aquesta. D’acord, perfecte,
ja està, ja està.

(Remor de veus)

No, la de MÉS per Menorca ja està votada.

(Remor de veus)

No, no... la 16408 és la que hem acceptat la transacció, la
votarem després i l’acceptarem, és la mateixa de Gent per
Formentera, no?

(Se sent de fons el Sr. Martí i Llufriu de manera
inintel·ligible)

A veure, podem fer trenta segons de recés?
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EL SR. PRESIDENT:

Trenta segons de recés.

(Pausa)

Esmena RGE núm. 16194, del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. Esmena 16194, del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16195, del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

Perdó, sí, sí, sí, 6 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16145, del Grup Parlamentari Mixt,
Álvaro Gijón.

Vots a favor?

Tornam a votar la RGE núm. 16195, de modificació, del
Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16145, d’addició, del Grup Parlamentari
Mixt, Álvaro Gijón.

(Remor de veus)

Tornam a votar l’esmena RGE núm. 16195, de modificació
del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 16145, d’addició del
Grup Parlamentari Mixt, Álvaro Gijón.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final tercera, esmena RGE
núm. 15700, de modificació, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16348, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 10 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15485, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16190, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16183, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16153, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

cap vot a favor; 13 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final cinquena, esmena RGE
núm. 15734, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15735, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15736, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15737, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 15738, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15739, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15740, 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 la disposició final sisena, esmena RGE núm.
15741, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final setena, esmena RGE núm.
16184, del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final vuitena, esmena RGE
núm. 16347, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
transaccionada amb el PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15480, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16417, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, transaccionada amb el PSOE i Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició final desena, esmena RGE núm.
16159, del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16160, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Disposició final dotzena, esmena RGE núm. 16154, del
Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final tretzena, esmena RGE
núm. 16418, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16185, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la disposició final catorzena, esmena RGE
núm. 15742, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16111, del Grup Parlamentari
Socialista, amb una transacció no acceptada.

Vots a favor?

Sí, Sr. Saura?

Esmena 16111, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista,
que tenia una transacció no acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la disposició final quinzena, esmena
RGE núm. 15743, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15744, del Grup Parlamentari Popular.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició final setzena, esmena RGE núm.
16186, del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16155, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició final dinovena, esmena RGE núm.
15701, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes RGE núm. 16397, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, i 16420, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, a votació amb el text de
l’esmena RGE núm. 16107, del PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’exposició de motius, dos...

S’ha de repetir la darrera votació? Tornam repetir les
votacions de l’esmena RGE núm. 16397, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, i 16420, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, passen a votació amb el text de l’esmena RGE núm.
16107, ja aprovada pel PSOE en ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 15702, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 15703, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Passam a votació l’esmena RGE núm. 15704, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15705, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’Annex 20.

L’esmena RGE núm. 16192 ha estat retirada.

Esmena RGE núm. 16193, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16157, de modificació, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

cap vot a favor; 13 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16158, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16161, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16156, del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 13 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’Annex 21, esmena RGE núm. 15481, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 16419, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, transaccionada amb el PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, vol algun aclariment? Seguim amb la votació,
esmena RGE núm. 16168, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera esmena, la RGE núm. 16164, del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni, Sr. President, la que s’ha votat, la 16419, per
unanimitat, era la transacció proposada pel PSIB?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, esmena transaccionada, sí, sí, sí.

Procedim a la votació de la darrera esmena, la RGE núm.
16164, del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés d’un minut, per arreglar la resta de votacions.

(Pausa)

Seguim amb la votació i passam a la votació de l’articulat.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, una qüestió només, en relació amb l’articulat, li
demanava ara al Sr. Alcover la disposició desena bis i dissetena
bis no les tenim a la relació.

Ah, sí, això es va aprovar en ponència ja. D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 7.

Vots a favor?

Sí, un segon, Sra. Interventora anul·lam la votació.

Sí, Sr. Melià?

Passam a la votació de l’articulat, si cap grup no demana la
votació separada, votació conjunta dels articles 7, 8, 9, 21, 22,
25 i 39, de la disposició addicional desena, de la disposició
transitòria única, de les disposicions finals primera, cinquena,
sisena, catorzena, quinzena i dinovena i de l’exposició de
motius.

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, nosaltres demanam votació separada de l’article 39.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 39, dels citats.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la resta d’articles citats.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 10 i 17, de la disposició addicional vuitena i de les
disposicions finals desena i dotzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 15 i 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 16, 19, 26, 27 i 28, de la disposició addicional
quarta, de les disposicions finals setena, tretzena i setzena i de
l’Annex 20.

Vots a favor?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, perdó, demanaria votació separada de la disposició
final tretzena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, idò, la disposició final tretzena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 1 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la resta d’articles i disposicions
citats.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 32 i 38 i de la disposició derogatòria única.

Vots a favor?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Demanam la votació separada de l’article 38.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació, per tant, de l’article 38.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 32 i de la disposició
derogatòria única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les disposicions finals segona i tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició desena bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició final vuitena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició dissetena bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició final divuitena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’Annex 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles i de les disposicions als quals no s’hi
mantenen esmenes, i que són: denominació del títol del projecte
de llei; denominació del títol I; denominació del capítol 1 i del
títol I; articles 1, 2, 3, 4; denominació del capítol 2 i del títol I;
article 5; denominació del capítol 3 del títol I; article 6;
denominació del capítol 4 del títol I; denominació del títol II;
article 11; denominació del títol III i del capítol 1 del títol III;
articles 12, 13, 14, 18, 23 i 24; denominació del capítol 2 del
títol III; articles 30 i 33; denominació del títol IV i del capítol
1 del títol IV; articles 34 i 35; denominació del capítol 2 del
títol IV; articles 36 i 37; denominació del títol V; article 40;
denominació del títol VI; article 41; denominació del títol VII;
article 42; disposicions addicionals primera, segona, tercera,
cinquena, sisena, setena i novena; disposicions finals quarta,
novena, onzena, dissetena i divuitena; Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Així, senyores i senyors diputats, hem acabat el debat i les
votacions de les esmenes de l’articulat i dels annexos del
projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Tot seguit, procedirem al debat i votació de les esmenes que
es mantenen a les seccions, entitats de dret públic, societats
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària
de les Illes Balears.

Fem un recés d’un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar al debat núm. 2, dir que, segons l’article
95.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, aquelles
votacions d’esmenes que han quedat empatades, doncs queden
rebutjades, perquè s’han de dirimir pel vot ponderat.

Per tant, passam ja al debat núm. 2, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 11, Conselleria de Presidència, amb les
seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
11, Conselleria de Presidència, 15771; Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, secció 11, Conselleria de Presidència, al programa
121A, Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern,
esmena 16321; al programa 151A, comunicació institucional,
esmena 16320.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121B, Direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, esmena
15760; al programa 126B, publicacions i Butlletí Oficial de les
Illes Balears, esmena 15755; al programa 126E, Serveis de
l’Advocacia i de coordinació dels serveis jurídics, esmena
15753; al programa 331B, relacions i cooperació amb altres
administracions públiques i ens públics i privats, esmena
15754; secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa
323C, promoció i protecció de serveis per a la dona, esmenes
15757, 15756, 15759 i 15758.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121A, Direcció i
serveis generals de la Presidència del Govern, esmena 16374;
secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa 323C,
promoció i protecció de serveis per a la dona, esmenes 16355
i 16373.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, a la secció 11, Conselleria de Presidència, al
programa 121B, Direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, esmenes 15515 i 15534.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, a la secció 73,
Institut Balear de la Dona, al programa 323C, promoció i
protecció de serveis per a la dona, esmena 16431.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, a la secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 231B, foment i
relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior,
esmenes 16248 i 16249.

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

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. El Grupo del Partido Popular ha presentado a esta
sección nueve enmiendas, una a la totalidad, que dejaremos
para debatir en el pleno, y ocho enmiendas parciales.

La línea que hemos seguido ha sido coger recursos de todas
aquellas partidas que hemos considerado que tienen poco
retorno social y hemos cargado aquellas o hemos dotado
aquellas de mayor retorno social.

La enmienda 15753, la hemos dotado con 46.000 euros para
formación específica de la Dirección General de la Abogacía.

La 15754, seguimos considerando que es necesario que la
sociedad conozca el papel que juegan las Illes Balears en
Europa.

La 15755, en la pasada legislatura ya lo solicitamos, pero
hemos visto que en estos presupuestos ya se dota de más -
perdón-, la 15755 es una partida para mejorar técnicas del
BOIB, en la pasada legislatura se mejoró, se modernizó, pero
consideramos que hay que seguir avanzando en la
administración electrónica, y para ello hemos dotado una
partida de 60.000 euros.

La 15756 va destinada... cogemos recursos de
Comunicación, y va destinada al desarrollo de la Ley de
igualdad y de un plan de medidas de lucha contra la
desigualdad y la violencia de género.

La enmienda 15757 es para... ya se aprobó en su momento,
como todos ustedes saben, una proposición no de ley en este
sentido, y es para hacer una campaña on line y en redes sociales
y en Internet de prevención contra la violencia de género.

La 15758, también se trata de una línea de una subvención
específica para poner en marcha un programa piloto de
prevención contra la violencia de género. Recogeremos ideas
de las entidades y para esto, pues, hay una dotación de 30.000
euros, que cogemos también de Comunicación.

La enmienda 15759 es para colaborar con los
ayuntamientos, sabemos que no tienen la competencia, pero
como es la administración más cercana pueden hacer o aplicar
programas desde luego muy efectivos, y para eso dotamos una
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partida de 200.000 euros, que cogemos también de la partida de
Comunicación.

La enmienda 15760, damos de alta 700.000 euros que
sacamos del programa de Comunicación, para el
mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio histórico,
artístico y cultural.

Y muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el
Sr. Aitor Morrás, per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Tan sols per exposar les esmenes
del nostre grup a la Conselleria de Presidència.

L’esmena 16355, al programa 323C, per un valor de
200.000 euros, motivada per cobrir l’atenció a les víctimes de
violència i (...) per a l’impuls del pacte contra la violència
masclista.

També la 16373/17, també del mateix programa 323C, per
a la dotació per a les subvencions d’associacions LGTBI,
també per un valor de 40.000 euros.

També la 16374/17, del programa 121A, per un valor de
80.000 euros, per a la dotació per a la Reserva de la Biosfera
de Menorca.

I amb aquestes tres esmenes acomplim totes les esmenes
presentades a aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, telegràficament, tenim dues esmenes: una per donar
500.000 euros més a la Universitat i eliminar-los de Marivent,
consideram que aquesta partida té recursos suficients i que una
part d’aquests recursos es poden destinar a investigació.

I dotar de 50.000 euros la creació del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals, que ens sembla que és
important, ja que a un passat ple vàrem parlar d’autogovern i es
va refusar alguna proposta per aquesta raó, esper que se’ns doni
suport a aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. També seré telegràfica, només he
presentat una esmena a aquesta secció i és la 16431, per
millorar la dotació, per a la realització de campanyes de
divulgació i de sensibilització en programes d’igualtat. És una
afectació a la secció 73, del programa 323C, i l’hem feta
perquè consideram que no era prou la dotació que s’hi havia
destinat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Molt breument, nosaltres tenim quatre
esmenes presentades, efectivament, dues de totalitat i dues a la
secció. Les dues de totalitat tenen a veure bàsicament amb la
partida de personal d’aquesta conselleria i amb l’increment que
ha tengut, i també amb la partida de publicitat i propaganda i el
seu creixement en aquest pressupost.

Respecte de les esmenes parcials, les dues tenen a veure
amb la projecció de Balears a l’exterior i amb la necessitat
d’incrementar les partides que estan previstes en els mateixos
pressuposts per a aquest concepte.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del meu torn de paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara sí que he quedat
despistat, la rapidesa ha estat absoluta i no sé si podré
aconseguir igualar això, però ho procurarem explicant el sentit
del vot a aquestes esmenes que s’han presentat per part dels
diferents grups.

Dir que hi haurà quatre esmenes que s’han aprovat i n’hi ha
una de Podem que s’ha transaccionada, concretament l’esmena
16373, i s’ha transaccionada perquè la secció correcta és l’11,
al programa 121C. Comentar això.

Dir, per un altre costat, que de les esmenes presentades
s’han mirat totes amb la voluntat de poder-les entendre i de
poder tirar endavant, però hi ha coses que jo me’n vull anar al
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dia de la presentació dels pressuposts per part de la consellera
en què vàrem posar de manifest que la marxa de la conselleria
era una marxa i un funcionament que a nosaltres ens agradava
perquè creixia, perquè anava en la línia que havia d’anar, i tot
allò que es va dir que s’inclouria ja en els passats pressuposts,
doncs s’ha fet efectiu, es tira endavant i crec que hi ha algunes,
prou, de les esmenes que s’han rebutjat que ja són accions que
fa la mateixa conselleria, com havia dit l’any passat, i aquestes
mateixes esmenes, en molts casos, ja s’havien presentat als
pressuposts de l’any passat.

Per tant, dir que les quatre esmenes acceptades en principi
són la 16355, per valor de 200.000 euros, que fa referència a la
millora de la dotació cap als programes d’atenció a les víctimes
de violència de gènere i impulsar el pacte contra les violències
masclistes.

L’altra és la que fa referència a competències en LGTBI,
que correspon a la Conselleria de Presidència, que és la
mateixa que hem dit que havíem de transaccionar, que
transaccionàvem, la 16373.

La següent és la 16374, acceptada, de 80.000 euros, que és
la que va destinada a la Reserva de la Biosfera, a fons de la
Reserva de la Biosfera de Menorca.

I llavors hi ha una altra esmena de MÉS per Menorca, la
16431, que va a destinar 40.000 euros a l’Institut Balear de la
Dona, per a accions de divulgació i/o sensibilització contra les
violències masclistes.

La resta crec que ho podem comentar o ho podem deixar
per al ple.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Partit Popular?

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, no haré uso de la palabra.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Podem?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no haré uso del turno de palabra.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Tampoc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

M’hi afegesc, tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No en faig ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar la posició, els grups que no hagin intervengut, però
s’ha donat oportunitat que tots intervenguessin.

Per tant, passam a la votació de les esmenes de la secció 11,
Conselleria de Presidència.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, és del que estava pendent de demanar, les transaccions
que volen que votem.

Passam a la votació de les esmenes a la secció 11,
Conselleria de Presidència.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
però votarem separadament l’esmena RGE núm. 16373, que és
una transaccionada pel PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. Perdó, perdó,
12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació con...

Sí, Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Demanaria votació separada de la 15515.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, fem la votació separada de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
passam a votar l’esmena 15515.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 15534.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vot a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, la sessió recomençarà demà, amb el debat número
3.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 1 / 12 de desembre de 2017 1797

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

