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EL SR. PRESIDENT:

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

Esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari
Popular: secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, esmena 16081; a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, esmena 16082. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, a la secció 12,
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, esmena 15553. Pel
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al Consorci de
Desestacionalització de l’oferta a illa de Mallorca, esmena
16272.

Esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari
Popular a la secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, al programa 542A, innovació, les esmenes 16036,
16037, 16038, 16039, 16071 i 16072; al programa 551A,
ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, l’esmena 16103; al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, les
esmenes 15967, 16073, 15966, 15968, 15969, 15970, 16074,
15965; a l’Agència de Turisme de les Illes Balears, les esmenes
15960, 15961, 15962, 15963, 15964. 

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa
541A, recerca i desenvolupament, l’esmena 16370.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 541A, recerca i desenvolupament,
l’esmena 15532; al programa 551A, Direcció i Serveis
Generals d’Innovació, Recerca i Turisme, l’esmena 15533; al
programa 751B, de promoció turística, les esmenes 15516,
15535, 15540; al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, l’esmena 15555.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al programa 541A,
recerca i desenvolupament, l’esmena 16247. Pel Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, l’esmena 16342. Pel
Grup Parlamentari Mixt, Álvaro Gijón, al programa 751B, de
promoció turística, l’esmena 16197; al programa 751C,
ordenació del sector i redefició del model turístic, l’esmena
16196.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per un temps de
deu minuts té la paraula per començar el Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts, com dic, el diputat Sr.
Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
intervenim en aquest debat de la Conselleria de Turisme per
marcar el nostre posicionament sobre la totalitat de les esmenes
que hem presentat, i he de dir que el debat de les esmenes
16081, 82 i 53, que són de totalitat, ens reservam la seva
discussió a plenari. Per tant ens centrarem bàsicament i
exclusivament a aquelles esmenes parcials presentades a la

Conselleria de Turisme, de la qual encara és conseller el Sr.
Biel Barceló.

Hem presentat una bateria d’esmenes per intentar posar de
manifest totes aquelles mancances que hem vist en aquest
pressupost i en aquesta secció, i són esmenes que van dirigides
a desestacionalitzar, a diversificar el nostre producte turístic,
són esmenes que també tenen a veure amb productes
tecnològics, en qüestions relacionades amb la innovació; també
marcam el clar posicionament que hem vengut marcant en
relació amb la funció de l’ATB, i també presentam una sèrie
d’esmenes dirigides a la promoció turística. 

Per això mateix presentam quatre esmenes dirigides, en
primer lloc..., quatre esmenes dirigides en primer lloc a
habilitar punts de recàrrega a totes les Illes; entenem que és
absolutament important que s’imposi la sostenibilitat en aquest
mercat turístic, en aquest àmbit turístic, i per tant crec que s’ha
de començar per aquí. Demanam també substituir una sèrie de
partides que estan incloses a l’ATB, és el discurs que venim
emprant en pressupostos perquè efectivament entenem que és
una pràctica absolutament perversa incloure partides que vénen
de l’impost de turisme sostenible a un ens instrumental com
pugui ser l’ATB; les raons: perquè escapa a un control previ a
la fiscalització de la comunitat autònoma; per tant aquells
projectes que estan inclosos dins l’ATB i fan referència o tenen
referència directa o afectació directa a la Conselleria de
Turisme, nosaltres els tornam a la Conselleria de Turisme
perquè sigui la mateixa Conselleria de Turisme la que
s’encarregui de distribuir aquests fons que han d’anar destinats
a executar aquests projectes, perquè, com dic, la funció de
l’ATB no ha de ser aquesta.

Demanam també que es completi la recepció -encara que
sembli mentida està passant- a Eivissa de la TDT; hi ha zones
encara que són fosques, que no es veuen, i que afecten
disseminats, i no permeten a determinats ciutadans poder
accedir amb normalitat als canals de televisió; per tant entenem
que és important que unes obres que sí que és cert que han
començat s’acabin d’executar a fi que es pal·liï aquest dèficit.

Demanam també amb la nostres esmenes una cosa que ens
pareix importantíssima, i sempre que ho portam aquí poc ressò
se li fa; tant és així que les esmenes que presentam en aquest
sentit s’estan convertint en clàssiques, i vull parlar del Palau de
Congressos i de l’oferta de congressos de l’illa d’Eivissa.
Eivissa té un palau de congressos que encara no està acabat;
consistia en dues fases, la primera fase ja està completada i
funcionant amb absoluta normalitat, i el que nosaltres demanam
és que el projecte que hi havia per a aquella segona fase
s’actualitzi després de deu anys dormint a un calaix, i s’adapti
a les noves normes i s’adapti a les veritables necessitats que
aquesta segona fase ha de necessitar. I també demanam, en
matèria de turisme de congressos, que es promocioni; crec que
els eivissencs, en primera persona, si m’ho permeten, tenim un
veritable competidor que ens ha sortit fa no res, i és el Palau de
Congressos de Palma de Mallorca, una gran infraestructura,
que esperem que el Palau de Congressos doni els resultats que
esperam tots, però sí que és cert que aquesta oferta s’ha de
reforça a Eivissa, per tant demanam que la Ibiza Convention
Bureau sigui dotada amb una sèrie de fons a fi que aquesta
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promoció de turisme de congressos a Eivissa se segueixi
mantenint a bon nivell.

També demanam per la reconversió de zones madures, i
també demanam per la desestacionalització en temporada
baixa. Creim que hi ha uns determinats esdeveniments esportius
a totes i cada una de les Illes que a l’hivern tenen una bona
resposta, tenen una bona acollida; tant és així que s’estan
consolidant com a proves esportives d’alt nivell dins el
panorama esportiu nacional i internacional, i per tant crec que
hem de seguir promocionant aquest tipus d’esdeveniments i
acabar-los de consolidar a totes les Illes com un producte més
i un producte atractiu. Per això demanam que s’habilitin una
sèrie de partides a unes proves que, com dic, hi ha esportives
que estan ja pràcticament consolidades i tenen una boníssima
resposta en el món esportiu nacional i internacional.

També demanam una cosa que ens pareix cabdal i encara
pareix mentida que no estigui habilitat del tot, que és el nou
portal web, la nostra finestra més important de cara a l’exterior
per promocionar les nostres illes. És cert que hi ha un portal
que s’està confeccionant i encara no està acabat de construir,
però el que hi ha no té un bon posicionament, i crec que a les
Illes Balears el que no es pot permetre, essent un destí turístic
de primer ordre, no tenir un bon posicionament tecnològic, i
per tant demanam que el portal que hi ha, encara que no sigui
el que volem, no tengui un posicionament residual dins el
panorama nacional de comunitats autònomes, allà on es veu
que hi ha comunitats autònomes que no tenen un impacte
turístic tan important i sí que tenen un millor posicionament
dels seus portals web; per això demanam que s’habilitin
150.000 euros.

I per la meva part, Sr. President, crec que he explicat
pràcticament totes i cada una de les esmenes que nosaltres
aportàvem a aquesta secció. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de seguir voldria demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Miquel Vidal.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Silvia Limones.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Carlos Saura.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Àngel Jerez substitueix Rafel
Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Seguim amb el torn de defensa conjunta de les esmenes, per
part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, com ja
saben vostès des de la nostra formació durant setmanes prèvies
a la presentació d’aquestes esmenes que avui tractam ja vàrem
dur a terme negociacions amb el Govern, per intentar en les
diferents conselleries aportar o arribar a acords puntals en
cadascun d’aquests aspectes que vàrem creure que eren
importants i al final vàrem -com estic comentant- arribar a
acords.

Sobre aquesta conselleria concretament només tenim una
esmena que fa referència al Parc Bit d’Eivissa i, sincerament,
des de la nostra formació i, especialment, des de la meva
persona, com a representant també de l’illa d’Eivissa, som molt
crítics respecte del Govern sobre aquesta qüestió. Són els
tercers pressuposts d’aquesta legislatura i el Parc Bit d’Eivissa
encara no existeix o está perdido en medio del desierto, per dir-
ho així. Vull recordar que al seu moment els primers 100.000
euros que es varen pressupostar per a la construcció, la posada
en marxa d’aquest parc, recordo perfectament que -com saben
vostès- Mallorca es troba en una altra galàxia i Menorca, idò,
sincerament..., ja està funcionant i bé, des d’Eivissa... i ho
estem també a Formentera, les pitiüses, aquesta qüestió està
completament abandonada des de fa molt de temps.

Aquests... estava comentant, aquests 100.000 euros varen
anar a finançar aquell famós informe del Sr. Garau de quasi
400 pàgines, on 20 pàgines només parlaven de les pitiüses.

L’any passat, els pressuposts de l’any passat, encara no
sabem on són els doblers que s’hi varen destinar, i enguany
sembla ser que anirà a moblar una oficina de l’EBAP, sembla
ser, perquè tenguem per fi una oficina del Parc Bit o de la
fundació. Sincerament, estem molt, però molt descontents, molt
preocupats i veurem què passa amb aquesta esmena respecte
d’això. Per tant, ja al seu moment... des de finals del mes de
setembre ja vaig transmetre tant a la Sra. Cladera com a Biel
Barceló que s’havia de fer un esforç molt important perquè, ho
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estic comentant, aquí hi ha un desavantatge molt important
respecte de la resta de les illes, no tenim edifici.

Saben perfectament que en el cas de Menorca varen venir
sous de Madrid per aconseguir aquest projecte i que fos una
realitat i a Mallorca porta ja anys i anys funcionant. Per tant,
entenem que s’ha de fer un esforç solidari si volem realment
canviar o fer passes per no tenir una absoluta dependència, en
el cas de les pitiüses, respecte a... dependre només del turisme
en la nostra economia. Per tant, demanem que el Govern s’ho
prengui seriosament i que posi més doblers perquè el Parc Bit
d’Eivissa pugui ser realitat en aquesta legislatura, però molt ens
temem que no ho serà.

Respecte de la resta d’esmenes que han presentat els
diferents partits polítics, començaré per ordre d’exposició, vull
comentar que en el cas, per exemple, del Partit Popular
entenem perfectament i compartim el fons de les esmenes que
han presentat referents als punts de recàrrega de vehicles
elèctrics. Entenem que això ha de ser una aposta de totes les
administracions i del sector privat perquè realment les nostres
illes puguin ser cada vegada menys dependents del fòssils, no?,
d’aquestes energies que mouen els nostres vehicles, i que
especialment a les illes més petites, per la distància i la
idiosincràsia del seu territori, són realment territoris pro...
adients per impulsar aquest tipus d’instruments.

Sabem perfectament que a través de l’Impost del turisme
sostenible s’està fent, també hi ha una quantitat per part de
Territori i també que determinats ajuntaments han fet esforços,
per exemple en el cas d’Eivissa, per exemple, Sant Joan de
Labritja va ser un dels últims que va posar punts de recàrrega,
per tant, compartim el fons, però no els donarem en aquest
moment suport..., però animem el Govern perquè continuï
treballant a aquest nivell i les diferents administracions i
l’empresa privada.

Sí que donarem suport a l’esmena presentada de la TDT, la
16103, que com ja moltes vegades... em sembla que el Sr. Jerez
ha denunciat i ha fet preguntes en via parlamentària sobre
aquesta qüestió. Entenem que, ho diem, determinats punts no
només d’Eivissa, sinó també de l’illa de Mallorca, però sí que
en el cas d’Eivissa el territori fa que el senyal que reben
determinats... alguns dels nostres ciutadans no és el que pertoca
i entenem que l’administració en aquest sentit ha de fer l’esforç.
Per tant, sí que donarem suport a aquesta esmena.

Seguim amb més esmenes del Partit Popular, concretament,
Sr. Jerez, el tema del Palau de Congressos d’Eivissa, recordar-li
-i això mai no ho oblidaré- que en el seu moment ens varen dir,
a Eivissa, que no hi havia sous per aquesta segona ampliació,
ja fa uns quants d’anys, el seu partit polític, i quina va ser la
sorpresa que a les poques setmanes hi va haver sous per al
Palau de Congressos de Mallorca, quina casualitat!

Tenim molt clar -i ja ho hem manifestat- que mentre
tenguem nens i nenes a Eivissa i a Balears en barracons no
finançarem o no donarem suport a la construcció d’un palau de
congressos. Ha de ser l’empresa privada la que hagi de posar
doblers i facilitar aquest tipus d’inversió. Entenem que és una
més, però tenim educació, sanitat, serveis socials i per a

nosaltres això sí que és prioritari. Per tant, no donarem suport
a aquests tipus d’esmenes.

També, ja canviant de formació, sobre l’esmena que ha
presentat El Pi sobre l’estudi del lloguer de cotxes, que és un
dels temes recurrents a la Comissió de Turisme, en aquesta,
segons la informació que el Govern ens trasllada i després
segurament el portaveu corresponent en farà més precisió, ens
diuen que el Govern... i sembla ser que ja es va presentar i es
va aprovar una proposició no de llei, el Govern ha fet un
informe i tenim unes dades provisionals i esperem que aquestes
dades siguin ja definitives i l’informe corresponent... Això és
almenys el que se’ns trasllada des del Govern.

Sobre l’esmena que ha presentat Ciutadans, com sempre hi
ha poques coses que ens uneixen, però sí que una de les que ens
uneix a aquesta formació, que tenim en comú és tot el tema de
la investigació i la recerca i, en aquest sentit... bé, algunes, però
bé, hem de veure..., idò bé, hem de reconèixer... I aquí la
política consisteix a intentar arribar a acords per al bé de la
ciutadania -respecte- i, com que tenim molt clar que volem
donar petites passes perquè sembla ser que no es poden donar
passes més grosses, idò entenem que la investigació i la recerca
tant a l’empresa privada com a les administracions públiques ha
de ser un element que el Govern, en aquest cas, en aquests
pressuposts, ha d’intentar impulsar. 

Ja en altres comissions fa poc hi va haver el Sr. Biel
Barceló i va parlar també sobre la inversió i l’I+D+I i vàrem
parlar i tindran el nostre suport en aquesta qüestió.

Sobre l’altra esmena que presenta Gent per Formentera,
també sobre l’estudi de l’Impost del turisme sostenible a les
embarcacions... perdó, dins el conjunt del sector nàutic, també
nosaltres des del primer moment en el seu... debat i aprovació
vàrem apostar des del primer moment, vàrem dir i pensar que
aquest tipus d’embarcació tenen també una empremta ecològica
i tenen una repercussió directa en les nostres illes, en el nostre
territori i d’alguna forma hauríem de contribuir a ajudar a
reduir aquesta petjada ecològica que moltes vegades des de
Podem venim reclamant i que entenem perfectament que s’ha
de veure. Veurem finalment si acaba a la Comissió d’Hisenda
per l’Impost de turisme sostenible, o depèn de Turisme per la
qüestió referent.

Continuo amb els comentaris i bé, en principi aquestes
serien les nostres votacions i el nostre posicionament respecte
de les diferents esmenes que han presentat els diferents grups
parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres hem presentat una
esmena a la totalitat en aquesta secció, perquè no estam d’acord
amb els pressuposts de Turisme, no ho hem estat al llarg de tota
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la legislatura, de Turisme i d’Innovació, perquè nosaltres
consideram que a uns moments en què la recaptació s’ha
incrementat de manera important a la comunitat autònoma, per
una certa millora de la situació econòmica, resulta que aquesta
millora d’ingressos a la comunitat autònoma no repercuteix de
la manera proporcional que nosaltres pensam que hauria de
repercutir en el capítol d’Innovació. I l’increment de despesa en
Innovació, Recerca i Desenvolupament ens sembla insuficient.

A part que en Turisme consideram que es deixen de banda
prioritats molt importants, com és el tema de la reconversió de
zones turístiques. En relació a aquesta qüestió s’ha fet poc de
nou aquesta legislatura, quan tornam tenir moltes més ingressos
per fer actuacions en aquesta matèria.

Per tant, això és l’esmena a la totalitat i lògicament les
esmenes parcials estan relacionades amb aquesta esmena a la
totalitat. Per això tenim una esmena parcial de 600.000 euros
per incrementar l’IDISPA, com a institut d’investigació, que
ens sembla que fa una feina molt important i que el que hem de
fer és potenciar-lo.

Com una esmena parcial, que és un clàssic del nostre grup
parlamentari, que és el tema dels cotxes de lloguer, perquè el
motiu que es fa l’estudi, però s’ha incomplert totalment el
termini de compliment de la iniciativa aprovada per aquest
Parlament, i el Govern no diu ni ase ni bèstia sobre aquest
estudi, que ja dic, està absolutament fora de termini. Per tant,
nosaltres volem continuar reivindicant l’estudi dels cotxes de
lloguer que és un dels grans elements de possible saturació en
els mesos de més intensitat d’activitat turística de les Illes
Balears.

Presentam esmena sobre la creació d’un Museu de Turisme,
que ens pareix una idea molt important i a potenciar. Ara
només l’esmena convida a fer un estudi sobre aquesta qüestió.
Volem incrementar la promoció turística, no n’hi ha prou mai
de promoció turística, si hem incrementat els ingressos en més
de 1.000 milions aquests darrers exercicis, consideram que
l’esforç en promoció turística s’ha d’incrementar també, perquè
no podem deixar mai de pretendre ser capdavanters en aquesta
matèria, encara que vulguem diversificar la nostra economia.

I finalment tenim una esmena de 10 milions d’euros, una
esmena quantiosa pel seu volum, de fer d’una vegada per totes
un pla de reconversió de zones turístiques. Les zones
turístiques necessiten molta més atenció, necessiten moltes més
millores, necessiten posar-se al dia i el Govern ara que té
recursos hauria de prioritzar aquest capítol.

Bé, en relació a la resta d’esmenes dels altres grups,
donarem suport a la majoria, ens semblen iniciatives positives.
Nosaltres el que no farem és dir, ens semblen molt bones idees,
però votar-hi en contra, que és el que fa el Grup de Podemos,
no?, al Grup de Podemos tot li sembla bé, però a tot vota en
contra, és un comportament prou cridaner, per dir-ho finament.
A nosaltres el punt de recàrrega de vehicles ens sembla una
bona iniciativa, donarem suport a totes aquestes esmenes, el
que no es pot dir és que és una bona iniciativa i hi votam en
contra; no, si és una bona iniciativa, hi votam a favor. I per tant,
a la immensa majoria hi votarem favorablement. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, bon dia, gràcies, Sr. President. Volia recordar avui
simplement que crec que tenia aquí... Reprenc. No, recordar el
que li vaig dir ahir també respecte de les esmenes, però no sé
si n’hi ha a aquesta secció, crec que no, de la Sra. Xelo Huertas
que em demana que sistemàticament vagi recordant que
d’alguna manera es considerin presentades, ja que no pot ser
aquí. Però crec que en aquesta secció no n’hi ha. 

Bé, en tot cas respecte de les esmenes que hem presentat,
nosaltres hem presentat una esmena de totalitat i una esmena
parcial, a la qual ja s’hi ha fet referència per cert. L’esmena a
la totalitat, encara que per a nosaltres va més enllà d’això i, per
tant, afecta les diferents àrees d’aquesta conselleria, és a dir, és
una totalitat que, des del punt de vista de la valoració que
puguem fer del que ha fet la conselleria, hi estam en desacord
pràcticament de manera global, en Innovació, en tot el que té a
veure en Turisme, en tot el que té a veure també amb altres
aspectes que s’hagin pogut gestionar. I en concret la nostra
esmena dur sobre un consorci d’infraestructures, que encara
existeix, aquest que està vinculat teòricament amb la
desestacionalització i que, en realitat, el consideram un
engranatge reiteratiu, repetitiu. Tenim un altre consorci
d’infraestructures que està també en aquesta mateixa
conselleria i que podria fer perfectament les funcions que fa
l’altre. És ver que és un consorci sense personal aquest que
diem, però així i tot una estructura sempre, per molt que no
tengui personal, genera i acaba generant despesa. Per tant, no
veiem cap motiu perquè aquest organisme, aquest consorci
segueixi existint. Això respecte de l’esmena a la totalitat.

Respecte de l’esmena parcial, la 16247, aquí el que
nosaltres plantejam és un increment de la línia d’ajudes a les
empreses per animar-les a invertir en recerca, en
desenvolupament i en innovació; és a dir, perquè aquests índexs
que tenim en aquest moment tan baixos d’inversió pública en
aquesta àrea, vull recordar que aquesta era una àrea on se’ns
havia fet a començament de legislatura, i ja som en el penúltim
pressupost, grans promeses d’inversió econòmica i ens estam
quedant pràcticament on érem. Per tant, seria bo que com a
mínim aquestes ajudes a empreses que estan previstes en aquest
pressupost, fossin més importants del que són. Nosaltres creiem
que la inversió en innovació ha d’augmentar i en aquest sentit
va aquesta proposta. I vull aprofitar per agrair al representant
de Podemos, que hagi manifestat la seva voluntat de donar-li
suport i per ventura qualcú més que hagi parlat abans -he hagut
de partir i tornar perquè m’havia deixat la “xuleta” del vot i,
per tant, això era fonamental, no?, sobretot després de les
dificultats que vàrem tenir ahir també per votar. Només faltaria
que ara jo no tengués aquí els papers.

I res més. Moltes gràcies. Li pas la paraula a la meva
companya de grup, la diputada Sílvia Tur.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la diputada Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, molt bon dia president, diputades i diputats i membres
de la mesa. Gent per Formentera i Socialistes de Formentera
hem presentat una única esmena al pressupost que afecta l’àrea
de Turisme. 

I és una esmena que té per objecte d’alguna manera donar
suport, seguir treballant en la proposta que es va aprovar en el
Parlament en el debat de política general de finals del mes
d’octubre i que plantejava al Govern que iniciés les feines per
estudiar la viabilitat jurídica i l’impacte econòmic que podria
derivar-se de l’aplicació de l’impost turístic, o tribut similar,
que quedi clar, al conjunt del sector nàutic perquè, com sabem,
actualment el sector, només una part del sector nàutic paga
aquest tribut, en aquest cas únicament els creuers, i consideram
que és de justícia que tots tenguem un tractament idèntic i, de
fet, si fins i tot els residents de les Illes Balears pagam aquest
impost, com no, i amb molt més motiu, ho ha de fer també el
conjunt del sector nàutic, en concret les embarcacions d’esbarjo
a les quals fem referència.

Per tant, nosaltres hem plantejat una esmena de 25.000
euros d’afectació al pressupost de l’Agència de Turisme Balear,
pensam que és una quantitat que és la quantitat gairebé mínima
que es necessita si finalment el Govern decideix externalitzar
aquest contracte o un contracte perquè s’estudiï aquesta
viabilitat jurídica i l’impacte econòmic de pagar aquest impost.
Per això, demanam al conjunt de grups parlamentaris el seu
suport perquè aquesta esmena reflecteixi el compromís del
Govern a través del pressupost a dur a terme l’execució
d’aquesta proposta que vàrem aprovar en el debat de política
general.

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:

Sí, jo no m’allargaré. Senzillament, em reservaré els termes
del debat per al plenari, però sí que m’agradaria dir quin és el
posicionament del nostre grup respecte de les esmenes que
s’acceptarien o es transaccionarien. En aquest cas, acceptaríem
en els seus termes l’esmena 16103 del Grup Popular; la 15960
del Grup Popular; la 15961 del Grup Popular: la 15963 del
Grup Popular i la 15964 del Grup Popular. 

I plantejaríem transaccions a quatre esmenes més, en aquest
cas, la primera seria a la 16247, del Grup Mixt, Ciutadans,
sobre ajudes en I+D+I, que proposaríem una transacció, és una
alta de 300.000 euros, plantejaríem que s’afectàs la partida
d’ajudes d’I+D+I per la mateixa quantia de 300.000 euros. Si
no n’hi ha prou amb aquests termes, la interventora em

permetrà que d’aquí a que acabi la comissió li digui
estrictament quina partida és aquesta. 

La segona transacció que plantejaríem és a la 16370, del
Grup Parlamentari Podem, que és de 200.000 euros per dotar
el Parc Bit d’Eivissa, i en aquest cas plantejaríem que fos... que
es rebaixàs aquesta quantia a 150.000 euros, a càrrec de la
mateixa partida que està reflectida a l’esmena.

La tercera seria la 16342, del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera, que planteja fer un estudi sobre viabilitat
jurídica i econòmica en l’aplicació de l’impost turístic en el
sector nàutic, i en aquest cas li plantejaríem rebaixar la quantia
del que planteja a la seva esmena a 10.000 euros, i afectar la
secció 14, programa 141A, subconcepte 22706.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sr. Abril, podria repetir, per favor, la secció a la
qual s’hauria d’afectar la transacció.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, secció 14, programa 141A i subconcepte 22706.

Finalment, la quarta proposta de transacció seria la 15532,
del Grup Parlamentari El Pi, que, com bé ha dit el Sr. Melià,
planteja un increment pel que fa a l’IDISBA i aquí, que era de
300.000 euros, on plantejaven dues baixes, una baixa que anava
a la secció 11, Conselleria de Presidència, que la mantendríem
de 150.000 euros. L’altra baixa la substituiríem per la següent,
que aniria a serveis comuns, la 36101, serveis comuns; 121H,
gestió de recursos humans, i 12199, altres complements.

Aquestes serien les quatre... -sí, llavors, si vol, a la
interventora li puc donar el detall i em falta el detall de la
partida relativa a l’esmena 16247, del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. Aquestes serien les esmenes que des del nostre grup
parlamentari estaríem disposats a aprovar o bé a transaccionar.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, perdó, volia demanar al Sr. Abril si pot repetir la
proposta de transacció de l’esmena que ens afecta al Grup
Mixt, Ciutadans.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, l’esmena que plantejava el Grup Mixt, Ciutadans, eren
300.000 euros d’una partida d’ajudes a les empreses amb (...)
aplicació de l’I+D+I, i nosaltres plantejam que aquesta partida
s’afecti a la partida que ja existeix d’ajudes d’I+D+I.

(Se sent de fons el Sr. Pericay i Hosta que diu: “I la
quantitat?”)

Per la mateixa quantitat.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, per tant, les transaccions proposades són la 16370,
esmena 15532, 16247 i 16342. És així? Bé, idò, passam al
Grup Parlamentari...

LA SRA. TUR I RIERA:

Perdó, Sr. President, disculpi. No, només era per dir que,
atès que no som la persona del Grup Mixt que votarà, dir-los
que per part meva sí que acceptam la transacció que ha
plantejat el Sr. Abril. Només era per deixar-ho clar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca. El Sr.
Josep Castells té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, pas directament a
posicionar-me sobre les esmenes, entenc també que el debat de
totalitat el farem en el Ple i, bé, em manifest sobre les esmenes
dels altres grups tenint en compte que el nostre grup no ha
presentat cap.

Començaré en el mateix ordre que s’ha intervengut.
Respecte de les esmenes del Partit Popular, les esmenes sobre
els punts de recàrrega de cotxe elèctric a mi m’agradaria que
m’expliqués, Sr. Jerez, que hi fa en aquesta secció del
pressupost, crec que és una cosa que pot tenir sentit en temes
energètics, però no entenc ni la vinculació amb el turisme... a
veure, tot té vinculació amb el turisme evidentment a les
nostres illes, però no em sembla que aquest sigui el lloc
adequat per preveure aquesta actuació.

Quant al segon paquet d’esmenes, sobre retornar a cada
conselleria els pressuposts, o les dotacions que van a parar a
l’ATB per a la gestió del Fons de turisme sostenible, jo li he de
dir que no estic d’acord amb el seu raonament, és a dir,
nosaltres donam suport a la solució, creiem que dóna molta més
transparència perquè precisament es pot visualitzar
perfectament on van a parar els doblers d’aquest fons a les
diferents conselleries, i una altra cosa és que la gestió d’aquest
fons el faci l’Agència de Turisme de Balears. A nosaltres ens
sembla que és una bona solució i és una manera també de
donar-li un contingut a aquesta agència, que amb el traspàs de
la promoció turística als consells insulars, doncs, també corria
el risc de quedar-se sense objecte.

Quant a l’esmena sobre la TDT a Eivissa li donarem suport,
ens sembla que és una assignatura pendent a la qual cal donar-li
solució. 

Quant a l’esmena sobre les infraestructures de convencions
a Eivissa, nosaltres hem de dir que en aquest sentit estam
d’acord amb el que ha dit el Sr. Aguilera, nosaltres creiem que
haurien de ser actuacions liderades pel sector privat.

Quant a la reconversió de zones turístiques madures, que és
una esmena de 6 milions d’euros, El Pi també en té una de 10
milions d’euros, és una esmena d’afectació, en termes generals
li podríem donar suport perquè aquesta partida, que és de 12
milions, si no record malament, és de 12 milions d’euros per a
inversions, ja està... en gran mesura molts d’aquests doblers
van a parar a zones turístiques madures, però nosaltres creiem
que no és pertinent que nosaltres aquí decidim aquesta
afectació perquè és un tema en el que és important seguir la
programació que tengui la conselleria en aquest tipus
d’inversions.

Quant a les proves esportives, rutes cicloturístiques, Camí
de Cavalls, les rutes cicloturístiques és un concepte que ens
agrada, que ja hi estam d’acord, però la trobem molt
inconcreta, la trobem una mica com la típica esmena, doncs bé,
que es fa per fer afectacions en un tema doncs en el que tots hi
estam d’acord. Nosaltres estam convençuts que gran part
d’aquests doblers van destinats a aquest tema i, per tant, no hi
donarem suport. En canvi, sí que donarem suport a la de Camí
de Cavalls, la veiem molt més concreta, és un projecte
determinat, concret i, per tant, em sembla oportuna, és una
esmena d’afectació i per tant li donarem suport.

Quant a l’altre paquet de programes específics de foment
d’activitats esportives, que són esmenes d’afectació, per a
cadascuna de les Illes sí que li donaríem suport, perquè ja
forma part del tipus d’activitats que es promou. Igual que en la
de la millora del posicionament de l’actual portal turístic de les
Illes Balears en el que, doncs, realment val la pena fer-hi una
inversió. Això pel que fa a les esmenes del Partit Popular.

Pel que fa a l’esmena de Podem, entenc que s’ha presentat
una transacció per part del Grup MÉS per Mallorca, em sembla
bé, em sembla bé la transacció i, per tant, li donaríem suport.

Quant a El Pi no sé si val la pena que intervengui perquè
veig que el meu interlocutor no hi és i, per tant, doncs..., estic
mirant si realment dels apunts que tinc sobre aquestes esmenes
val la pena dir alguna cosa tenint en compte que al Sr. Melià
doncs no li interessa gaire el posicionament del meu grup sobre
aquest tema.

Bé, sí, bàsicament la seva principal esmena que és invertir
en zones turístiques madures, la reconversió de zones
turístiques madures, per import de 10 milions d’euros, la baixa
es fa a la secció 34, que és la del deute públic i, per tant, no em
sembla seriós ni rigorós donar-hi suport i per tant, no hi
donarem suport.

Quant a l’esmena de Ciutadans, d’eliminar el Consorci
d’Infraestructures, la veritat és que aquest tipus d’esmenes que
presenta Ciutadans ja sap que sempre són vistes amb simpatia
pel nostre grup, el que passa és que recordo de l’any passat que
hi havia alguns motius que..., encara hi havia alguns projectes
o algunes activitats que feien que aquest consorci no es
pogués... aquests consorcis no es poguessin extingir.
M’agradaria sentir per part d’alguns dels grups del Govern si
es donen algun d’aquests arguments, no?, si aquests arguments
hi fossin, doncs evidentment rebutjaríem l’esmena, però si no
hi fossin doncs li podríem donar suport.
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Quant a l’esmena 16247, estem d’acord amb la intenció de
l’esmena, però no ens semblen bé les baixes, perquè es
produeixen baixes molt importants a partides, per exemple de
contractació d’altres treballs, que creiem que..., doncs, bé, és
relativament fàcil tal com veiem el pressupost atacar aquestes
partides perquè no sabem exactament quin tipus de treballs
s’estan produint, però jo sé també, per la meva experiència en
la gestió, que aquestes partides són importants que les
conselleries les tenguin per poder funcionar i, per tant, crec
que... ja hi ha una partida important per a la innovació a les
empreses i, per tant, em semblaria una mica aventurat per part
meva donar suport a aquestes baixes, també a la del capítol...
bé, al concepte 64, inversions de caràcter immaterial,
probablement són inversions en millora del (...), etc., de la
conselleria, i em sembla que és aventurat o és arriscat donar
llum verda a aquestes baixes.

Quant a l’esmena de Gent per Formentera, crec que hi ha
una transacció, em sembla bé la idea i si a més a més la Sra.
Tur accepta la transacció encara hi estem més a favor.

I em sembla que amb això ja he comentat el posicionament
de tots els grups.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sobre les esmenes a la totalitat ja ens
pronunciarem, evidentment serà en sentit contrari, però ja,
diguéssim, reservarem els nostres arguments per al debat que
haurem de tenir a plenari.

El Sr. David Abril ja ha fet unes propostes de transacció, ha
fet... i ha anunciat que acceptarem determinades esmenes
presentades a aquesta conselleria, als pressuposts d’aquesta
conselleria i nosaltres tindrem un posicionament... anava a dir
similar, no idèntic, al que ha fet el Sr. Abril.

Algunes consideracions, som menorquí, vaig néixer a Maó,
però aquí he vengut a defensar els pressuposts de la Conselleria
de Turisme i les esmenes a la Conselleria de Turisme, no a
parlar dels interessos de la meva illa. Ho dic perquè hi ha hagut
portaveus que no (...) de partits circumscrits a una sola
circumscripció electoral d’aquesta comunitat ha parlat quasi tot
el seu temps d’una illa de referència, i semblava que els
problemes de les altres illes no tenen rellevància. Jo he de dir
que si un argument perquè Eivissa tengui un parc bit és perquè
Menorca en té un..., què vol que li digui? Jo podria reclamar
algunes coses per a Menorca que Eivissa no té, i crec que
aquest no és el debat. El debat és que cada illa ha de tenir allò
que necessita, allò que és més útil i necessari per als seus
ciutadans i ciutadanes. I qui diu el Parc Bit diu el Palau de
Congressos de Santa Eulària, del Sr. Jerez.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, repassi la seva intervenció al Diari de Sessions i
veurà que vostè ha dit que Menorca en tenia, Mallorca en tenia
i que, per tant, Eivissa n’havia de tenir, i Formentera. Jo... em
sembla perfecte que tengui Parc Bit, Eivissa, no m’hi oposo,
però no crec que sigui aquest l’argument, que Menorca en té,
com Menorca no té palau de congressos ni he sentit mai el
consell reivindicar-ne mai, i és una iniciativa municipal de
l’Ajuntament de Santa Eulària i que, evidentment, és molt
respectable.

El Partit Popular cada any ens dur als pressuposts que el
Govern assumeixi una responsabilitat de l’ajuntament, que va
ser qui va decidir tirar endavant aquest palau de congressos i
evidentment si governar és prioritzar, les prioritats es
determinen a través dels pressuposts i als pressuposts,
evidentment, queden marcades aquestes necessitats més
imperioses. I per tant, entenem que no és escaient donar suport
aquí a una iniciativa que... legítima, no ho discutim, però que
evidentment és responsabilitat de qui l’ha tirada endavant,
sense greuges comparatius.

No entenem tampoc molt bé, com deia el Sr. Castells, sé
que ja ho ha dit, que sigui necessari afrontar des de la
Conselleria de Turisme el problema del canvi de model
energètic de la propulsió dels vehicles a les illes, dels cotxes
elèctrics. Però em sembla una paradoxa que el Partit Popular
demani recursos perquè es pugui fer aquesta transició del
vehicle, diguéssim, de gasolina al vehicle elèctric i, després,
voti en contra d’iniciatives d’aquí per tancar Es Murterar, o per
canviar a gas la central de Maó, perquè evidentment si els
vehicles elèctriques s’han d’alimentar de carbó poca cosa
resolem, poca cosa resolem.

És a dir, per dir-ho d’alguna manera gràfica, canviaríem el
tub d’escapament d’un lloc a un altre, pot ser el canviaríem del
Passeig Marítim de Palma al Port d’Alcúdia, però evidentment
les emissions hi continuaran essent exactament igual. Per tant,
creiem que convé, convé i estam d’acord amb aquesta transició,
convé posar a l’abast de les persones i de les empreses de
cotxes de lloguer a futur que puguin anar en vehicles elèctrics,
però també hem de fer possible que aquests vehicles elèctrics
s’alimentin d’energies renovables, molt menys contaminants de
les que en aquests moments s’estan passant.

Per tant, em semblaria molt bé, aquesta iniciativa hauria
d’estar a un altre lloc, no a la Conselleria de Turisme, però, en
tot cas... diguéssim, haurien de donar suport a la necessitat de
canviar de model energètic d’una vegada per totes a les nostres
illes, no?

I hem de recordar al Sr. Nadal, ministre d’Energia, que fa
tard, fa molt tard d’acord amb allò que el mateix Govern
espanyol fa firmar a través dels acords de Paris, i que no hi
arribarem i és seva la responsabilitat, i açò sí que és una
prioritat molt important, moltíssim important el canvi de model
energètic.

Ho he dit abans, la... governar és prioritzar i es prioritza a
través d’allò que marquen els pressuposts, en aquest sentit
entenem que són uns bons pressuposts per a la Conselleria de
Turisme.
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S’ha demanat sobre el Consorci d’Infraestructures per què
es manté? I es manté perquè el Consorci d’Infraestructures en
aquests moments no té més activitat que pagar els crèdits que
va signar, ajuntaments i Govern, per a millora de façanes, per
a millora d’edificacions, per a un munt d’infraestructures. No
fa res més que tornar el deute, és a dir, rebre els ingressos que
li transfereixen el Govern i les administracions locals i després,
diguéssim, transmetre’ls al banc. És l’única activitat que té,
però no pot desaparèixer mentre hagi de complir aquesta
activitat.

Seria molt més complex encara haver de transferir aquests
crèdits, tot el sistema de totes les administracions a un altre
consorci que al final generaria les mateixes despeses perquè
seria la mateixa activitat, no té personal propi, no té cap
activitat que pagar aquests deutes, com altres consorcis que
afecten altres conselleries que podrien desaparèixer i hauran de
desaparèixer si no fos perquè tenen aquestes necessitats d’anar
tornant els deutes, els crèdits que altres governs en determinats
moments, amb tota legitimitat, varen contreure.

Jo ho deixaria aquí, vull dir... el debat important crec que el
tendrem al plenari i en tot cas m’afegesc a les propostes de
transacció i al sentit de vot que ha expressat el Sr. David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Miquel Jerez, cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt breument. En primer
lloc, vull donar les gràcies als grups parlamentaris que
decideixen donar suport a les nostres propostes o a part de les
nostres propostes que avui plantejam.

No entraré en contradiccions amb aquells que són una
contradicció en si mateixos, em referesc a aquells que han
esmentat el fet de “no sé si ens agrada, però no li votarem a
favor”, no?, vull dir, no és necessari, però sí que en relació amb
això vull fer referència a una cosa que ha comentat el Sr.
Castells i que ha comentat el Sr. Damià Borràs. Miri, aquí el
conseller -que encara és conseller a aquestes hores- que
presumeix d’un turisme sostenible, un turisme que tengui
menys impacte sobre el medi ambient, fa gala d’això, fa
ostentació d’això, que ens sembla molt bé, però quan demanam
a una de les seccions de la seva conselleria que habiliti punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics a vostès no els sembla bé. Jo
tenc la sensació que no és que no els sembli bé això, és que,
encara que estigués a una altra conselleria i vengués impulsat
per part del Partit Popular no els pareixeria bé en qualsevol
dels casos. Per tant tenen una oportunitat si volem demostrar
que efectivament estan al costat del que diu el conseller, que en
aquestes hores encara segueix essent conseller, i això ho poden
vostès demostrar donant suport a aquestes esmenes que fan
referència als vehicles elèctrics o als punts de recàrrega de
vehicles elèctrics.

Dic que acceptarem les transaccions, hi estam d’acord, que
planteja el Sr. Abril a les esmenes de grups parlamentaris
distints del nostre, i volem manifestar que hi ha esmenes de la

resta de grups parlamentaris que nosaltres veim amb bons ulls,
ens sembla que hi ha esmenes coincidents en la mateixa línia
nostra, dues en particular a les quals donarem suport, que són
la 15533, d’El Pi, que fa referència a un estudi sobre el sostre
de cotxes de lloguer, això com a primera motivació del nostre
suport, però també, com a segona motivació i tan important
com la primera, és el que diu a continuació: “...degut a les
mancances del que s’ha fet fins ara en aquest camp, zero”, i
ahir ho vàrem poder demostrar en el debat que vàrem tenir a la
interpel·lació al Sr. Conseller de Turisme, que en aquestes
hores encara continua essent conseller de Turisme.

I també donarem suport a una altra esmena perquè va en la
mateixa línia que la nostra -sí que és cert que hi ha una partida
distinta, però és pràcticament la mateixa-, que fa referència a
destinar recursos a plans de reconversió de zones turístiques;
entenc que això és refereix a zones turístiques madures. 

I això és el que nosaltres volíem manifestar. En relació amb
la resta d’esmenes que no m’he pronunciat nosaltres
manifestarem la nostra abstenció, abstenció per repensar-nos,
per tornar a revisar allò en què fan incidència, i veure si
efectivament d’aquí al debat de plenari hi ha alguna possibilitat
de dar-hi suport. I poca cosa més. Insistesc: agraïm als grups
parlamentaris que donen suport a les nostres esmenes, sembla
ser que avui és el primer dia que s’aprovarà alguna esmena del
Partit Popular a aquests pressupostos, o almenys aquesta és la
sensació que tenc si vostès manifesten i mantenen el vot que
han manifestat, i per tant els he de dir que és una bona idea i
que segueixin amb aquesta tendència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera i li recordam que s’ha de pronunciar
respecte del fet de si accepta la transacció proposada per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, en principi
no acceptarem aquesta transacció, i sobre la resta d’elements
vull comentar que havia deixat per a la meva rèplica les dues
esmenes que havien presentat tant el Partit Popular com El Pi.
El Partit Popular havia presentat dues esmenes per un total de
8 milions d’euros i El Pi de 10 milions d’euros. Sr. Melià,
sembla que li agrada atacar Podem i sempre la contradicció,
no?, prioritats o, com diria el Partit Popular, racionalitzar la
despesa. Per tant entenem que per a nosaltres són altres les
prioritats i per tant, encara que compartim que determinades
idees o propostes són bones, les veiem amb bons ulls, no
donem suport perquè entenem des de Podem que tenim altres
prioritats. Si vostè això no ho entén, idò bé, aquí és molt
simple, ja està.

I ja per acabar -no em voldria estendre- dues qüestions; una
important sobre el Partit Popular, per exemple. He de
comentar, després de l’anàlisi que hem fet a Podem, que no
només en aquesta... en el total de les esmenes que han presentat
a aquests pressupostos, pràcticament la meitat, el 46% de les

 



1808 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 2 / 13 de desembre de 2017 

esmenes, tenen partides concretament de l’amortització i
despesa; per tant si aprovéssim totes les esmenes del Partit
Popular no sé si pagaríem als bancs, Sr. Jerez. Llàstima que no
li he pogut donar o fer aquesta proposta o pregunta abans. Igual
que, per exemple, pràcticament el 15% sobre l’impost de
turisme sostenible, tot el muntant. 

I sobre el que ha comentat el Sr. Borràs sobre el tema del
Parc Bit, bé, és una qüestió, Sr. Borràs, no sé com dir-li-ho i no
ser demagog com l’altre dia vostè ens va dir als de Podem en
el tema de..., sí, la Llei del turisme al respecte, quan des
d’Eivissa, des de les Pitiüses, portem molts d’anys demanant
que s’impulsi un altre tipus d’economia que no sigui
absolutament dependent del turisme. Si vostè entén, o el seu
partit concretament, o altres formacions no entenen que
l’aposta, la inversió per part de les administracions públiques,
en aquest cas d’àmbit autonòmic, fer un esforç important per
intentar ajudar a canviar el model econòmic o donar petites
passes, com he començat la meva intervenció, idò bé, em
sembla que potser no s’entenen o no volen veure una realitat i
una demanda, i concretament nosaltres personalment i des de
Podem demanem que s’inverteixi més en la investigació, la
recerca i la innovació. Vull recordar a totes i a tots els que som
aquí avui, i a les persones que puguin llegir el Diari de
Sessions, que Espanya és a la cua d’Europa en inversió i,
Balears, a la cua de la inversió, i ja no diria les Pitiüses on
serien. En fi, no sé si això no són suficients elements per
demanar el que és de justícia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, i li record que té
una proposta de transacció.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Acceptam la transacció que
ens han ofert, que he entès que baixava de 600.000 a 450.000
euros la nostra esmena i que canviava les partides d’on es treien
aquests recursos.

Dit això només vull aclarir al Sr. Aguilera que gràcies per
deixar-me clar que per a Podem no és una prioritat l’energia
renovable i els cotxes elèctrics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies... Sr. President. No sé si puc començar la meva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Vull recordar-li, Sr. Pericay, que té una proposta de
transacció, també.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí. Bé, primer de tot accept la proposta de transacció que
m’ha fet el Grup de MÉS per Mallorca de canviar la partida de
baixa. 

I respecte de la resta, és difícil explicar el sentit del vot. En
general votam a favor o ens abstenim en determinades esmenes;
votam a favor, evidentment, de les esmenes de totalitat, això és
obvi perquè ja ens hem manifestat en aquest sentit, però
respecte dels diferents grups varien. Només hi ha una esmena
que votarem en contra, que és una esmena d’El Pi, la 15555, i
bàsicament per una raó: perquè és una esmena que treu els
doblers de la partida de deute, i nosaltres tenim com a norma
no tocar mai aquesta partida en els pressuposts; són 10 milions,
ja m’imagín que deu ser difícil treure’ls d’una altra banda, però
en tot cas aquesta per a nosaltres és una partida sagrada, i és el
motiu pel qual..., no perquè estiguem en desacord amb el sentit
de l’esmena, però és el motiu pel qual hi votarem en contra.

Dit això també volia dir, que abans no hi he pensat i per tant
ho diré d’una manera més genèrica a partir d’ara perquè no se
m’oblidi, que cada vegada que intervenc en aquesta comissió
d’Hisenda relacionada amb els pressuposts, llevat del que jo de
viva veu pugui defensar o el que pugui defensar la persona que
m’acompanya, que en aquest cas ha estat la diputada Sílvia Tur,
totes les esmenes de la resta del Grup Mixt, perquè n’hi havia
aquí dues d’Álvaro Gijón i me n’havia oblidat, que per favor es
donin per defensades en aquesta comissió, en endavant, siguin
del diputat que sigui, més que res per no tenir jo un oblit en
aquest sentit.

I res, agraesc el suport que... a aquesta esmena o a l’esmena
de totalitat, com a mínim de les paraules del Sr. Josep Castells,
també el mateix, i si no, en fi, ja en tornarem a parlar quan... si
no s’aprova avui aquesta de totalitat que hi ha aquí, tornarem
a parlar, evidentment, en el plenari.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Iniciam el torn de contrarèplica. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David
Abril, cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Només per aclarir els termes de... bé, dir que no entenc
que el Grup Parlamentari Podem no accepti la transacció de la
16370.

A la transacció de la 16247 del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, que quedava pendent el tema de la partida, dir que
la proposta que es fa és d’afectació de la mateixa partida que es
planteja d’alta i per la mateixa quantia, 300.000 euros. 
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I si necessita que repeteixi la proposta de transacció de la
15532 del Grup Parlamentari El Pi, seria modificar la línia 2 de
baixa, que se substituiria per la partida que els he comentat
abans, de 150.000 euros, que seria la 36101, serveis comuns,
121H, gestió de recursos humans i 12199, altres complements.

Sí, la baixa de la línia número 2 se substituiria per aquesta
baixa que els dic, per quantia de 150.000 euros i no de 300.000
com estava a l’esmena original. Per tant, quedarien en conjunt
450.000 euros, com ha dit el Sr. Josep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, però no ha fet cap modificació respecte de la
transacció proposada, o espera el torn d’intervenció, no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, l’he concretada una mica més...

EL SR. PRESIDENT:

És acceptada pel Grup Parlamentari El Pi..., i sense canvis.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entenc que sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. I quant a la 16247 del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, ha fet algun canvi respecte de la transacció que
havia proposat inicialment?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, em quedava especificar la partida i en aquest cas dir
que era una esmena de substitució, seria en aquest cas
d’afectació, i la partida seria la mateixa que es planteja d’alta.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, està acceptada per part de Ciutadans tal qual...

Sí, gràcies. Pot seguir, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula el Sr. Josep Castells per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ja que el Sr. Jerez s’ha
referit als meus arguments per no donar suport a les seves
esmenes, sobre els punts de recàrrega del cotxe elèctric, el fet
que el Sr. Barceló digui que vol un turisme sostenible, no per
això vol dir que de cop i volta hagi de passar a la seva

conselleria tota la despesa en polítiques energètiques
sostenibles. Això és absurd! El Sr. Barceló vol un turisme
sostenible? Jo també, tot el Govern vol un turisme sostenible,
però els governs es distribueixen les responsabilitats i, en
aquest cas, qui s’encarrega dels temes de sostenibilitat
energètica és la Direcció General d’Energia, dintre de la
Conselleria de Territori. 

I a més a més, vostè ha tocat aquest tema però no ha respost
al que li ha dit el Sr. Borràs, que és escolti, vostès estan a favor
de punts de recàrrega, però en canvi no estan a favor que hi
hagi una transició energètica real, amb la qual cosa com molt
bé ha dit, amb una figura molt encertada, vostè l’únic que vol
és canviar el tub d’escapament de lloc. I per tant, no se’ns
vulgui presentar vostè aquí com el paladí de les energies netes,
perquè això es demostraria donant suport, sense cap mena de
matís, la reconversió energètica que en aquests moments no és
possible per la negativa del Govern central a tancar
progressivament la central d’Es Murterar.

Quant a dues esmenes que he comentat de Ciutadans, la
16247, precisament havia dit que no em semblaven bé les
baixes i he entès que hi ha una transacció per canviar les
partides que s’afecten i, per tant, no tendríem cap problema en
donar suport a la transacció.

I quant al tema de l’eliminació de l’ens, doncs el Sr. Borràs
ha acudit en la meva ajuda, perquè ha dit que crec que hi ha
motius que expliquen que aquest organisme no tanqui i don per
bones les explicacions del Sr. Borràs. I per tant, no donarem
suport a l’esmena.

Aprofitant que ara el Sr. Melià sí que escolta la meva
intervenció, perquè jo sempre li dedico atenció, bé, simplement
molt ràpidament dir-li que no estem d’acord amb l’esmena de
10 milions per a reconversió de zones turístiques, perquè va en
contra de la secció 34.

També dir-li que jo veig una certa contradicció en el discurs
de la diversificació econòmica i incrementar les partides en
promoció turística, perquè un dels motius que no hi hagi
diversificació econòmica en el nostre arxipèlag és perquè el
negoci turístic dóna una rendibilitat tan alta que els capitals
empresarials que hi ha, enlloc de dedicar-se a altres sectors,
continuen dedicant-se al sector turístic. Crec que si fem com a
administració de forma indirecta, una gran subvenció al sector
turístic, perquè ja es paguen moltes despeses en promoció del
destí, crec que des d’un punt de vista ideològic no podem estar
d’acord amb aquesta proposta.

I també dir-li, abans no ho he pogut dir perquè vostè no hi
era i he volgut resumir, que ens abstindrem en dues esmenes:
una és la de l’informe de cotxes de lloguer, perquè jo crec que
realment tots els grups hem estat d’acord que això s’havia de
fer i, per tant, jo crec que sí que aquí pertoca fer un toc
d’atenció sobre aquest tema.

I després el tema del Museu del Turisme, que em sembla
una idea interessant, però, en general, em semblaria interessant
que, a part de ser una potència turística, fóssim una potència en
coneixement i difusió del coneixement del turisme. I el museu
per a mi seria una peça d’aquesta visió global, perquè realment
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no ho som. Curiosament els nostres estudis en turisme no són
una referència mundial i ho haurien de ser, perquè som
empresarialment una referència en turisme. I per tant, està clar
que un museu, com qualsevol altre equipament d’aquest tipus,
seria una peça important d’aquesta estratègia. Però, com que no
tinc clar que això estigui inserit dins una estratègia global, per
tant, no tinc clar que aquest museu no acabi sent un bolet, com
que em sembla bé la idea, no hi vull votar en contra, però crec
que és una idea realment per treballar-hi en el futur, de fer que
la nostra comunitat autònoma sigui també una potència en
coneixement i en difusió del coneixement en matèria de
turisme.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Contrarèplica del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Borràs,
cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Si haguéssim de fer cas a la lògica
dels arguments del portaveu Grup Popular, del Sr. Jerez, sobre
la defensa del turisme sostenible i l’impacte del medi ambient,
jo entenc que totes aquelles activitats vinculades al turisme les
hauria de fer el conseller de Turisme, així com asfaltar les
carreteres, com que hi passen turistes, hauria de ser
responsabilitat del conseller de Turisme, posar els autobusos
hauria de ser responsabilitat del conseller de Turisme. I al final,
fins i tot dirigir els hospitals, com que també hi van turistes, el
conseller de Turisme hi hauria de dir la seva. 

En tot cas, com que el Govern cada un és responsable en
algunes coses i al final amb un únic objectiu compartit, perquè
comparteixen l’objectiu i evidentment aquest objectiu és
millorar la vida, el benestar i la prosperitat dels ciutadans i
ciutadanes i, evidentment, açò passa necessàriament pel
producte turístic, perquè és del que viuen la majoria de
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, lògicament dins aquest
objectiu hi fan feina tots. I en aquest sentit si tan li preocupa el
futur..., supòs que els rent a car dels turistes puguin funcionar
amb energia elèctrica, hi ha dins el programa 731A de la
Direcció General d’Energia, programa de foment d’energies
renovables, hi ha partides suficients per dedicar-se a aquestes
coses. 

Entre altres coses perquè hi ha una cosa que és molt
important, que el Govern no té territori, el territori el tenen els
municipis i evidentment per instal·lar els punts de recàrrega
s’ha de fer a un territori que és dels municipis, i són els
municipis que ho han de fer, perquè evidentment si no hauríem
d’entrar en una dinàmica absolutament esbojarrada de cessions
demanials perquè cada punt de recàrrega l’hauria de posar el
Govern; és a dir, hauria de fer un enorme procediment..., i
vostè és jurista i ho coneix de cessió demanial per a cada punt
de recàrrega a cada municipi de les nostres illes, o a cada zona
turística allà on sigui, perquè totes són..., diguéssim la titularitat
dels espais públics són municipals. Per tant, el lògic és que hi
hagi transferències als ajuntaments, amb un pla organitzat,
pactat amb els consells i ajuntaments per poder fer la
instal·lació d’aquests punts de recàrrega.

Sobre el Parc Bit d’Eivissa, el Sr.  Aguilera crec que no
m’ha entès, jo li he dit que estava d’acord amb el Parc Bit
d’Eivissa, jo no hi tenc cap inconvenient, si Eivissa considera
que ha de tenir un Parc Bit, jo pens també que l’ha de tenir,
estic encantant que el tengui i hi donarem suport i hauríem
donat suport a la transacció si l’hagués acceptada. Però l’únic
que li he dit és que l’argument no pot ser perquè Menorca en té
un, o perquè el deixa de tenir. Cada illa ha de tenir allò que
necessita i allò que cada illa prioritzi dins les possibilitats
econòmiques que tenen les administracions de les illes, aquest
és l’argument. Hi ha coses que Eivissa té i Menorca no té i
Menorca possiblement no les necessita i quan les necessiti ja
les reivindicarà. Però no amb l’argument de què una altra illa
la té. Si hem de fer una competició de quan érem infants ho
fèiem, si un germà té una joguina l’altre germà n’ha de tenir; en
aquests moments jo crec que el que és més important és que
cada germà pugui optar per la via del benestar dels seus
ciutadans de la millor manera que consideri oportuna, i en
aquest sentit per açò li deia que aquest argument no el podia
compartir, tot i que sí evidentment compartesc la necessitat que
Eivissa, com així ha manifestat el seu consell, intenti,
diguéssim, modificar el seu model econòmic, el model
productiu de l’illa, i per tant avanci en innovació, i en
innovació és molt important avançar, i fins i tot en turisme.

I crec que hi ha moltes empreses que són capdavanteres a
les nostres illes en innovació turística, i és molt més important
mirar endavant en el nostre producte turístic que mirar cap al
passat. No estic en contra que si hi ha possibilitats econòmiques
en un moment determinat de (...) turisme, però sí que és molt
important, molt important, molt més important, mirar cap
endavant en innovació turística, en nous productes i noves
maneres de relacionar-se amb els turistes i noves maneres de
captar clients, i en aquest sentit mirar el turisme cap enrere
hauria de ser amb totes les seves virtuts que ha tingut, que les
ha tingudes i moltíssimes, perquè evidentment la prosperitat de
les Illes depèn en gran part del turisme, però també hauríem de
mirar cap enrere d’alguns horrors que s’han comès en nom del
turisme absolutament innecessaris en el nostre territori, horrors
que estic convençut que evidentment el Sr. Melià comparteix
que no s’haurien d’haver produït mai.

En aquest sentit, ja, per tant, fixada l’exposició de les
esmenes, ja li dic que el nostre sentit seria idèntic al que ha
expressat el Sr. Abril. Sr. President, don per acabada la meva
intervenció i en el ple ja argumentarem amb més profunditat, i
esper que amb una mica, ni que sigui una mica, de rigor la
nostra posició.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò passam a votació de les esmenes a la secció 12,
Consellera d’Innovació, Recerca i Turisme. Si els pareix bé als
diferents portaveus i donat el posicionament diferent a les
esmenes presentades, primer votaríem les esmenes a la totalitat,
per grups, i llavors passaríem a votació de les esmenes parcials
per grups de les esmenes.

Començam la votació. 
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, per grups vol dir per bloc?

EL SR. PRESIDENT:

Per grups parlamentaris.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Però per bloc o una per una?

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar-les una per una.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

D’acord, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes a la totalitat, per part del Grup
Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 16081.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la totalitat a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16082.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE
núm. 15553.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, esmena RGE núm. 16272.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular. 

Esmena RGE núm. 16036.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, Sr. Abril?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perdoni, president. Votam una per una les esmenes?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de la primera esmena parcial del Grup
Parlamentari Popular, esmena RGE núm. 16036.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16037.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16038.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16039.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16071.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16072.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16103.

Vots a favor?

Unanimitat.

Esmena RGE núm. 15967.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16073.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15966.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15968.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena RGE núm. 15969.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, Sr. Abril?

15969.

Tornam a repetir.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15970.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, no ha comptat bé el secretari. Hi ha
hagut 7 vots a favor i 6 en contra, si no m’equivoco.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir la votació de l’esmena 15970.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 en contra. Disculpi, Sr. Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15965.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15960.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Podem tornar a repetir? 

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir l’esmena 15960.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15961.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Perdoni, president, podem repetir? Quina...?

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir votació de la 15961.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15962.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 en contra.

Sr. Borràs, què ha votat el Partit Socialista? A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena 15963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 2 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15964.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor, 2 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Acabada la votació de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular passam a votar l’esmena parcial del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. És una esmena en què s’ha
proposat una transacció no acceptada.

Esmena RGE núm. 16370.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Començam amb
l’esmena...

Repetim la votació?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor, 4 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Està bé així?

EL SR. SECRETARI:

6, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Estam parlant de l’esmena 16370.

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

Esmena RGE núm. 15532, amb una transacció de MÉS per
Mallorca i acceptada.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, l’esmena que hem votat ha estat la 15533? No, és
la que toca.

Esmena RGE núm. 15533. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, havia votat...

EL SR. PRESIDENT:

Repetim, esmena 15533.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Repetim, esmena 15533.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR PRESIDENT:

Esmena 15516...

(Remor de veus)

L’esmena 15533, ha tengut un resultat d’un empat en
comissió. Per l’article 95.2, d’aplicació del vot ponderat, queda
rebutjada.

Esmena RGE núm. 15516.

Vots a favor? 

És del Grup Parlamentari El Pi?

(Remor de veus)

L’esmena 15533 en comissió ha tengut un resultat de 6 vots
a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció. Això suposa un empat
que segons el Reglament del Parlament de les Illes Balears,
segons l’article 95.2 suposa que s’ha d’aplicar el vot ponderat.
En el moment que s’aplica el vot ponderat, en funció dels
partits que han intervengut en la votació, resulta rebutjada...

(Remor de veus)

Ahir no vàrem determinar res en funció dels empats que
havien sortit, però sí que en acabar la comissió vàrem dir que
s’aplicaria l’article 95.2 del Reglament del Parlament en les
votacions que havien sortit amb empat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, ens pot informar del resultat ponderat
de la votació?

EL SR. PRESIDENT:

Sí... Sra. Vicepresidenta, pot donar el vot ponderat?

(Remor de veus)

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

És 24 a favor, 28 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar amb la votació.

Passam a l’esmena RGE núm. 15516 del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15535.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15540.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena, RGE núm. 15555.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vot a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

Esmena RGE núm. 16247, transaccionada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vot a favor, 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Jerez?

EL SR. SECRETARI:

Resultat: 9 a favor i 4 abstencions. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera.

Esmena RGE núm. 16342, amb una transacció proposada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Álvaro Gijón.

Esmena RGE núm. 16197.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16196.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat número 3, passam al debat número 4 en el
moment en què es produeixen les substitucions corresponents.

Començam el debat 4, senyores i senyors diputats, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Universitat, amb les seccions i entitats afins.

Abans de llegir les esmenes, voldria preguntar si hi ha
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Miquel
Vidal.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Sílvia Limones.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

I Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a relacionar les esmenes de totalitat i globalitat.

A. Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Popular, esmena RGE núm. 15826; esmena a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmena RGE núm.
15827; esmena a la Fundació d’Estudis Superiors de Música i
Arts Escèniques, esmena RGE núm. 15828; esmena al Consorci
de foment d’infraestructures universitàries, esmena RGE núm.
15829.

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena RGE núm. 16294, a la secció 13. Al
programa 421D, formació de professorat, esmena RGE núm.
16292. I al Consorci de foment d’infraestructures
universitàries, esmena RGE núm. 16273.

Les esmenes parcials són, per part del Grup Parlamentari
Popular, al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmenes RGE núm. 15831 i 15842; al programa
421G, formació professional i aprenentatge permanent,
l’esmena RGE núm. 15849; al programa 421I, administració i
servei de suport a l’ensenyament, esmena RGE núm. 15830; al
programa 421K, innovació i comunitat educativa, les esmenes
RGE núm. 15850, 15846, 15847, 15848, 15833, 15834, 15835,
15836, 15837, 15843, 15845, 15838 i 15844; al programa
422B, educació concertada, esmenes RGE núm. 15840 i 15851;
al programa 423B, altres serveis en ensenyament, esmenes
RGE núm. 15841, 15898, 15897, 15899, 15839, 15939 i
15940; a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals, esmenes RGE núm. 15832, 15852, 15853, 15854,
15855, 15856, 15857, 15858, 15859, 15860, 15861, 15862,
15863, 15864, 15865, 15866, 15867, 15868, 15869, 15870,
15871, 15872, 15873, 15874, 15875, 15876, 15877, 15878,
15879, 15880, 15881, 15882, 15883, 15884, 15885, 15886,
15887, 15888, 15889, 15890, 15891, 15892, 15893, 15894,
15895, 15896, 15900, 15901, 15902, 15903, 15904, 15905,

15906, 15907, 15908, 15909, 15910, 15911, 15912, 15913,
15914, 15915 i 15916.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa
421A Direcció i serveis generals d’Educació i Universitat,
esmena RGE núm. 16378; al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, esmena RGE núm. 16366;
al programa 421K, innovació i comunitat educativa, esmenes
RGE núm. 16364, 16380 i 16368; al programa 422A, educació
pública, esmena RGE núm. 16379.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS ha presentat al programa 421C, planificació
educativa i règim de funcionament de centres escolars,
l’esmena RGE núm. 15496; al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, l’esmena RGE núm. 15497;
al programa 423B, altres serveis a l'ensenyament, les esmenes
RGE núm. 15488, 15489, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494,
15495, 15498, 15499, 15500, 15501, 15502 i 15545.

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca, al programa
421K, innovació i comunitat educativa, ha presentat l’esmena
RGE núm. 16436; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, les esmenes RGE núm. 16437, 16438 i 16439.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, ha presentat al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
l’esmena RGE núm. 16337; al programa 421G, de formació
professional i aprenentatge permanent, les esmenes RGE núm.
16290, 16289 i 16336; al programa 421K, innovació i
comunitat educativa, les esmenes RGE núm. 16288 i 16293; al
programa 422B, educació concertada, les esmenes RGE núm.
16285 i 16287; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, les esmenes RGE núm. 16284 i 16291; a
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, les esmenes RGE núm. 16286, 16295 i 16316; al
Consorci de foment d’infraestructures universitàries, les
esmenes RGE núm. 16258 i 16259.

Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera, són a l’Institut Balears d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, esmena RGE núm. 16346.

El Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, ha presentat l’esmena
RGE núm. 16208.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, té la paraula la Sra. Núria Riera, del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El Grup
Parlamentari Popular ha presentat, com ha comentat el
president, tota una sèrie d’esmenes, en concret 90 esmenes al
pressupost de la secció corresponent a les partides d’Educació,
a part de les 10 esmenes a l’articulat que ahir ja es varen
explicar.

D’aquestes esmenes n’hi ha quatre que són a la totalitat,
perquè consideram que els pressuposts d’Educació per a l’any
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2018, encara que incrementen, no corresponen a les necessitats
reals de les Balears ni suposen l’increment que es podria fer,
tenint en compte la millor situació econòmica de la qual es
disposa en aquesta comunitat autònoma. En tot cas, per a
l’explicació d’aquestes esmenes en concret ens reservam el
debat en el plenari.

La resta d’esmenes, que són esmenes a actuacions
concretes, per fer una explicació més clara i ràpida, les he
dividides en una sèrie de grups i sí he de dir que van en la línia
de les propostes de resolució que vàrem fer ja en el debat de la
comunitat.

En primer lloc, una sèrie d’esmenes que van destinades a
millorar la situació del Govern en relació amb la concertada,
per donar compliment als acords reprogramats amb l’escola
concertada i equiparar-la a la pública, amb 4,5 milions; per
complir els concerts d’aquelles escoles en situació diferenciada
que, d’acord amb les sentències, se’ls ha de donar compliment
a la seva subvenció, o per a despeses de funcionament, on
s’inclouen el personal d’administració i serveis o els ATE, amb
2 milions d’euros per a la concertada.

En relació amb l’escola pública, en general, hi ha tota una
sèrie d’esmenes que van dirigides a augmentar el personal de
suport en els centres, sobretot els que tenen més situacions de
diversitat; a modernitzar l’aprenentatge mitjançant el
finançament de projectes nous socioeducatius; el pla
plurilingüe; l’equipament; equipament TIC o projectes
d’innovació.

També projectes de lluita contra els mals endèmics de
l’escola a les Balears, com són l’abandonament, el fracàs o
l’absentisme, fins i tot una ajuda a l’IRIE per fer un estudi de
quines serien les possibilitats de recuperar i de superar aquestes
xifres. Ajudes a famílies, bàsicament millores a les ajudes
menjador, al transport escolar o a l’adquisició de llibres de text.
I després millores de mobiliari i de climatització.

Per a l’etapa 0-3 anys presentam tres tipus d’esmenes, una
dirigida a fer ajudes als municipis en general, per fer escoletes,
1 milió d’euros; una altra d’específica per a Palma, perquè té
una necessitat molt concreta de 500 places, per la demanda
actual, de 2 milions d’euros, i després ajudes destinades a les
famílies per evitar la possibilitat que hi hagi famílies amb nins
de primera i de segona, en funció de les capacitats d’accedir als
preus d’unes escoletes o no.

Ajudes a les escoles de música, és a dir, per al manteniment
d’aquestes escoles, que és ver que la gestió és municipal, però
consideram que el Govern, atesa la milloria que hi ha de
recursos econòmics, hauria d’ajudar aquestes entitats
municipals a mantenir les escoles de música.

Millores també, tres tipus d’esmenes dirigides a les millores
de les escoles oficials d’idiomes, per a la creació i dotació de
més places, per a algunes escoles específiques, com per
exemple, a Eivissa; o al programa British Council a Menorca,
en la línia de les proposicions no de llei que ja hem fet a la
Comissió d’Educació durant aquest període legislatiu, o al pla
plurilingüe que ja hem anomenat anteriorment.

També afectació de partides per als conservatoris, per a
l’ampliació del Conservatori de Palma, 600.000 euros; la
reforma del d’Eivissa o del nou Conservatori de Maó, així com
una afectació d’una partida per a l’Escola d’Arts i Oficis a
Eivissa.

En relació amb la formació professional, que és una àrea
que consideram molt important i que no té la suficient
implicació per part d’aquest govern, presentam tota una sèrie
d’esmenes dirigides a fer obres per incrementar les places de
formació professional i els centres de formació professional
integrats, amb 2 milions d’euros; el Centre de Formació
Professional de Turisme, tan demandat a Alcúdia, per 4 milions
d’euros; Escola de Formació al Parc Natural d’Artà, 1,5
milions; o per exemple, també, la reforma del Centre de
Formació Professional a Ciutadella, una ampliació a Son
Servera o millores d’equipament.

A la Universitat, un pic que s’han implantat els estudis de
medicina per part d’aquest govern, consideram que és necessari
fer un estudi sobre quina demanda fa falta a les Balears dotar
de cobertura i, per tant, posam una partida específica perquè
s’analitzi quins estudis universitaris són demandats per la
nostra societat.

I després ja tota una sèrie d’esmenes que van dirigides a
millorar les partides destinades a obres en centres educatius.

Una esmena general per incrementar la transferència a
l’IBISEC, si l’IBISEC no té prou fons per fer obres,
evidentment no podrà ni realitzar aquestes ni tampoc donar
compliment al Pla d’infraestructures educatives que ha estat tan
anunciat i tan promès per aquest govern del pacte; si després no
estan dotades les partides amb suficients doblers, evidentment
no es podran dur a terme ni tan sols les promeses que
s’inclouen per a aquesta anualitat o per a aquesta legislatura,
que n’hi ha moltes d’endarrerides. Per tant, hi ha una esmena
d’increment de transferència de 27 milions d’euros, són molts
doblers, però també tenim en compte que som a un pressupost
que incrementa 1.350 milions d’euros en relació amb l’anterior
legislatura i que, precisament, les partides d’educació no són
les que percentualment incrementin d’allò més en relació amb
la resta. Per tant, no és una partida, pensam, descabellada, sinó
el contrari, que pot permetre realitzar aquelles actuacions
imprescindibles.

Aquestes actuacions, per una part hi ha tres esmenes
dirigides a acomplir promeses, com per exemple realització o
execució de més aules UEECO per a les necessitats
específiques a determinades escoles; l’eliminació de barracons
que no es troben amb actuacions diferenciades, com a esmenes
d’obres concretes a municipis, o l’eliminació del fibrociment.
En total aquestes tres sumen 5 milions d’euros.

I després, 29 milions d’euros dirigits a actuacions concretes,
amb tot un llistat d’esmenes que s’han relacionat, unes per a
reformes i ampliacions concretes a CEIP d’infantil i primària
demandats per la comunitat educativa, i unes altres a CEIP
nous, com, per exemple, a Sa Pobla, Cala d’En Bou, al d’Inca,
a Alcúdia, a Campos, a Es Mercadal, a Caimari, a Can Picafort,
a Santa Eulària, a Sant Ferran a Formentera, o a la zona B de
Palma que esperen l’inici per part d’aquest govern. Si tenim en
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compte que som al darrer pressupost complet, el del 2018, que
podrà gestionar aquest govern, és hora que es posin aquests
doblers i que aquests centres siguin una realitat.

A part de les reformes de CEIP, després hi ha unes esmenes
dirigides a la realització d’obres a instituts de secundària, nous
per demandes imprescindibles, com Son Ferriol, Vila, l’IES
Mioris, la segona fase del Quartó del Rei d’Eivissa o l’Institut
de Santa Maria, que s’han d’executar ja completament. I
després ampliacions o obres completes a Binissalem o a
l’Institut Politècnic de Palma, per posar qualque exemple.

Tres esmenes per als centres d’adults, a Calvià, a Maó i a
Santa Eulària.

I bé, i finalment vull fer una referència, ja per acabar, a les
esmenes a l’articulat que, tot i que es varen debatre ahir, en vull
destacar una, precisament, que és la que demanava... és una
deducció autonòmica del cent per cent de la declaració de la
renda per despeses en adquisició de llibres de text, que pensam
que, tot i que és articulat, és important també que quedi
registrat que forma part d’aquest conjunt de demandes que el
Grup Parlamentari Popular fa i que van en la línia, com deia, de
les propostes de resolució que vàrem presentar al debat de la
comunitat.

Aquesta és la defensa i l’explicació de les nostres esmenes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Seguim en aquesta
marató de pressuposts i des de Podem nosaltres hem presentat
en aquesta comissió, en aquesta conselleria, 6 esmenes i
voldríem començar per a nosaltres una de les que podrien ser
més importants, encara que sigui d’una forma simbòlica
numèricament, però sí que entenem que en el cas de les Pitiüses
és molt important, i és la que fa referència a la implantació dels
estudis de dansa al Conservatori de Música ara mateix a
Eivissa.

Comentar que aquesta infraestructura va trigar sis anys a
fer-se i que es va inaugurar el 2011 i el seu cost va ser de 6,4
milions d’euros, dels quals 2,1 milions eren més sobre
l’adjudicació. Per tant, entenem, com en el seu moment ja vaig
comentar en alguna comissió, que aquest era un elefant blanc
de les nostres Illes.

Comentar o els faria la pregunta de si saben que realment a
aquest centre educatiu fins ara no s’hi impartien els estudis de
dansa, encara que en el seu moment es va inaugurar com el
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Pitiüses de
Formentera i Eivissa. Per què, o la pregunta seria: com és
possible que aquest conservatori, a data d’avui, encara no té els
estudis inicials de dansa? Doncs això ho hauríem d’haver
demanat al Partit Popular, com al Partit Socialista, que aquests
estudis no s’hagin ja implantat, de vegades és perquè no tenim

las infraestructures i de vegades tenim les infraestructures però
no posem els mitjans corresponents.

Per això hem presentat aquesta esmena, perquè el curs
2018-2019 sigui una realitat a les nostres Illes, a Eivissa i
Formentera, tenir ja un conservatori i, sobretot, tenim present
que hi ha una escola de música de l’Ajuntament de Formentera
que, avui per avui, no pot estar adscrit a cap conservatori
perquè no tenim el conservatori de dansa, concretament els
estudis corresponents. Esperem la votació per part de tots els
partits que avui es troben aquí presents.

El segon grup d’esmenes, que també moltes vegades hem
parlat, sobre l’atenció a la diversitat, fan referència, per una
banda, a la contractació de més ATE per al curs següent,
concretament, serien 250.000 euros.

La següent esmena seria la 16379, també la contractació de
més PT i AL, concretament de 200.000 euros.

I per últim, la 16364, seria ajudar en la quantia a les
necessitats especials dels nens que són a escoletes, per un
import de 100.000 euros. Tantíssimes vegades hem parlat a la
Comissió d’Educació i Universitat sobre... -de Cultura i
Esports, perdó-, hem parlat sobre les mancances, després de
totes les retallades que vàrem tenir en el seu moment, i com a
poc a poc aquest govern intenta fer un esforç per dotar de més
personal en aquest sentit. Això esperem, i també desitgem que
la resta de grups ens donin suport, per intentar, poquet a poquet
tenir especialment en aquest col·lectius complertes les seves
necessitats, que són moltes, com segurament els altres
portaveus diran i sempre el Sr. Casanova en Educació no hi ha
sous suficients sempre, com diu la seva frase preferida, entre
d’altres qüestions, però sembla que la podem fer nostra aquesta.

El tercer bloc d’esmenes fan també, igual que altres partits
han presentat, sobre ajudes a fer frenar diferents despeses, com
són, per exemple, la reutilització de llibres de text,
concretament la 16380. I també la 13360, ajudes per a
menjador. Entenem que, una vegada més, des de Podem, des de
la nostra formació s’ha d’intentar ajudar les famílies en aquesta
qüestió i també ha estat debatut a alguna de les comissions.

Per altra banda, aquestes serien les nostres esmenes que
hem presentat i esperem el seu vot, per favor. I per altra banda,
voldria comentar molt ràpidament algunes qüestions dels
diferents partits que han presentat respecte d’això.
Concretament, voldria fer referència a l’IBISEC, entenem
perfectament que si vostès han repassat l’informe o la petita
memòria que apareix en aquests pressuposts, L’IBISEC tendrà
molta feina per a l’any 2018, avui volem recordar i fer present
l’incompliment de l’eliminació dels barracons que l’any passat
va firmar el Govern amb nosaltres. Esperem que aquest 2018
realment a poc a poc puguem tenir més ben conservades les
nostres illes, com he comentat a la comissió anterior, i esperem
que realment tota la tasca que té programada i planificada es
pugui executar. 

Ara sí, sobre les altres esmenes comentar, per exemple, que,
bé, el Partit Popular com sempre apostava per la concertada, és
obvi que ells defensin la seva qüestió, però sobretot ja no
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podem estar d’acord amb aquells centres educatius que
segreguen per sexe, com hi ha una esmena seva. 

Sí que ens ha cridat moltíssim l’atenció per part nostra que
hi ha una esmena de 27 milions d’euros, torn a repetir, 27
milions d’euros que demana una transferència a l’IBISEC, com
feia ara referència, però quina casualitat que el Partit Popular
no vol pagar ni deute ni amortització perquè justament aquesta
partida i abans...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, amortització de deute i despeses...

(Se sent una veu de fons que diu: “i interessos”)

Interessos? Bé. Com he comentat abans en l’anterior
comissió, el 46% del total econòmic de les esmenes -repeteixo-,
el 46% del total de les esmenes, del muntant econòmic que ha
presentat el Partit Popular utilitzen la partida d’amortització i
deute i interessos al respecte. Per tant, avui per avui, idò, ens
alegram que el Partit Popular no vulgui... o no sé com
solucionarà aquesta qüestió d’intentar aprovar unes esmenes
quan no paguem als bancs. Igual si feim com ajustament... ahir
podíem llegir que Bankia s’havia venut i més milions d’euros
que varen desocialitzar totes les pèrdues i ara socialitzam els
beneficis, idò, a l’igual el deute, idò, ho poden pagar altres o es
pot renegociar, però bé, nosaltres estam oberts a demanar la
condonació com sempre des del primer minut i en la meva
persona ho he comentat.

Sí que també volia comentar a la Sra. Riera, si el Sr. Camps
no m’interromp perquè sembla que està... sí, m’interromp, Sr.
Camps, jo li demanaria una mica de respecte, és que sinó no em
puc centrar, Sr. President.

Sí que m’ha cridat moltíssim l’atenció, i la Sra. Riera coneix
això perquè ha estat fent feina durant alguns anys en l’anterior
legislatura, he comptat fins a 25 esmenes, Sra. Riera, sobre
l’esquema, sobre el quadre que hi ha de la planificació que té
l’IBISEC per a l’any següent i vostè ha presentat 25 esmenes
sobre una qüestió que ja està planificada. Sincerament, no
entenem aquesta qüestió, jo podria entendre que a l’igual que
altres partits han presentat esmenes sobre altres centres
educatius que no estan recollits en la planificació inicial de
l’IBISEC per al curs següent o en el Pla d’infraestructures, però
no entenc com 25 esmenes fan referència a una qüestió que està
planificada per al curs següent. 

He de recordar també, per suposat, les paraules que el Sr.
Antoni Morante, director general de Planificació, va posar
damunt la taula que estava obert aquest pla d’infraestructures
era una qüestió viva, intentar pel bé de tothom i pel bé de la
comunitat educativa intentar, idò, prioritzar, com estava
comentant, totes les necessitats que tenim i és obvi que algunes
són ja històriques i en aquest sentit intentam, Podem, estar al
costat del Govern per intentar prioritzar en aquells centres o
municipis on realment faci falta. Res més per ara. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari,
jo crec que és ben conegut que està raonablement satisfet de la
gestió que es du a terme a la Conselleria d’Educació, el que
succeeix amb la Conselleria d’Educació és que les necessitats
són inabastables pels recursos disponibles i les esmenes
d’aquesta secció són un bon exemple d’aquesta situació perquè
la immensa majoria de les esmenes, bàsicament les del nostre
grup, van en el sentit de les necessitats d’inversió. Per tant, hi
ha moltíssimes escoles, centres educatius, que o bé han de ser
reformats o bé han de ser ampliats o bé en determinats
municipis s’han de construir noves infraestructures. Aquesta és
la realitat que tenim en educació, una realitat que requereix una
inversió molt important que segurament cap pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a no ser que canviàs
el finançament d’una manera radical, no està en disposició
d’afrontar, almanco a curt termini.

Per tant, nosaltres hem intentat és, tot i conèixer el Pla
d’infraestructures, posar damunt la taula algunes reformes,
sobretot moltes reformes d’escoles que consideram que són
prioritàries i que tampoc no tenen una quantia tan elevada. Sí
que hem incorporat una escola que ens sembla fonamental que
té moltíssims problemes, que arrossegam com tantes d’altres
des de fa molt de temps, com és l’escola de Can Picafort. 

Però bé, les nostres esmenes van bàsicament en aquest
sentit de reformes, ampliacions i nova construcció de centres
educatius, d’instituts. També incidim en el tema de les escoles
de música, que evidentment està relacionat amb aquesta
conselleria, i que també necessita una inversió important. 

I en relació amb les esmenes dels altres grups, la veritat, tot
i que crec que si sortissin endavant totes seria impossible
l’execució i no hauria recursos realment per fer-les, però bé,
nosaltres com que estam d’acord que són necessitats que
existeixen a la immensa majoria de les esmenes que van en
aquest sentit, els donarem suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem presentat
quatres esmenes a aquesta secció, passaré a explicar-les. Bé, la
primera és una esmena d’afectació que té a veure amb la
implementació del protocol de detecció, comunicació i
actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere. Per què
l’hem presentada? Doncs, l’hem presentada perquè l’any passat
es va presentar aquest protocol, però és un protocol que pel seu
caràcter -diguem- innovador precisament requereix un esforç
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d’implementació, és a dir, no hi ha prou a haver fet el protocol
sinó que cal fer accions de difusió, de formació dels
professionals que hagin d’aplicar-lo. És per aquest motiu que
hem presentat aquesta esmena, com deia, d’afectació a la
Direcció General de la Comunitat Educativa perquè d’alguna
manera s’acabi la feina que es va fer durant els cursos anteriors. 

En segon lloc, hem presentat una esmena que té a veure
amb l’increment del mòdul per al finançament dels AT
d’escoles concertades. Aquí ens trobam que el finançament
previst, que ha augmentat, s’ha de dir que ha augmentat
respecte de l’any passat de 12.000 a 14.000 euros, però no
cobreix el cost que té per a l’empresa la contractació d’aquest
personal, la qual cosa dóna lloc a tota una casuística
relacionada amb la precarietat d’aquests professionals que
treballen, en aquest cas, en els centres concertats, perquè
evidentment els AT de l’escola pública es financen d’una altra
manera. Precisament nosaltres consideram que les condicions
de treball d’aquests AT haurien d’aproximar-se a les de l’escola
pública en benefici dels fillets als quals cuiden aquestes
persones. 

Aleshores, ja avanç que aquesta esmena numèrica estava
relacionada amb una esmena a l’articulat que es va aprovar ahir
en el primer debat, en el debat de l’articulat, en la que
nosaltres, de fet, demanàvem que aquest mòdul passés de
14.000 a 17.000 euros anuals, es va arribar a una transacció per
tal que aquest import fos de 15.890 euros anuals. Per tant, ja no
és necessària una baixa o una alta de 190.000 euros, com
nosaltres proposàvem, sinó que podria ser de 120.000 euros.
Per tant, amb coherència amb que es va aprovar ahir aquesta
esmena -em refereixo concretament a la 16437- que preveia
una alta de 190.000 euros, l’alta hauria de ser de 120.000 euros
i les baixes que es produïen a dues partides haurien de
modificar-se els seus imports. Havíem previst una baixa en el
subconcepte 23000 per import de 100.000 euros i aquesta baixa
hauria de ser de 70.000 i una baixa per import de 90.000 al
subconcepte 22706 i aquest import hauria de passar a ser de
50.000. D’aquesta manera es compensaria l’alta de 120.000
euros per incrementar aquest mòdul per AT a escoles
concertades de 14.000 fins a 15.890 euros anuals.

Les altres dues esmenes fan referència a uns projectes dels
quals ja hem parlat algunes vegades, que estan previstos en el
Pla d’infraestructures i que d’alguna manera nosaltres el que
fem és visualitzar en el pressupost aquesta previsió que ja està
en el Pla d’infraestructures; concretament fan referència a
l’execució de les fases 3, 4 i 5 de la rehabilitació del quarter de
Santiago per allotjar-hi l’Escola d’Adults de Maó, i una esmena
de 500.000 euros per a l’execució del projecte de rehabilitació
de la Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el Conservatori
Professional de música.

Fins aquí la presentació de les nostres esmenes, que
evidentment em queda poc temps per posicionar-me respecte
de les altres esmenes presentades. Només faré un comentari
genèric, i és que, com és lògic, ens oposarem a totes aquelles
esmenes que tenen el que jo en dic baixes aventurades, perquè
es fan sobre algunes partides que són delicades; per exemple en
molts casos doncs el Partit Popular és aficionat a proposar
baixes en el pressupost de la Conselleria de Cultura,
especialment en despeses de personal; aleshores nosaltres

creiem que són baixes que el que fan és desequilibrar un
equilibri al qual nosaltres com a grup donem suport entre les
diferents conselleries. Això per no parlar -ja ho ha fet el Sr.
Aguilera- de totes aquestes esmenes que proposen baixes a la
secció 34, que és la devolució del deute.

I després també ens oposarem a tota una sèrie d’esmenes
que fan referència a infraestructures. Nosaltres creiem que
evidentment és lícit presentar esmenes sobre el tema
d’infraestructures, però amb uns certs condicionants, perquè
nosaltres tenim ja un quadre de comandament de la despesa en
infraestructures que és el Pla d’infraestructures, que és un pla
que periòdicament -ja hi ha hagut un parell de compareixences-
es ve a la Comissió d’Educació i es debaten amb el Govern les
prioritats d’aquest pla. Aleshores, clar, quan fem afectacions,
quan fem esmenes d’afectació a les partides de l’IBISEC per a
infraestructures, en el fons estem fent una baixa encoberta,
sembla una afectació però és una baixa encoberta, perquè
aquella afectació és una alta en el pressupost de l’IBISEC i una
baixa en un altre projecte. Per tant donar suport a afectacions
de projectes que no estan previstos en el Pla d’infraestructures
o que no estan previstos a l’any en curs en el Pla
d’infraestructures en el fons el que està fent és amagar una
baixa que ens està passant desapercebuda, i que el que fa és
desequilibrar també aquesta programació del Pla
d’infraestructures. Nosaltres creiem que aquest tipus d’esmenes
poden ser justificades, per exemple, en projectes que han patit
endarreriments, projectes que estant ja al Pla d’infraestructures
han patit endarreriments -el Sr. Melià ha fet referència a un cas-
, o esmenes que de fet el que busquen és concretar algun
aspecte que precisament al Pla d’infraestructures ha quedat
obert, per exemple els imports exactes d’algunes actuacions o
detalls d’aquest tipus. Tot el que no sigui anar en aquesta línia
del Pla d’infraestructures nosaltres ens hi oposarem perquè
creiem que tenim un instrument coherent, transparent, de
fixació de les prioritats en matèria d’infraestructures
educatives, i creiem que és molt més seriós treballar amb aquell
instrument que no fent esmenes d’afectació que, com deia, al
final estan afectant negativament altres infraestructures que
poden ser tan o més prioritàries que aquelles per a les quals es
demana l’afectació.

I això és tot, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros desde Ciudadanos tenemos
una serie de enmiendas, tres que son a la totalidad, y luego
tenemos unas 19 enmiendas a los presupuestos. En principio las
enmiendas a la totalidad ya las explicaremos en el pleno, pero
únicamente quiero comentar que creemos que este presupuesto
no se ajusta a las necesidades del sistema educativo y tampoco
se ajusta a lo que se propuso y a lo prometido por los partidos
políticos que ahora conforman el Gobierno antes de iniciar su
andadura como gobierno. Tampoco estamos de acuerdo en la
gestión y en la organización de la conselleria.
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Nosotros, en cuanto a la enmiendas, tenemos una serie de
enmiendas que voy a dividir en cinco grupos. En principio
tenemos la enmienda 16337, que para nosotros es importante
porque es una enmienda de 2 millones de euros; esta enmienda
afecta a política y a actuación en materia universitaria. Creemos
que es muy importante retener el talento que se genera en la
universidad, en la universidad hay muchos investigadores o
graduados que se acercan al FUE, que és una fundación
universidad-empresa, para exponer su proyecto porque quieren
emprender y necesitan ayudas, y queremos que estos jóvenes
tengan estas ayudas, esa inversión inicial que les permita
formar esta pequeña empresa en aquellos proyectos que se
consideran que pueden salir adelante, y creemos que estas
ayudas son importantísimas. También dentro de estos 2
millones están unas ayudas para movilizar los proyectos de
investigación, no para que los investigadores formen sus
empresas sino para que las empresas se apunten a un programa
que les permita, a los investigadores, trabajar dentro de estas
empresas para poner en marcha los programas. Es un tipo de
ayudas que funcionan muy bien, porque además las empresas
se dan cuenta de que innovando se hacen mucho más
productivas, y consideramos que acercar la universidad y los
centros de investigación al mundo laboral hace que las
empresas conozcan las ventajas de la innovación y que después
ellas inviertan, ellas mismas, en los programas que ofrece la
Universidad en investigación, con lo cual la inversión en I+D+I
no solamente va a ser ese 0,3% escaso que tiene este govern
hacia I+D+I, sino que se aumentará también por la inversión
privada.

Después tenemos una enmienda, la 16290, y consideramos
que la formación profesional tiene que ser dual, y para eso
también es muy importante la colaboración con el mundo
empresarial, y en esta enmienda enviamos 200.000 euros a las
tres cámaras de comercio para implicar al tejido empresarial en
la formación profesional dual. Creemos que las cámaras de
comercio tienen que ser uno de los ejes dentro del cambio que
necesita nuestro modelo económico, ya que son las que tienen
que impulsar el reconocimiento a la profesionalidad de los
trabajadores.

Después tenemos tres enmiendas, todas ellas destinadas a
los estudios de formación profesional, que creemos que están
muy poco dotados. En principio tenemos una enmienda de
500.000 euros para equipamientos en todos los ciclos
formativos de Baleares; es un presupuesto muy bajo,
considerando que los estudios de formación profesional
necesitan unos equipamientos muy específicos, que además son
fungibles muchas veces, y para realizar las prácticas adecuadas
necesitan de estas inversiones. También tenemos una enmienda
que hemos registrado un cambio, és la enmienda 16288; en esta
enmienda, en la 16288, tenemos una partida para poner en
marcha los estudios de energía y agua, son unos estudios que ya
fueron aprobados en una propuesta de resolución, y enviamos
una partida al programa 421G, que es de formación
profesional, pero en la enmienda pone 221K; hemos registrado
un cambio para que en esta enmienda ponga que está destinado
al 421G, porque es el programa de formación profesional. Y
también otra enmienda es para poder planificar un centro
integrado de formación profesional para dar estos estudios;
creemos que los centros integrados es la mejor manera del

estudio y de estos ciclos formativos pues procura la
optimización de todos los recursos.

A continuación tenemos tres enmiendas para promocionar
la gratuidad del material didáctico. Una de las enmiendas es
para aumentar la dotación en microportátiles; recordemos que
desde hace seis años hay una dotación de portátiles en primero
y segundo de ESO pero no en tercero y cuarto de ESO ni en
bachilleratos, y consideramos que ya va siendo hora de subir
esa dotación hacia los ciclos superiores. Y dos enmiendas que
proponen un total de 650.000 euros para implementar el
proyecto de la gratuidad de los libros de texto mediante la
reutilización. Desde Ciudadanos es un proyecto que hemos
pedido en numerosas ocasiones aquí al Govern, la gratuidad de
los libros de texto mediante un proyecto de reutilización, pero
continuamente se nos ha denegado.

También tenemos una enmienda para que se empiece el
instituto Maioris en Llucmajor. Solamente tenemos una
enmienda para que adelante esta infraestructura. Consideramos
que en las urbanizaciones de Llucmajor hay una alta
demografía y esto redundará que, en poco, el instituto de
S’Arenal ya esté saturado, y creemos que es urgente el
comienzo al menos del proyecto de este instituto.

Y después tenemos una partida, dos partidas para adecuar...
aulas de estudio en el edificio de Sa Riera, pues es una petición
que nos hacen muchos estudiantes, pues consideran que hay
pocas salas dedicadas a la lectura y además que se necesita que
estos espacios sean accesibles.

Y en el próximo turno de réplica ya comentaré las
enmiendas del resto de los grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sra. Tur, vol la paraula? Té la
paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, moltes gràcies. Nosaltres tenim també
únicament una esmena a aquest projecte i a la secció
d’Educació que, com vostè ha dit molt bé, afecta l’IBISEC i
que té per objecte avançar una partida perquè el Govern pugui
iniciar des de l’IBISEC la redacció del projecte que ha de
permetre l’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari
Marc Ferrer a Formentera amb quatre noves aules per als
alumnes de secundària.

Nosaltres vàrem plantejar inicialment una partida de 20.000
euros, perquè pensam que, com que, segurament,
presumiblement aquest projecte es redactarà amb els recursos
tècnics propis de la conselleria, es tractava simplement de fer
una afectació a l’IBISEC perquè s’avançàs la redacció del
projecte evidentment amb l’esperit que a l’any 2019, a principis
de l’any 2019 comencin aquestes obres i en aquell moment
evidentment ja plantejarem esmenes si són necessàries perquè
hi hagi partida suficient per iniciar un projecte que està valorat
en 1,5 milions d’euros, i que consideram de totes prioritari pel
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fet que Formentera només disposa d’un institut d’ensenyament
secundari.

Per tant, pensam que no pot ser objecte de demora i, en tot
cas, com que actualment està previst dins el Pla
d’infraestructures, període 2019- 2023, nosaltres el que volem
és que s’avanci en aquesta legislatura i que sigui una realitat
l’inici de les obres dins l’any 2019.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torn en contra, té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement elaborarem més
bé el debat al plenari, però vull rebatre un poc algunes de les
esmenes presentades per alguns dels grups.

De fet, sí que estam tots d’acord que el pressupost
d’educació encara necessitaria més doblers, en això hi estaríem
tots d’acord, de fet, tots els grups així ho defensam, en som
conscients, el que passa és que tenim un pressuposts a la
comunitat que són els que són, són limitats i, a més a més,
també ens demostren que les partides de baixa d’on
s’incrementa després a educació no són aquests 1.000 milions
o mil..., cada vegada són més milions que gestiona aquest
govern, si no que les partides ara s’han convertit... al que
s’agafen és a desmantellar conselleries o de desmantellar el
retorn del deute.

Jo demanaria al Partit Popular si tenen el permís del Sr.
Montoro per fer això, perquè és clar crec que si ve el Sr.
Montoro i veu el que fan els picarà la cresta.

Després també m’ha fet gràcia un moment el debat que hi
ha hagut aquí que ha estat un poc el món a l’inrevés, perquè
Podem defensava el retorn del deute i, en canvi, els senyors del
Partit Popular que fan d’outsiders i de radicals antisistema amb
aquest no retorn del deute, però vaja, hi ha unes regles, ens
agradaria poder-nos-les aplicar com a partit sobiranista que
som, poder-nos-les aplicar nosaltres a nosaltres mateixos, però
de moment hi ha aquestes regles i hi ha un deute i s’ha de
tornar.

Per altra banda, vull destacar que el pressupost d’educació
ha augmentat en 52 milions més que l’any passat, arribam al
935 milions, en tres pressuposts s’han augmentat aquests 160
milions que s’han pogut invertir en infraestructures educatives,
en retorn de professorat, recordem que s’han recuperat 1.000
professors a les aules, això vol dir que l’alumnat està molt més
ben atès, està atès amb millors condicions. S’han augmentat les
dotacions en personal de suport, es podran convocar oposicions
i per tant, estabilitzar els llocs de feina del professorat. També
s’han fet millores a l’escola concertada pel que fa als drets
laborals dels seus treballadors. Hi ha un augment també de les
despeses de funcionament per als centres, perquè puguin fer
front a les seves despeses. I a més a més hi ha la previsió de fer
una inversió important en noves tecnologies i en innovació.

Per tant, tot i que sabem que els pressuposts són minsos,
nosaltres no ens cansarem de repetir una i mil vegades que el
finançament que té aquesta comunitat no és just. Si miram en
inversió per habitant estam a 807 euros en aquesta comunitat
quan la mitjana són 915 i tenim comunitats com Navarra que
arriben a 1.100 euros per persona i any, o Extremadura amb
1.000 euros.

Continuarem demanant el finançament que ens pertoca i,
per descomptat, el continuarem aplicant a les polítiques socials
com hem fet fins ara, que el 70% del pressupost d’aquesta
comunitat va dedicat a això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Enric Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup volem
destacar també que els pressuposts... nosaltres consideram que
els pressuposts en educació, malgrat que ja ho hem dit abans,
jo sempre dic que en educació mai no n’hi ha prou, mai no
tenim prou sous, mai no s’hi inverteix prou, però crec que és
substancial el canvi de tarannà en tots els aspectes que es donen
als pressuposts i això es reflecteix en les diferents partides, tant
en ensenyament públic com en concertat ha augmentat
considerablement, i després en el tema d’infraestructures. En el
tema d’infraestructures és importantíssim veure que hem passat
gairebé del no res a un pla d’infraestructures al qual estan...
granades, ordenades les inversions a fer. Que en fan falta
moltes? Sí que en fan falta moltes, deia el representant d’El Pi
que en fan falta moltíssimes, però en fan falta moltíssimes
perquè tenim dues variables que van en contra nostra: que són,
per una banda, l’augment poblacional que sofreixen les Illes
Balears, que és un augment poblacional que va al contrari de
l’augment poblacional de la resta de l’Estat espanyol, i per altra
banda, que venim d’un moment, d’una legislatura anterior on
la inversió en infraestructures era absolutament res,
absolutament res, i el manteniment de centres estava
pràcticament abandonat.

Això és el que fa que ara tinguem les necessitats d’arreglar
el que a la legislatura passada no es va fer, les necessitats de
construir nous centres i les necessitats de tirar endavant les
noves infraestructures que fan falta de cara a un futur.

Per tant, crec que aquest pressupost té en compte tots
aquests aspectes i fins i tot es tenen en compte altres aspectes
com són innovació educativa, política universitària. Crec que
és de destacar que si el pressupost en política universitària ha
augmentat en els últims dos anys un 26%, crec que és una dada
significativa, posar una quarta part més de sous a la Universitat
que no fa dos anys. Crec que és considerable.

I també s’ha posat de manera molt important l’accent sobre
l’ordenació, la formació professional a la qual s’ha donat un
impuls substancial, hi ha una inversió substancial i fins i tot,
mira per on, hi ha hagut una inversió importantíssima en
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inspecció educativa, s’ha augmentat considerablement la part
d’inspecció educativa ja que es parla que no hi ha inspeccions,
sí que n’hi ha, d’inspeccions.

Per tant, consideram que el pressupost és acceptable,
malgrat això hi ha tot un seguit d’esmenes que han presentat els
altres grups que ara m’hi posicionaré.

Respecte l’esmena de Gent per Formentera, dir que és
acceptable l’esmena de construir, ampliar, de preveure
l’ampliació del Marc Ferrer de Formentera, perquè és un centre
on no n’hi ha cap altre i, per tant, s’ha de tenir una previsió per
poder arribar a hora a tenir les instal·lacions necessàries.

Respecte les esmenes de Podem, a mi m’agradaria demanar
si es poden fer una sèrie de transaccions, una sèrie de
transaccions que serien respecte de l’esmena 16364, canviar el
programa d’afectació, la baixa, en lloc de ser a un programa C,
al 421A.

I després respecte de l’esmena 16366, demanaria una
transacció respecte dels programes d’alta, afectar 9863 al
programa 423B i 72000 al programa 422A. I la baixa que seria
del programa 421A, partida 22301.

Respecte de l’esmena de Podem, 13368, també demanaríem
una transacció, fer la baixa de 68.137 euros del programa 421A
i 231.863 de la secció 36, per poder arribar a l’import que
demana.

Respecte de l’esmena 13380, aquesta esmena li demanaríem
que la retirés perquè és el tema de reutilització de llibres i ja
està tancat.

Respecte de les esmenes de MÉS Menorca, jo crec que es
pot acceptar la transacció que ha proposat el Sr. Castells.

I també dir que respecte de l’esmena 16439, sobre el
projecte de rehabilitació de la Sala Augusta, fer una transacció
en lloc de ser 500.000, afectar només 150.000 per poder
avançar.

I respecte de l’esmena 16436, també faríem una transacció
de 2.000 en lloc de 10.000 euros.

Respecte de les esmenes d’El Pi, admetríem les 15494,
15495 i la 15545. I oferim transaccions respecte de la 15491,
que en lloc de ser 200.000 hauria de ser 100.000. 

La 15492 que en lloc de ser 200.000 seria 50.000.

La 15498, s’ofereix una transacció de 150.000 en lloc de
200.000 a capítol 6 de l’IBISEC. 

I respecte de l’esmena 15499 una transacció, en lloc de ser
300.000 que fos 50.000.

I respecte de l’esmena 15502, que és la de Can Picafort, que
és la que ha fet esment el representant d’El Pi, dir-li que oferim
una transacció de 480.000, ja que aquesta contempla la totalitat
del projecte i el projecte no s’ha pogut desenvolupar perquè,
com vostè sap, el projecte es va lliurar el terreny l’abril, està en

redacció el projecte, hi ha un conveni a punt de signar-se amb
l’ajuntament per poder construir aquest centre. I per tant, es
contempla que 480.000 per a al primera fase de construcció
de...

I jo crec que per part del nostre grup ja no hi ha cap més
altra transacció a oferir. I per tant, la resta d’esmenes les
rebutjaríem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, seria possible que repetís les esmenes a les
quals ha proposat la transacció, sense els detalls, únicament per
grup parlamentari i l’esmena.

Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Del Grup El Pi la 15491, la 15492...

(Remor de veus)

..., perdó, 15492, 15498, 15499 i 15502.

EL SR. PRESIDENT:

I la 15494 i 495 també?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, aquestes s’acceptarien. Aquesta no...

Després, del Grup Podem la transacció seria de la 16364...

EL SR. PRESIDENT:

Pot repetir?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

16364.

EL SR. PRESIDENT:

16.300...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

64. 13366, 13368,...

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

Setze, no, és que estic dient 13.

16378 i 16380. Aquestes (...).

(Remor de veus)

Del Grup Podem són 16364, 16366, 16368, 16378 i 16380.
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(Continua la remor de veus)

Del Grup MÉS Menorca 16436 i la 16437, 37, 38 i 39.

(Remor de veus)

16436, 16437, 16439..., no, la 38 no, perquè s’accepta. 

I ja està.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam al torn de rèplica, amb un temps de cinc
minuts per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres aprofitarem la rèplica
també per explicar una mica el que farem amb les esmenes
d’altres grups.

Primer fer destacar que es veu que hi ha reticències per part
d’alguns grups que parlen sempre de qualitat a l’escola i de
millores a l’educació i després hi ha reticències a afegir 27
milions d’euros a les millores d’infraestructures, tenint en
compte, com deia, un pressupost que s’incrementa i que té
1.350 milions més que l’anterior legislatura, excuses falses,
perquè a més ni es toca l’amortització, sinó que es toquen
partides que es podrien redistribuir d’altres despeses més
supèrflues que té aquest Govern i altres partides com el 227, o
226, que són treballs d’altres empreses, que normalment aquest
Govern destina a contractes.

També en relació a l’observació que s’ha fet per Podem de
les 25 esmenes que diu que ja estan incloses en espais i
infraestructures, clar és que són esmenes d’afectació, no són
esmenes d’addició. I precisament són d’afectació perquè
aquestes quanties quedin bloquejades per aquestes actuacions,
perquè a més no ens fiam que per tercer any consecutiu aquest
pacte no faci allò que ha promès o allò que ha inclòs en el pla,
perquè que estigui inclòs en el pla, no vol dir que després
realment, o en el pressupost, que aquesta previsió es tradueixi
en fets.

Per tant, fem una afectació de determinades actuacions que
consideram totalment imprescindibles, ja que és el darrer
pressupost que podrà gestionar i executar de forma completa
aquest tercer pacte. Sobretot des del moment que es diu, a més,
amb aquestes paraules com de truc que és un pla viu i que
s’anirà adaptant. Sí, sí, ara fem una previsió i després l’anirem
adaptant al que ens convé.

En tot cas destacar que en relació amb les esmenes d’altres
grups la gran majoria van un poc en la línia de millorar allò que
dèiem nosaltres a la nostra primera intervenció, és a dir,
millores d’infraestructures, millores a l’escola pública o fins i
tot algunes millores a la concertada. Nosaltres, en general, ens
abstendrem a moltes perquè volem valorar l’equivalència amb
les nostres, que les nostres pensam que són més ambicioses i
les quantitats són més vàlides o més necessàries que tal vegada
les que es proposen per altres grups, però sí votarem a favor

d’algunes que nosaltres no havíem inclòs com a esmena i que
són millores com, per exemple, la reutilització de llibres de text
o, per exemple, la reactivació de la reducció d’hores de 24 a
23, sí l’havíem posat de forma genèrica com a reprogramació
d’acords; per exemple la d’El Pi sobre el conservatori de
música a Menorca, la 15498, perquè és exactament igual a la
nostra; la 16436 de MÉS per Menorca sobre el protocol
d’alumnes transgèneres ens sembla positiu; o algunes esmenes
del Grup Mixt, com per exemple la 16287, 16284, 16291 o
16316 perquè fan referència a actuacions, com deia, que
nosaltres no havíem inclòs com a esmena, com són la
implantació de desfibriladors en els centres educatius o la
contractació de més professors per desdoblar la formació
d’anglès a la concertada o la reutilització de llibres. Això és tot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera, recordant-li que té una proposta de
transacció del PSOE. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ha comentat abans el Sr.
Casanova, acceptarem aquestes transaccions que bàsicament
deixen igual el cos de les nostres propostes i l’únic que hi ha és
un intercanvi de partides.

Sí que també acceptam la retirada de la de reutilització de
llibres després d’haver-nos informat per part del Govern que
rebrem per part del Govern central una partida de 750.000
euros sobre aquesta qüestió. Per tant, acceptem tot el que ens
proposen. 

Sobre la resta de partits, que no havia comentat
anteriorment, per MÉS per Menorca... bé, perdó, vaig per
ordre, El Pi, ens alegrem les propostes que... les transaccions
que ha presentat el Partit Socialista i donarem suport a aquestes
petites partides i sobretot a Can Picafort, i ens alegrem que a
poc a poc a veure si realment, idò, anem dotant dels centres
educatius que necessitam a les diferents illes.

En el cas de MÉS per Menorca donarem suport a les quatre
propostes que han presentat, és obvi que, igual que
comentàvem abans, el tema del conservatori d’Eivissa i
Formentera, el cas de Menorca també és una reivindicació
històrica. També, com no, tot el tema de l’escola d’adults de
Maó i entenem que dotar d’una quantitat econòmica per ajudar
a aquells professionals ATE que estan en la concertada, idò,
entenem que nosaltres és la prioritat els nostres nins i nines que
estan en aquests centres educatius.

Sobre l’esmena que ha presentat el partit Gent per
Formentera també a través de la transacció, sembla que ha
comentat el Sr. Enric Casanova, també hi donarem el vot
favorable. Res més.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, l’esmena 16380, que ha tengut una proposta
de transacció per part del PSOE, vostè ha retirat l’esmena?

Està retirada? D’acord.

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, recordant-li
que té una proposta de transacció del PSOE.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per dir que acceptam
les quatre, de les cinc transaccions n’acceptam quatre, però la
transacció a la 15502, que és la de Can Picafort, no la podem
acceptar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Aprovecharemos este turno para
comentar las enmiendas que apoyaremos de los diferentes
grupos. Primeramente comentarle a los grupos que conforman
el Gobierno que, en vista de que no han aceptado lo
presupuestado para la implantación del ciclo formativo de
energía y agua, o de hacer un proyecto para un centro integrado
para estas familias y similares, comentar que igualmente, como
fue aprobado en propuesta de resolución, pues seguiremos la
implantación de este ciclo que consideramos importantísimo
para el nuevo sector emergente y esperamos que no se hayan
aceptado porque ya está dentro del presupuesto ya que fue
aceptado como propuesto de resolución. 

Comentar que en cuanto a las enmiendas parciales de los
grupos nosotros apoyaremos prácticamente todas aquellas
enmiendas que consideramos que son positivas si se aceptan y
tienen mayoría, por lo tanto apoyaremos casi todas. Igualmente
comentar que no apoyaremos o nos abstendremos en aquellas
del Partido Popular que cogen la partida de la deuda. Tampoco
aquella enmienda que va para ayudas a compras de libros de
texto, nosotros proponemos que tiene que ser un programa de
reutilización y todo tendría que ser para ese programa de
reutilización, sí como ayudas para material escolar, pero no
como ayuda para compra de libros. 

En cuanto a la enmienda, que tampoco apoyaremos, de
MÉS per Menorca es el destino... nos abstendremos porque en
cuanto al conservatorio en Menorca no está claro donde ubicar
el conservatorio, yo creo que se tienen que escuchar a los
profesionales, pues se requieren aulas adecuadas insonorizadas,
es decir, los espacios para un conservatorio requieren de gran
inversión y hay que escuchar a los profesionales, y aún no se
tiene claro bien donde realizar ese conservatorio.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Vol intervenir, Sra. Tur? Vol
intervenir, Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Només per dir que agraesc que la
majoria accepti aquesta esmena i, per tant, moltes gràcies. Res
més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, perdoni, és que m’ha saltat, a donar
la paraula al Grup Mixt sense haver-me-la donada a mi, jo no
he dit res, però abans de...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té raó, després d’El Pi...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... perdre definitivament el dret de parlar...

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Després d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
anava el Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el
Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, faré referència a les
transaccions que m’han proposat, perquè hi ha una que ja l’he
proposada jo d’entrada i entenc, doncs, que en aquest cas el
Grup Socialista hi està d’acord.

Respecte de les altres dues transaccions no hi acab d’estar
del tot d’acord perquè, per exemple, parlem del protocol de
detecció 2.000 euros, Sr. Casanova, és massa poc perquè, com
a mínim, aquí s’han de preparar uns materials, s’han de fer unes
activitats formatives i jo pens que, tal vegada, 5.000 podria ser
una quantitat mínima, però 2.000 euros, vaja, és que no es
poden fer, com aquell que diu, ni una jornada de formació, si
han de fer feina alguns especialistes de fora i si les han de fer
a les tres illes. Per tant, jo en els termes en que vostè m’ho ha
proposat de 2.000 euros jo no puc acceptar l’esmena.

Passa de forma similar amb el projecte de rehabilitació de
la Sala Augusta perquè, és clar, nosaltres proposàvem una
afectació de 500.000 euros, vostè em proposa 150.000, per
altra banda hi havia una altra esmena d’El Pi de 200.000,
aleshores, a mi em sembla que una transacció correcte de tot
això podria ser un import de 250.000 perquè, per altra banda,
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tenint en compte que el que posem sobre la taula és que es
licitin aquestes obres i es puguin començar, crec que 150.000
euros, vaja, no dóna ni per una certificació de començament
d’obra, com aquell que diu. Per tant, crec que 150.000 euros
pel tipus de projecte de què parlam és molt poc. Jo per això en
aquests termes no acceptaria l’esmena tot i que... per intentar
arribar a un acord rebaixo la pretensió inicial de 600.000 euros
a 250.000 euros. Espero que ho puguin acceptar.

Parlant de la Sala Augusta, aprofito per explicar a la Sra.
Ballester que el tema de la ubicació del conservatori ha estat
objecte d’un debat social i d’un estudi de 20 i busques
d’ubicacions possibles. I evidentment totes tenen pros, totes
tenen contres, segurament no existeix el lloc ideal, però crec
que s’ha fet un esforç d’escoltar, evidentment s’ha escoltat
tothom i crec que no podem continuar..., és a dir, al final com
deia Montesquieu lo mejor es enemigo de lo bueno, és a dir,
sempre per buscar la millor ubicació, la millor ubicació, la
millor ubicació així estem, que... i vostè no ha d’oblidar -i no
sé si ho sap- les condicions en les que actualment s’està en el
Conservatori de Maó que són molt dolentes per la seguretat,
per la mobilitat, pel transport dels materials. Per tant, crec que
és urgent trobar una solució en aquest tema.

I amb aquest aclariment... ja estic, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells i disculpi l’alteració de l’ordre. Per
contrarèplica té la paraula la Sra. Bel Busquets, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies, també l’aprofitaré per fer el
posicionament respecte de les esmenes que votarem a favor. 

Vist que hi ha acceptació de les transaccions, d’algunes de
les transaccions proposades votarem a favor de les esmenes
d’El Pi 15491, 15492, 15494, 15495, 15498 i 15499, n’hi ha
algunes que tenen la transacció i algunes que simplement són
acceptades directament... i, perdoni, i 15545, sí, fins aquí d’El
Pi.

De Podem votarem a favor de quatre, que seran les 16364,
16366, 16368 i 16378.

I de MÉS per Menorca, li votarem a favor les 16437, 16438
i setze mil tres-cents..., perdó, fins aquí, de MÉS per Menorca,
i de Formentera 16346.

I esperarem que les transaccions proposades... tal vegada hi
ha temps fins al plenari per si es pot arribar a un acord. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, jo només vull dir... bé, per una banda
donar les gràcies per l’acceptació de les transaccions. 

Respecte de les que no accepten dir al Grup El Pi que bé, fa
una esmena de 4.383.618,18 euros, és el cost total del projecte
i s’ha de dir que estam pendents de la signatura d’un conveni
per part de la conselleria. Crec que aquest conveni no s’ha
signat sembla ser perquè falta tota una sèrie de documents que
ha de lliurar l’ajuntament i, per tant, estem a l’espera, si no ja
estaria en marxa, però bé, si no li sembla correcte... en principi
no votarem a favor d’aquesta esmena.

I respecte de les esmenes de MÉS per Menorca que
demana..., li he de dir que en principi allò del protocol de
detecció s’han posat 2.000 euros per a material, perquè
realment això s’ha de fer amb recursos de la conselleria i de la
universitat i per tant, es considerava que 2.000 eren suficients,
si no... no ho considera suficient idò votarem en sentit contrari.

Respecte a la transacció de la rehabilitació de la Sala
Augusta he de dir que se li ha ofert la mateixa transacció a
MÉS per Menorca que a El Pi, 150.000 euros. Per tant, crec
que 150.000 euros de les dues són 300.000, que és més que els
250.000 que havia ofert al seu moment. Per tant, en principi ho
deixaríem així i si no votaríem en contra.

I per la resta, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes de la secció 13, però
abans...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sr. President, perdoni, m’agradaria després un recés d’un
parell de minuts per concretar una qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, anava a proposar un recés per intentar fer una agrupació
de les esmenes del Partit Popular, i la resta de les esmenes
intentaríem votar-les de forma individual, però ara els
anunciaré com queda.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

... que si els sembla bé als diferents portaveus ho faria de la
següent manera: primer passaríem a votar les esmenes a la
totalitat, en bloc les del Grup Parlamentari Popular, i llavors
per separat les esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Després passaríem a votar les esmenes
parcials de la següent manera: del Grup Parlamentari Popular
ho faríem en tres blocs, i la resta de forma individual.

Per tant iniciam la votació de les esmenes a la totalitat del
Grup Parlamentari Popular, esmenes RGE núm. 15826, 15827,
15828 i 15829.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16294.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16292 a la totalitat, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra. Queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16273, també a la totalitat del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a fer tres blocs de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular. El primer bloc seria: esmenes RGE núm.

15842, 15846, 15847, 15848, 15838, 15844, 15851, 15899,
15895, 15902 i 15915.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a enumerar el següent bloc d’esmenes parcials del
Grup Parlamentari Popular: esmenes RGE núm. 15849, 15836,
15837, 15843, 15845, 15840, 15841, 15898, 15939, 15940.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, ja anomenades al principi d’aquest debat número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. No. Rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears per separat de forma individual.

Esmena RGE núm. 16378, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16366, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16364, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

Unanimitat.

No, no és unanimitat. Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i una abstenció. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16368, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16379.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

(...) 7, en contra 5 i una abstenció. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

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

Qui demana la paraula?

(Se sent una veu de fons que diu: “Podem tornar a votar
aquesta?”)

Repetim la votació de la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, esmena RGE núm. 16379.

Vots a favor?

Esmena RGE núm. 16379. És la darrera del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 15496.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Podem..., perdoni, podem repetir?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, tornam repetir.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

A veure, un segonet, per favor, és que estàvem justament a
l’anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la primera esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE núm.
15496.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15497.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15488.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15489.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15490.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15491.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 9; abstencions, 4. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Voldria afegir que la 15491 tenia una transacció.

L’esmena RGE núm. 15492 -la votarem ara- també té una
transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15493. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15494.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetirem la votació que hi ha un grup que no ha votat.
Esmena RGE núm. 15494.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15495.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15498, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15499, també amb una transacció
acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15500.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15501.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15502, amb una proposta de transacció
no acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15545.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

Esmena RGE núm. 16436, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16437, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

 



1832 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 2 / 13 de desembre de 2017 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16438.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16439, amb una transacció acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor i 6 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena RGE núm. 16337.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16290.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16289.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16336.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16288.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16293.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Esmena RGE núm. 16285.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16287.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16284.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16291.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16286.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16295.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16316.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16258.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I esmena RGE núm. 16259.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent
per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions. Acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena, del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas. Esmena RGE núm. 16208.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots en contra i 6 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés fins a les tres de tarda, en què començarà el
debat número 6.
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