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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam el debat número 6,
de totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb les seccions i
entitats afins. Volia preguntar si hi ha substitucions?

(Remor de veus)

Ah, sí, perdó, estam en el debat número 5, sí.

Abans de començar voldria preguntar si hi ha substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Rafael Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Debat número 5, de totalitat i globalitat, agrupació de
la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, amb les seccions i entitats afins.

Esmena a la totalitat, del Grup Parlamentari Popular a la
secció 14, amb l’esmena RGE núm. 15775; a la secció 6,
Oficina de Prevenció de Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, amb l’esmena RGE núm. 15776; a la secció 7, Consell
Audiovisual de les Illes Balears, amb l’esmena RGE núm.
15777; a la secció 35, fons de contingència, amb l’esmena RGE
núm. 15778; a la secció 37, fons d’impuls de turisme
sostenible, amb l’esmena RGE núm. 15779; a la secció 50,
Agència Tributària de les Illes Balears, amb l’esmena RGE
núm. 15781; a la secció 78, Escola Balear d’Administració
Pública amb l’esmena RGE núm. 15780; a la Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, amb l’esmena RGE núm.
15782.

Esmena a la totalitat també del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, amb l’esmena RGE
núm. 15554.

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular, al
programa 222B, activitats classificades i espectacles, amb
l’esmena RGE núm. 15788; al programa 222C, actuació de
policies, amb les esmenes RGE núm. 15774, 15789 i 15787; al
programa 223A, Emergències, amb les esmenes RGE núm.
15790 i 15791; al programa 912B, suport financer a
ajuntaments i altres ens locals, amb l’esmena RGE núm. 15783;
a la secció 32, al programa 912A, suport financer als consells
insulars, amb les esmenes RGE núm. 15792, 16085, 16086,
16087 i 16088, 15786, 15793, 15794, 15795, 16069, 15784,
16068, 16070 i 15796; al fons de contingència, al programa
811A, fons de contingència, amb l’esmena RGE núm. 15785.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa
126F, serveis comuns generals, amb les esmenes RGE núm.
16361 i 16365.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 223A, Emergències, amb l’esmena
RGE núm. 15536.

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca, al programa
223A, Emergències, amb l’esmena RGE núm. 16423; al
Parlament de les Illes Balears, al programa 111A, activitats
legislatives, esmena RGE núm. 16432.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, ha presentat les
esmenes parcials en el programa 322C, actuació de policies,
l’esmena RGE núm. 16319; al programa 912B, suport financer
a ajuntaments i altres ens locals, l’esmena RGE núm. 16269; al
Parlament de les Illes Balears, al programa 111A, activitat
legislativa, esmenes RGE núm. 16318 i 16230; a la secció 78,
Escola Balear d’Administracions Públiques, al programa 121G,
formació i selecció de personal, les esmenes RGE núm. 16225,
16226 i 16227.

El Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, a la
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
ha presentat al programa 141B, de planificació pressupostària
i finançament, l’esmena RGE núm. 16343; al Parlament de les
Illes Balears, al programa 111A, activitat legislativa, l’esmena
RGE núm. 16345. 

El Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas ha presentat
al programa del Parlament de les Illes Balears 000A, nous
programes no classificats, l’esmena RGE núm. 16206.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts té la paraula el Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Misericòrdia Sugrañes, no. El Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Com bé és costum, el debat a la totalitat de les diferents
seccions que nosaltres hem presentat, el tindrem ja directament
en el ple, i em centraré en el debat de les esmenes parcials que
hem entrat en aquesta secció 14.

Tenim una esmena de 20.000 euros d’ajudes a la redacció
de plans de protecció i seguretat per als ajuntaments. Aquests
20.000 euros tenen com a baixa la partida del sou del director
de l’Oficina Anticorrupció. Nosaltres ahir vam presentar també
a l’articulat una esmena per reduir el sou del director d’aquesta
Oficina Anticorrupció, entenem que un sou de 95.000 euros és
elevadíssim, sobretot en comparació amb el que cobren els
membres del Govern, per posar un exemple, i, per tant,
entenem que estan més ben gastats aquests 20.000 euros
dedicats a la redacció de plans de protecció i seguretat per als
ajuntaments que dedicats a la nòmina d’aquest senyor.

En qualsevol cas, també és cert, que després de conèixer els
casos de corrupció, de manca d’ètica i d’estètica que afecten el
Govern, també ens plantejaríem fins i tot retirar aquestes
esmenes que afecten l’Oficina Anticorrupció, perquè realment
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encara que sigui per pagar les hores extra que tindrà aquest
senyor, crec que ja anirien bé aquests 20.000 euros que ara li
volem llevar. En qualsevol cas de moment mantenim l’esmena.

Hi ha algunes esmenes, hi ha tres esmenes que fan
referència a la policia, hi ha una esmena de 100.000 euros per
crear un sistema de beques per a policies de Menorca, d’Eivissa
i de Formentera per finançar els desplaçaments a Mallorca quan
han d’anar a fer cursos bàsics de policia local. Aquests 100.000
euros els llevam de l’estructura política de la Conselleria de
Cultura; és a dir, nosaltres hem plantejant les baixes en 3 grans
focus, un és l’estructura política de la Conselleria de Cultura,
la Direcció General de Cultura no es veu disminuïda, la
Direcció General d’Esports tampoc no es veu disminuïda, és
l’estructura política de la Conselleria de Cultura, bàsicament
seria la secretaria general de la Conselleria de Cultura.

També hi ha una altra esmena de 60.000 euros per millorar
el programa informàtic de gestió de la policia local. També ho
llevam de l’estructura política de la Conselleria de Cultura. 

I després hi ha una esmena d’1.550.000 euros per
incrementar el fons de seguretat pública, i açò ho llevam de
publicitat, propaganda i pompa de la Conselleria de
Presidència. Entenem que és molt més important dedicar 1,5
milions al fons de seguretat pública; és a dir, és molt millor per
als ciutadans que es puguin dedicar aquests doblers
d’1.550.000 euros al fons de seguretat pública, que dedicar-ho
a publicitat del Govern.

També tenim un altre apartat, són tres esmenes més que
afecten qüestions dels bombers. En tenim una de 600.000 euros
d’afectació per comprar una autoescala de bombers per a
alçades superiors. També en tenim una altra de 100.000 euros
d’afectació per adequació i millora de les instal·lacions de Sa
Coma a Eivissa, és a dir, adequar una zona per poder acollir els
efectius de la UME, en cas d’haver de traslladar efectius o
material a Eivissa. Tenim una altra partida de 90.000 euros per
reforçar la partida de transferències de capital destinada a
ajuntaments per a emergències. Açò quant als bombers.

Després tenim una esmena de 8 milions per incrementar el
Fons de cooperació local. Ahir també ja ho vam comentar en el
debat de l’articulat, és a dir, no entenem que en un pressupost
que suposa tenir 1.350 milions d’euros més que l’anterior
legislatura, encara es mantenguin retallades als ajuntaments. La
Llei 20/2006, de 15 de desembre, diu que s’ha de dedicar un
0,7% precisament a aquest Fons de cooperació local, el Govern
el manté només en el 0,45%, per tant, entenem des d’aquest
punt de vista que es roben 8 milions d’euros als ajuntaments, i,
per tant, nosaltres fem aquesta esmena per retornar als
ajuntaments aquests 8 milions d’euros que el Govern els
impedeix gestionar.

Hem de recordar i ahir ho vaig recordar, que entre altres
coses se suspèn l’aplicació de la norma que impedia que un
ajuntament pogués rebre manco que l’any anterior. És a dir, tal
com està l’articulat de la llei, un ajuntament podrà rebre manco
doblers dins el 2018 del que va rebre en el 2017, la qual cosa
em sembla que no és una bona notícia per als ajuntaments.

Tenim una altra esmena d’1 milió d’euros d’ajuda per al
Consell Insular de Menorca, per rehabilitar l’obertura de les
coves de Cala Blanca; és una esmena que solem fer cada any i
que veiem que no té gaire èxit, però en qualsevol cas entenem
que és interessant, sobretot per a Ciutadella i sobretot per a una
zona turística com Cala Blanca, poder comptar amb aquest
atractiu turístic i poder revitalitzar aquella zona.

Tenim, per altra banda, quatre esmenes per dotar de forma...
o dotar millor les transferències de promoció turística als
consells insulars. Són unes esmenes que el que fan és retornar
a la proposta que va fer el Partit Popular a l’anterior legislatura
de transferència als consells insulars de la promoció turística.
En aquests moments les propostes que hi ha damunt la taula de
transferències de la promoció turística entenem nosaltres que
estan infradotades; no només ho entenem nosaltres, que fins i
tot el Consell Insular de Menorca de fons propis haurà de dotar
la partida amb el doble del que li arribarà, amb la qual cosa
entenem que estan mal dotades, entenem que la proposta que es
va fer l’anterior legislatura era millor, i per tant nosaltres ho
reflectim en aquestes esmenes.

Tenim també una altra esmena de 3 milions d’euros també
d’una ajuda al consell insular per fer front al pagament de la
sentència del cas Cesgarden. Nosaltres recuperam amb aquesta
esmena -és una esmena que també em sembla que hem repetit
altres anys- recuperam el que proposava el diputat Marc Pons
l’anterior legislatura, que ara és conseller, quan deia que el
Govern s’havia de fer càrrec d’aquesta sentència de Cesgarden.
Aquella proposta que feien l’anterior legislatura veim que ara
que governa, ara que té responsabilitats el Sr. Marc Pons, veim
que se n’ha oblidat, i per tant nosaltres no volem oblidar
aquella proposta, que entenem que era raonable, del Sr. Marc
Pons, i per tant la feim en forma d’esmena i entenem que els 3
milions d’euros seria una bona ajuda al Consell Insular de
Menorca per fer front a una sentència que és fruit de la
improvisació i d’una política de caprici d’uns governs
d’esquerres que governaven al Consell Insular de Menorca
quan es va fer el PTI.

També feim tres esmenes de millora del transport públic a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Entenem que en aquests
moments el transport públic en aquestes illes està infradotat, no
hi ha una estructura adequada de transport públic, i per tant
entenem que seria bo que hi hagués aquesta millora en transport
públic. També feim una esmena d’1 milió d’euros d’ajuda al
Consell Insular de Menorca per construir l’estació d’autobusos
de Ciutadella, que és una reivindicació històrica i que no hi ha
manera que la puguem dur a terme. 

També feim tres esmenes per substituir la perversa pràctica
de transferir els fons de l’ecotaxa a l’ATB; entenem que
s’haurien de transferir directament a les conselleries afectades,
en aquest cas també als consells insulars que estan afectats.

I també fem una esmena d’uns 3 milions d’euros per pagar
les bestretes o per començar a pagar les bestretes. Ahir es va
aprovar una esmena del Partit Socialista que en teoria mostrava
una gran voluntat de pagar les bestretes; entenem que si hi ha
aquesta gran voluntat de pagar les bestretes aquesta esmena de
3 milions d’euros no tindrà cap problema per poder-se aprovar,
perquè si realment hi ha aquesta voluntat no entenc per què
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aquesta esmena no s’hauria d’aprovar. Si no s’aprova es
confirmarà que el que es va aprovar ahir era fum de
formatjades, perquè a més el que es va aprovar ahir és: “farem
un conveni, farem un protocol d’intencions, i si al Govern li va
bé ja veurem si pagam aquestes bestretes”, que açò és el que va
aprovar ahir. Per tant si realment hi ha la voluntat de pagar
aprovin aquesta esmena i, si no, diguin la veritat i confirmin
que realment vostès el que volen és enredar.

Una altra esmena -ja la darrera- és la del fons de
contingència. És a dir, nosaltres entenem que la Llei de
finances que marcava que hi havia d’haver un fons de
contingència entre l’1% i el 2% de les despeses era suficient,
fins i tot en molts de casos tal vegada fins i tot insuficient, però
el que no és de rebut és que passem ara al 0,5% del total de les
despeses. És a dir, en aquest moment tendrem un fons de
contingència de 20 milions d’euros, i si s’aprovés una esmena
de MÉS per Menorca que el que vol fer és reduir el fons de
contingència en 1,5 milions d’euros més, idò encara estaríem
per davall del que marca la llei i per tant entraríem dins la
il·legalitat. Però, clar, 20 milions d’euros del fons de
contingència quan tenim la sentència de la desclassificació de
Biniorella de 39,8 milions d’euros, quan tenim la sentència de
la desclassificació de Binicarbó d’1,8 milions d’euros, quan ja
hi ha un peritatge de la desclassificació de Benirràs de 70
milions d’euros, ens sembla com a mínim imprudent posar
només 20 milions d’euros de fons de contingència quan es
preveu una sèrie de sentències i ja hi ha sentències fermes que
superen amb escreix aquests 20 milions d’euros. Per tant
entenem que hem de dotar millor el fons de contingència,
primer per donar sentit a la Llei de finances i, segon, per poder
cobrir amb un mínim de garanties totes les sentències que ens
vénen damunt.

I fins aquí, president. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per una banda, ens sorprenen
aquestes esmenes que van a amortització de deute i a interessos
i que produeixen altes a l’impuls del turisme i a la promoció
turística; no ens queda clar si el Partit Popular pensa que s’ha
de pagar el deute o no. En tot cas molt d’aquest deute s’ha
incrementat amb governs del Partit Popular amb obres
faraòniques i amb qüestions que no eren necessàries. Potser
podríem crear un fons de contingència per a possibles governs
populars, per anar pagant deute quan ja deixin de governar una
altra vegada.

Tampoc no entenem aquesta obsessió que tenen a
augmentar el fons de seguretat, per una banda, també el fons de
contingència, com si avancessin una catàstrofe el proper curs
pressupostari. El fons de cooperació local perquè els
ajuntaments tinguin algun marge de moviment de doblers, que
puguin utilitzar doblers, seria el millor derogar d’una vegada
per totes la llei Montoro i canviar la regla de despesa, qüestió
que es pot discutir els propers mesos en el Congrés dels

Diputats, perquè el que no s’entén és que hi hagi ajuntaments
que tinguin 40 milions d’euros al banc i no puguin utilitzar-los.

Per altra banda hi ha altres esmenes, com és la de Gent per
Formentera, la 16345, que fa referència al sistema de
videoconferències. Nosaltres tenim entès que el Parlament està
afrontant una sèrie de reformes com és el tema del restaurant i
que s’està treballant per la implantació d’aquest sistema de
videoconferències, però que els doblers que s’utilitzaran seran
de romanent, i per tant no donaríem suport a aquesta proposta.

Per tornar un poc al que deia el Sr. Camps sobre les
bestretes és un inici; crec que haver donat suport ahir era una
oportunitat per al Partit Popular perquè aquesta reivindicació
que durant molt de temps el Sr. Camps està fent es complís, i
el que no val és dir -i això ho ha dit en altres exercicis
pressupostaris- que li bastava amb 1 euro, que es pagàs 1 euro
o 2 als consells. Sí, si no li agrada aquesta esmena de 3 milions,
bé, idò que siguin 20 euros. Jo crec que això no és seriós, crec
que està bé posar a la llei que s’aniran pagant aquestes bestretes
i segurament l’any que ve ho veurem, i així aquesta obsessió
que té el Sr. Camps segurament es veurà recompensada.

Per altra banda nosaltres volíem proposar dues transaccions
a les nostres dues esmenes, ja que el que volíem és dotació per
a personal de vigilància i control d’espais naturals, en el cas de
la 16361; i volíem modificar la partida a la secció 15, al
programa 711A, que passaria a formar part de Medi Ambient
però que segons ens han dit es podria votar aquí, seria una
afectació.

La següent que volem transaccionar i que no demanam als
partits de la majoria que ens votin a favor però que almanco
tinguem una mica de temps per negociar, seria la 16355, perdó,
la 16365, i modificaríem l’alta que aniria a la secció 15, al
711A, que és la mateixa que a l’altra esmena, i la baixa seria a
la 421A, direcció de Serveis Generals d’Educació i Universitat,
seria el 22301, transport escolar. 

Sí, ara els ho passaré per escrit, en tot cas entenem que no
ens votin a favor d’aquesta esmena transaccionada, però sí de
la transacció en si perquè puguem continuar negociant aquesta
qüestió. 

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu. L’esmena a la totalitat la deixarem per al debat del Ple, si
els sembla bé.

Per altra part tenim una esmena on feim referència a la
dotació de material de protecció civil per a Porreres. L’any
passat ja la vàrem presentar, se’ns va dir que hi havia una
partida de 90.000 euros i que es repartís. M’agradaria saber
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com està aquesta partida, si s’ha augmentat per poder-se
repartir millor per diferents municipis. 

De totes maneres també he de dir que del fons de
cooperació l’any passat vàrem presentar una esmena, enguany
s’ha incrementat aquest fons, ho trobam oportú i per tant, no
n’hem fet respecte d’això.

El nostre vot a la resta d’esmenes que hi ha dels altres grups
parlamentaris, ho faré a la resta del temps que se’m dóna.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres només tenim dues esmenes
a aquesta secció, la 16423, en la qual demanem que es pugui
garantir la compensació dels costos d’insularitat, és a dir, el
desplaçament i l’allotjament dels policies locals i voluntaris de
protecció civil que es desplacen des de Mallorca a les festes de
Sant Joan de Ciutadella. Sobre aquest tema ja hem fet pregunta
de control i consideram que la dimensió que han agafat les
festes de Ciutadella sobrepassen de molt l’àmbit municipal.

L’altra és la 16432, que és l’adequació dels espais i
adquisició d’equips per possibilitar l’assistència telemàtica dels
diputats. Sabem que és cert que el Parlament està fent una sèrie
d’accions per modernitzar el menjador, però volem insistir en
la necessitat no només que es modernitzi aquella sala, sinó que
també s’adapti aquesta sala per poder fer les comissions no
permanents.

I ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, començ dient allò clàssic
en aquestes comissions que és que per favor es donin per
defensades totes les esmenes que pugui presentar el Grup Mixt
i que no siguin defensades en aquest moment i que formin part,
evidentment, d’aquesta comissió, d’aquesta secció.

Bé, pel que fa a les nostres esmenes, tenim una primera
esmena, la 16319, que prescriu, demana un augment del Fons
de cooperació local en seguretat. Aquesta és una partida que
enguany no ha canviat i que..., és a dir, que s’ha mantingut
exactament igual i que nosaltres creiem que ha d’augmentar.
Per tant, feim aquesta proposta d’aquest augment d’1 milió
d’euros que vagi destinat a aquest fons.

També la 16269, aquesta té a veure amb la Llei de
capitalitat, una llei que com saben preveu un traspàs de 30

milions dels pressupostos del Govern, que de vegades estan
compensats en part per allò que el consell insular també
traspassa i que normalment sempre, aquest traspàs és un traspàs
que en lloc de ser una quantitat de la qual lliurement pugui
disposar l’Ajuntament de Palma sol ser una quantitat que ja va
d’alguna manera afectada a un determinat programa, a una
determinada mesura, etc. El que proposam és que, com a
mínim, aquesta quantitat que és ver que ha augmentat, però que
encara està lluny d’aquests 30 milions que serien desitjables,
aquesta quantitat augmenti com a mínim en 1 milió i això
permeti que les arques de l’Ajuntament de Palma tenguin una
mica més de liquiditat per fer allò que realment l’ajuntament
decideixi.

Les dues esmenes següents tenen a veure amb aquesta casa,
amb el Parlament. El president del Parlament a una junta de
portaveus ens va explicar tot el que feia comptes fer, en fi, tot
el que estava previst, no ens va donar cap document a pesar que
alguns, com a mínim jo, li ho vàrem demanar, ens va explicar
tot això de viva veu, i bé, ens sembla bé perquè les dues coses
que realment demanam aquí formen part d’aquestes que sembla
que estan previstes. Però com que duim tres anys en aquesta
casa, tres anys de promeses i tres anys de promeses bastant
incomplides en relació amb el que són les inversions, per
exemple, en qüestions que tenen a veure amb la millora de tot
allò que són els enregistraments de les sessions plenàries, de les
mateixes sessions de comissions o bé aquelles que tenen a
veure per exemple amb el sistema informàtic d’aquesta casa
que sembla una espècie de muntanya russa molt sovint perquè
puja i baixa, es desconnecta, es torna a connectar... i totes
aquestes coses, encara que ens congratulam evidentment que ja
hi hagi -sembla- una previsió, de moment ens estimam més
mantenir aquestes esmenes, un poc com a recordatori, com a
avís del que realment fa falta des de fa temps aquí per poder
treballar en unes condicions que siguin mínimament
acceptables, més enllà de les obres i de les millores que puguin
fer-se en relació amb el restaurant a baix i amb tot això que
pugui també afegir-s’hi.

I les altres esmenes que ens queden són totes esmenes
d’afectació en relació amb l’EBAP, esmenes d’afectació per
procurar que en el que és inversió en l’Escola d’Administració
Pública d’aquí de Balears hi pugui haver sobretot en el camp de
la formació una sèrie d’aspectes. 

Per una banda, cursos que siguin cursos realment de
preparació per a aquells funcionaris que vulguin entrar en
processos de promoció, de consolidació del lloc de feina,
cursos també de formació, però en aquest cas de manera
específica en matèria de llengües estrangeres de cara també als
funcionaris i amb la finalitat que puguin, en una comunitat com
la nostra, servir millor als ciutadans i també una darrera esmena
que proposa la creació de cursos de primers auxilis per al
personal del servei general que té atenció al públic, és a dir, per
a un personal concret que creim que pot tenir necessitat
d’aquest tipus de formació.

I això és tot el que nosaltres proposam en aquesta secció.

Respecte de les altres propostes com que són variables
també les aniré, d’alguna manera, votant a mesura que vagin
apareixent, és a dir, que no hi ha tampoc... en general totes són
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propostes que des de Ciutadans o suportam, és a dir, votam a
favor o bé en tot cas ens hi abstenim. Les propostes que votam
en contra són aquelles, com ja ha passat en altres seccions, que
recorren per a la baixa al que és la transferència al capítol
aquest 34, de deute, que per a nosaltres és intocable i que per
tant tot moviment que tengui aquest capítol com a base, per dir-
ho així, com a origen per molt ben intencionat que sigui, per
molt que ens sembli que realment el que es proposa té sentit,
sempre hi votarem en contra.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol intervenir algun altre component del Grup Parlamentari
Mixt? La Sra. Seijas té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom, dentro de lo
que entendemos como representación parlamentaria y
acercamiento de las instituciones a la ciudadanía, todo y que
muchos alegarán que los consejos insulares ya ejercen esta
función de acercamiento creemos que la labor del Parlamento
de les Illes Balears puede parecer un poco diluida para los
ciudadanos de fuera de Mallorca.

Ésta es la motivación de mi enmienda a los presupuestos,
una oficina de... crear una oficina de representación
parlamentaria en Menorca, Ibiza y Formentera. Esta oficina
serviría de contacto y dinamización de los ciudadanos con, no
sólo la labor que se realiza en el Parlamento, sino como poder
interactuar ellos con él. Es verdad que estamos en una época de
magros recursos, aunque estos presupuestos intenten demostrar
lo contrario; por eso considero justificada la creación de estas
oficinas, no sólo actuarían como un contacto directo con la
ciudadanía en canalizar las relaciones directamente con los
consejos, también podrían demostrar que esta comunidad no
sólo se queja del centralismo de puertas hacia afuera ya que las
distancias entre nuestras islas no solo son físicas muchas veces
puede percibirse al Parlamento como algo ajeno o distante en
Menorca, Ibiza o Formentera. 

En lo que respecta a mi posición ante las otras enmiendas,
como sólo se permite un voto del Grupo Mixto, pues no tiene
relevancia mi voto a las enmiendas de los diferentes grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, vol intervenir?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, també tractaré de ser breu en
aquest sentit. Tenim dues esmenes que afecten al pressupost
d’Hisenda, la 16343 que afecta dues partides, en aquest cas una
partida de 50.000 euros de la Conselleria de Medi Ambient i
una altra de 50.000 euros la Conselleria d’Hisenda, per ampliar
la dotació de fons que l’actual projecte de pressuposts per a
2018 ja contempla per a creació de les primeres places de tota

la legislatura d’agents de medi ambient. Es tractaria de creació
de noves places, jo crec que és una passa molt positiva per part
del Govern de les Illes Balears i en aquest sentit els felicitam
per haver finalment optat per crear noves places, però per altra
banda nosaltres som conscients que la provisió de 400.000
euros que l’actual govern ha previst clarament és una quantitat
prou petita i que, en tot cas, no permetrà millorar de manera
notable la situació que, com a mínim, les Pitiüses tenen en
matèria d’agents de medi ambient. 

I això ho he explicat perquè, a més, consta en acta i crec
que és bo dir-ho, és a dir, actualment Eivissa i Formentera
tenen un contingent de vuit o nous agents de medi ambient
quan segons les previsions de la mateixa conselleria per poder
dotar d’una cobertura diguem òptima tots els serveis que
cobreixen aquests agents a les Pitiüses on, a més, tenim una
incidència importantíssima d’impactes fruit dels mesos d’estiu,
seria de divuit places, de divuit i dinou places. Per tant, la
quantitat de 400.000 euros que s’ha previst permetrà crear de
l’ordre de vuit, nou, deu places màxim per a totes les Illes
Balears i nosaltres volem que hi hagi 100.000 euros més en
aquesta quantitat, 100.000 euros afegits a aquesta partida, que
permetrien segurament ampliar les places fins a dotze, tretze en
els millors dels casos. Evidentment preveim que d’aquestes
places de nova creació i ha d’haver algunes que reverteixin
directament en places amb destí Formentera. Això d’una banda. 

Per altra banda, l’esmena 16345 que afecta en aquest cas el
Parlament. Vostès saben que en diverses ocasions ja la Junta de
Portaveus també ha traslladat la importància que té per a
Formentera i la defensa que feim des de Formentera de la
necessitat que es dugui endavant per part de la Mesa, o s’aprovi
per part de la Mesa, el projecte pilot que es va instar en una
proposició no de llei fa uns mesos demanant que s’implementi
una prova pilot, com he dit, de votació a través de
videoconferència per assistència a comissions, assistència
remota seria en aquest cas, i nosaltres defensam que el
Parlament inverteixi 100.000 euros que hem previst com una
afectació al seu pressupost i que pensam que en cas que
s’accepti mostraria un compromís clar per part del Parlament
de les Illes Balears de fer una aposta per rompre amb la fractura
i bretxa digital que hi ha actualment a nivell de participació
telemàtica dels diputats de Formentera, Eivissa i Menorca.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del meu torn de paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Andreu Alcover. 
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EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, simplement per contestar o per
matisar dues afirmacions que s’han fet i després expressar el
sentit del vot o de les transaccions que s’han proposat.

Respecte de les bestretes, nosaltres votarem en contra
d’aquests 3 milions d’euros i ahir vaig explicar per què.
Nosaltres no tenim voluntat de pagar, tenim voluntat de
començar a pagar, Sr. Camps, que és el que en teoria també
tenien voluntat vostès perquè no es pot liquidar en un any la
totalitat de les liquidacions. No, siguin 3 milions o siguin 5,
com que encara no ho sabem, no l’acceptarem, però és possible
que fins i tot siguin més de 3 durant l’any 2018 que es liquidin
de les bestretes. Ja li vaig dir que fins i tot és possible que
enguany es comenci a liquidar. Per tant, en fi, no s’accepta,
però no perquè no hi hagi voluntat de pagar, la voluntat hi és
des del moment que vàrem canviar la llei per possibilitar l’inici
del pagament de les bestretes, però vull que quedi clar que la
intenció és començar a liquidar les bestretes, no liquidar les
bestretes, cosa que entenc que vostè ho entén, però no ho ha dit
exactament així, per tant, almanco que quedi clar. 

Un petit apunt al Sr. Pericay respecte dels 30 milions de
capitalitat, realment el que diu, no són del Govern són
d’institucions autonòmiques, aquí també hi entra el consell
insular i els 30 milions són d’inversions, són d’inversions, no
de transferències als ajuntaments, podrien ser justificades en
inversions tot i que és cert, i jo també ho he defensat, que el seu
seria transferir a l’ajuntament. Això cada any ha anat
incrementat i juntament amb el consells sí que s’ha dotat una
partida de capitalitat, cosa que a l’anterior legislatura vull
recordar que en quatre anys hi va haver zero inversió en
aquesta matèria. 

Respecte de les esmenes, jo no hi entraré una per una. Al
Partit Popular malauradament no li donarem suport a cap, a la
de totalitat evidentment no, cap, al Partit Popular cap. Després
hi hauria les de Podem vénen... a la 16361, que s’ha proposat
la transacció per a la secció 15 de medi ambient, però entenem
que es pot aprovar ara, que és afectar la partida de 400.000
euros per dotar de personal d’agents de medi ambient, control
d’espais naturals i altres, nosaltres acceptaríem aquesta
transacció. 

Respecte del canvi de partida de l’esmena 16365 nosaltres
estarem d’acord a canviar de partida perquè no surti el
Parlament de baixa i d’alta realment surti Medi Ambient que és
a la que hi hauria d’anar, no la 31 sinó la 15, però ja dic que
nosaltres votarem en contra per deixar-la al plenari, si escau. 

Respecte d’altres partides, a les dues, tant de MÉS per
Menorca com de Gent per Formentera, que pretenen afectar
100.000 euros del Parlament, nosaltres de moment no li
donarem suport perquè l’altre dia a la Junta de Portaveus el Sr.
Picornell, el president, va dir que aquestes inversions es farien,
però es farien de romanents, amb la qual cosa si queda per a
plenari tot i garantir que hi hagi prou romanent per fer les
inversions i si és així no tendrien perquè afectar el pressupost
inicial, si faltava qualque cosa, idò tal vegada es podria afectar
qualque cosa, però fins que no parlem amb el president ja més

concretament, com que ens va dir que hi havia romanents per
fer aquestes inversions, en principi no els donaríem suport.

A la de 20.000 euros de MÉS per Menorca de moment
tampoc no li donaríem suport. A Ciutadans tampoc no li
donaríem suport a cap. I a la de Gent per Formentera de dotació
d’agents de medi ambient, atès que acceptam o votam a favor
de la transacció amb Podem dels 400.000 euros entenem que la
dotació de 400.000 euros per a dotació d’agents de medi
ambient és suficient, així també ho ha manifestat la conselleria,
per tant, tampoc no li donaríem suport. 

Aquestes són totes les esmenes que volia comentar. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, Sr. President, disculpi. M’agradaria demanar el
torn de paraula per demanar-li un aclariment al Sr. Alcover, si
és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria, Sr. Alcover, que ens
aclarís si la transacció que ha plantejat Podem finalment
suposarà que aquesta partida que té actualment prevista la
Conselleria de Medi Ambient per a creació d’aquestes noves
places d’agents de medi ambient, que està pressupostada
inicialment en 400.000 euros, a partir de l’acceptació de la
transacció de Podem suposarà que aquesta partida arribarà a
800.000 euros. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Crec que no, segons m’han informat ara fa cinc minuts crec
que no, que s’afectaran els 400.000 euros.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Per tant, entenc que la partida que la Conselleria de Medi
Ambient ha previst de 400.000 euros una vegada votada o
aprovada fins i tot la transacció de Podem seguiria quedant en
400.000 euros?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Entenc que sí, el que passa és que en el pressupost crec que
no hi havia una partida específica amb aquesta dotació, per
això s’afecta. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, jo tenc entès que sí que hi és, però bé. 
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EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, es tracta de confirmar això. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Era per aclarir-ho, no?, per aclarir...

EL SR. PRESIDENT:

És un debat molt dinàmic...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, no...

EL SR. PRESIDENT:

... fora qualsevol tipus d’ordenació, però...

LA SRA. TUR I RIBAS:

És important, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

... però com que ha estat aclaridor ho deixarem estar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo només per fer alguns
aclariments. El primer aclariment que m’agradaria fer és que no
hi ha cap partida o cap esmena de baixa que vagi a amortització
de deute, cap ni una. És a dir, nosaltres volem pagar el deute,
és a dir, el deute queda salvaguardat. Sí que és veritat que hi ha
esmenes a la partida d’interessos, però hem d’entendre que la
partida d’interessos i gràcies al FLA, de cada vegada i de cada
any és inferior. Per tant, entenem que hi ha marge perquè es
pugui reduir. De fet, el pes que té el FLA dins el conjunt del
deute, tal vegada és més gran, estam parlant ja de més d’un
60% del conjunt del deute és del FLA. I el FLA pràcticament
el tipus d’interès es zero. I, per tant, entenem que hi ha marge
per poder reduir els interessos, no l’amortització de deute.

Em sorprèn per altra banda que Podemos s’ha convertit en
el gran defensor dels bancs. Ara resulta que el que no vol que
llevem res als bancs és Podemos. En fi, cosas veredes, com
deien.

Una altra qüestió és el tema de les bestretes. Jo crec que, es
volen pagar les bestretes, però no volen que hi hagi partida
pressupostària per pagar les bestretes. És que em sembla

sorprenent. És a dir, aquí hi ha la possibilitat amb aquesta
esmena d’incorporar una partida de 3 milions d’euros per
començar a pagar les bestretes, evidentment, amb 3 milions
d’euros no pagarem totes les bestretes. És una partida de 3
milions d’euros que és indicativa, si vostès ens volen fer una
altra esmena que posi 5 milions d’euros, també hi estarem
d’acord, podem fer una transacció. Però allò que no té lògica és
voler pagar les bestretes sense que hi hagi una partida per pagar
les bestretes. Em sembla totalment il·lògic. En tot cas, ja ho
explicaran a qui ho hagin d’explicar.

Una altra qüestió, la Llei Montoro i la regla de despesa que
algú també ha dit. Nosaltres hem presentat una moció, que
supòs que ja es veurà l’any que ve, per flexibilitzar la regla de
despesa en aquelles administracions locals que estiguin
sanejades. A mi em sembla molt bé el que deia el Sr. Saura,
però açò no té res a veure en què puguem retornar als
ajuntaments aquests 8 milions d’euros que entenem que haurien
de tenir i que amb 1.350 milions d’euros més que té el Govern
per gestionar, no els els vulguin donar, quan la llei preveu que
sigui el 0,7% i no el 0,45%. Per tant, entenem que aquesta
discussió de la Llei Montoro i la regla de despesa no tenen res
a veure amb el fons de cooperació local. És a dir, en aquests
moments el Govern manté les retallades als ajuntaments i, per
tant, entenem que açò no té massa sentit.

Quant a les esmenes de la resta de grups, nosaltres votarem
a favor de quasi totes, llevat d’una de Podemos, que jo no sé
exactament com queda la transacció de la 16365, que havíem
de canviar. És a dir, nosaltres votaríem en contra si es manté la
baixa de 70.000 euros a la secció del Parlament. Si es modifica
aquesta baixa, nosaltres també la votaríem a favor. Però en
qualsevol cas, si es manté tal qual o es manté una baixa a la
partida del Parlament, nosaltres evidentment no hi podem votar
a favor.

En qualsevol cas, la resta d’esmenes, pràcticament totes, les
votaríem a favor, llevat d’una abstenció que en tot cas es podria
modificar el dia del ple.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per aclarir el tema de les dues esmenes del Grup
Parlamentari Podem, la primera sí que es considerava una
transacció acceptada, per tant, es votarà com a esmena
transaccionada. Però la segona és una rectificació i per a
l’acceptació d’aquesta rectificació fa falta que tots els grups
parlamentaris estiguin d’acord. Llavors, perquè tots puguem
parlar sobre segur, voldria saber si tots els grups parlamentaris
accepten la rectificació que ha fet in voce el portaveu de
Podemos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, es podria repetir exactament el que es vol
rectificar.
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EL SR. PRESIDENT:

Ara quan tengui el torn de paraula, que és immediatament,
li plantejarem aquesta possibilitat que es faci així, per a
explicació de la resta de portaveus.

Per tant, donam la paraula al Sr. Carlos Saura del Grup
Parlamentari Podem per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, el que
proposam és modificar aquesta baixa, que seria la 421A, a
Direcció i serveis generals de l’educació i universitat, al
programa 22301, transport escolar. D’acord? I l’alta seria la
secció 15, programa 711A, que és la mateixa alta que es
produeix en l’altra esmena.

Això ja ha quedat contestat, ara seria el torn de la nostra
posició sobre les esmenes. Nosaltres feim esmenes a interessos,
no tenim cap problema. El que ens sorprèn és que el Partit
Popular faci esmenes a aquests interessos, quan se suposa que
les solucions que el Sr. Montoro, solucions econòmiques que
proposa, han d’anar en la línia de reduir deute i el que fan és
precisament és augmentar-lo. Avui tenim una bona notícia, el
Congrés dels Diputats ha votat en admissió a tràmit per canviar
aquesta regla de despesa, per sort, el Partit Popular va arribar
quatre minuts tard al registre i volien una altra vegada vetar una
iniciativa del Congrés i tindrem oportunitat per discutir com es
flexibilitza aquesta regla de despesa, que jo crec que seria un
gran favor als ajuntaments, entre altres coses, en una cosa que
sí té a veure, és a dir, si els ajuntaments tenen doblers que no
poden gastar, té a veure també amb la cooperació local i té a
veure amb els doblers que es destinarien a aquestes entitats
locals.

Per tant, pensam que l’Estat ha de canviar de política i que
aquí s’estan fent les coses bé, augmentant la dotació dels
consells un 11% i intentant proporcionar eines als ajuntaments
perquè facin la seva feina que l’Estat no els deixa fer.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, una vegada explicada aquesta rectificació
de l’esmena 16365, voldríem saber si els grups parlamentaris
accepten aquesta rectificació?

Queda acceptada tota aquesta rectificació i, per tant, passarà
a votació amb aquesta rectificació. Molt bé.

Passam al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Pel que fa a les votacions de la resta de
grups, de les esmenes de la resta de grups parlamentaris. Dir
que les esmenes de totalitat del Grup Parlamentari Popular, la

15775 la votarem a favor; la 15781 en contra i a la resta ens hi
abstendrem. Poden fer per a nosaltres tres blocs.

De les parcials també diré les que votarem a favor. Del
Partit Popular serà la 15788, la 15774, la 15790, 91, 83 i 92.
Aquestes les votarem a favor i a les altres ens hi abstendrem.
En el ple en tot cas si canviam la posició ja les votaríem a
favor.

A les de Podem ens hi abstendrem. Consideram que s’han
de fer els canvis..., s’han de transaccionar i s’han d’afectar a
Medi Ambient. Per tant, ens hi abstendrem.

Les de MÉS per Menorca hi votarem a favor, excepte a
totes les que parlen d’equips d’assistència telemàtica hi
votarem en contra. El president ja va dir, com ha dit el Sr.
Alcover, que hi havia un romanent i aquest romanent es podia
utilitzar per a l’adquisició i la col·locació dels sistemes
telemàtics i de videoconferència, etc. Per tant, a les esmenes
que parlen d’aquest punt, hi votarem en contra.

Del Grup Mixt, les 16269 i 16318 les votarem a favor. Les
altres ens hi abstendrem, a no ser aquesta que he dit
d’actualització d’equips que afecta el Parlament.

Pel que fa a Ciutadans, pel que fa a Gent per Formentera,
les votarem en contra. Consideram que si hi ha d’haver noves
places d’agent de medi ambient s’han de reubicar arreu de les
illes. Per tant, ja ens hi hem abstingut en tot cas a l’esmena de
Podem.

I també votarem en contra de la del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Montse Seijas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Podria tornar repetir el posicionament
respecte l’esmena del Grup Parlamentari Popular, perquè
puguem prendre nota.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Si ens referim a les de totalitat aprovarem la
15775 i rebutjarem la 15781. A la resta ens hi abstendrem. I a
les parcials, aprovarem les 15788, 15774, 15788, 15774; la
primera i la segona. Després la 15790, que és la sisena; 91, 83
i 92 són correlatives, i a les altres ens hi abstendrem. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

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

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, jo també puc detallar el sentit del
meu vot, si això és útil de cara a la Mesa abans que votem.
Nosaltres ens abstendrem a totes les esmenes a totalitat, a totes,
les del Partit Popular i també la d’El Pi.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, de 15788 a la
15791 les votarem a favor; votarem en contra de la 15783 per
les raons que ja he esmentat, a pesar que el Sr. Camps hi tingui
alguna reserva, però aquest és el nostre criteri; votarem a favor
de la 15792; ens abstendrem a la 16085; votarem en contra de
la 16086 a la 16088...; ens abstendrem a la 15786; votarem a
favor de la 15793 a la 16069; votarem en contra de la 15784;
ens abstendrem a la 16068 i 16070; votarem a favor de la
15796; en contra de la 15785... i ja està.

Respecte de les dues esmenes del Grup Parlamentari..., ja
està respecte del Partit Popular, eh?, les dues del Grup
Parlamentari Podem ens hi abstendrem. També a l’esmena d’El
Pi. Votarem a favor de les dues esmenes de MÉS per Menorca.
Evidentment votarem a favor de les nostres, del Grup
Parlamentari Mixt. Respecte de les dues esmenes de Gent per
Formentera ens abstendrem a la primera i votarem a favor de la
segona; i ens abstendrem a l’esmena de la diputada Montserrat
Seijas, també del Grup Mixt.

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica i per un temps de cinc minuts té la paraula
el Sr. David Abril.

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Andreu Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, ja hem apuntat la intenció del vot; ens mantenim igual
i tampoc no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Fem un recés d’un minut per intentar aclarir... o
simplificar la votació.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començam la votació... la votació que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam...

Ha demanat la paraula, Sr. Saura? Té la paraula.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, volia explicar que finalment la baixa la deixarem com
l’havíem deixat a ponència fent el canvi, que és a la secció
19..., sí, és tal com l’havíem modificada en ponència; seria
secció 19, Secretaria General de Treball, 121L. Secció 19
121L, Secretaria General de Treball.

L’esmena és la 16365.

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats..., passam a votar les
esmenes de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques. Passam a fer les votacions
individuals de les esmenes parcials per la diferència de
votacions que hi ha entre les esmenes. 

El que farem serà, en tot cas, intentar agrupar en tres grups
l’esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, de tal
manera que ara votaríem les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena 15775.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, esmena 15781.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta de les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular ja esmentades a l’inici del debat.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena
15554.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials, en aquest cas iniciam
pel Grup Parlamentari Popular, esmena 15788.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15774.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

En aquest cas... 

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

(Remor de veus)

Repetim la votació de l’esmena 15774.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en aquest empat segons l’article 95.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears s’ha de sotmetre
a vot ponderat per la qual cosa passarem a veure la suma dels
diferents representants... quin és el resultat que ens dóna.

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Vot ponderat, són 28 en contra, 24 a favor i queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena parcial del Grup Parlamentari
Popular, esmena 15789.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15787.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16040.

Vots a favor?

Vots en contra?

 



1848 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / fascicle 3 / 13 de desembre de 2017 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15790.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

15790.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15791.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15783.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15792.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a tenir empat, idò d’acord amb l’article 95.2 s’ha
de fer vot ponderat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, el vot ponderat és 28 a favor, 24 en contra i 3
abstencions... 

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena 16085.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16086.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16087.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16088.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15786.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15793.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15794.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15795.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16069.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15784.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16068.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16070.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15796.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera del Grup Parlamentari Popular, esmena 15785.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 16361, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16365, amb la modificació que ve de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, que és una.

Esmena 15536.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Podem tornar a repetir la segona esmena de Podem, per a
aclariment de la Mesa, l’esmena que ve rectificada de ponència
i per tant no hi ha hagut cap modificació a la sessió d’avui; és
l’esmena 16365.

Vots a favor?

Va ser modificada en ponència i aquí per tant no s’ha hagut
de modificar, al final.

(Conversa inaudible)

Esmena 16365. Repetim la votació de l’esmena de Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

Esmena 16423.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16432.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena 16432.

EL SR. SECRETARI:

Ho tinc clar: 2 a favor, 8 en contra i 3 abstencions. 4, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació...

(Se sent algú de fons que diu: “No em quadra”)

Ah, no, té 14 vots, sí. Repetim la votació. Esmena 16432,
la segona esmena del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 16319.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16269.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16318.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16230.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16225.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16226.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15227.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera. 

Esmena 16343.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 1 abstenció i 7 en contra. No?

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16345.

Vots a favor?

Sr. Alcover?

(Conversa inaudible)

Tornam a repetir, repetim. Esmena 16343.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16345.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena, que correspon al Grup
Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas.

Esmena 16206.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Idò acabat el debat número 5 recomençarem la sessió amb
el debat número 6 quan s’hagi produït la substitució dels
portaveus.

Començam, senyors diputats, el debat número 6, de totalitat
i globalitat. Agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca amb les seccions i entitats afins. 

El primer que he de preguntar és si hi ha substitucions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes Rafel Nadal.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Josep Ferrà Antoni Reus.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo Antoni Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Les esmenes a la totalitat presentades a aquesta secció
corresponen al Grup Parlamentari Popular amb l’esmena 16044
i amb l’esmena 16045, aquesta darrera a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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També s’ha presentat esmena a la totalitat al Consorci
d’Aigües de les Illes Balears per part del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans amb l’esmena 16274. 

Les esmenes parcials corresponen al Grup Parlamentari
Popular, al programa 562A, abastament d’aigües, amb les
esmenes 15955, 15954, 15957. Al programa 562B, sanejament
i depuració d’aigües, esmena 15956. Al programa 571C, gestió
d’espais naturals, amb les esmenes 15958, 16075, 16076,
16059 i 16060. Al programa 571D, conservació i millora del
medi natural, amb les esmenes 16089 i 16098. Al programa
571E, planificació forestal, amb l’esmena 15952. Al programa
571F, espècies silvestres, amb l’esmena 16106. A l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, amb les esmenes
15941, 15942, 15943, 15944, 15945, 15946, 15947, 15948,
15949, 15950, 15951, 15953, 16041, 16042, 16046, 16048,
16049, 16050, 16051, 16052, 16053, 16090, 16091, 16092,
16093, 16094, 16095, 16096, 16105.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han presentat
les següents esmenes parcials al programa 571C, gestió
d’espais naturals, esmena 16369. Al programa 571D,
conservació i millora del medi natural, les esmenes 16359 i
16381. Al programa 571F, espècies silvestres, l’esmena 16389.
Al programa 711A, direcció i serveis general de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, les esmenes 16367 i 16390. Al programa
718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer, l’esmena
16350.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS s’han presentat al programa 561A, domini públic
hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua,
l’esmena 15524. Al programa 562A, abastament d’aigües, s’ha
presentat l’esmena 15525. Al programa 562B, sanejament i
depuració d’aigües, s’han presentat les esmenes 15523, 15526,
15531, 15527, 15528, 15529 i 15530. Al programa 571D,
conservació i millora del medi natural, s’han presentat les
esmenes 15513 i 15557. Al programa 571E, planificació
forestal, s’ha presentat l’esmena 15517 i 15518. Al programa
714B, foment del sector agrari, s’ha presentat l’esmena 15511.
A l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’han
presentat les esmenes 15547, 15548, 15549 i 15550.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca al
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, s’han
presentat l’esmena 16427. Al programa 571C, gestió d’espais
naturals, s’ha presentat l’esmena 16428.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans s’ha
presentat al programa 562B, sanejament i depuració d’aigües,
l’esmena 16300. Al programa 571C, gestió d’espais naturals,
les esmenes 16301 i 16299. Al programa 572B, qualitat
ambiental i sostenibilitat, s’ha presentat l’esmena 16302. A
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’han
presentat les esmenes 16296, 16298, 16317, 16324, 16334. Al
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears s’han
presentat les esmenes 16240, 16326, 16327. Al Serveis de
Millora Agrària i Pesquera les esmenes 16297 i 16335. Al
Consorci Recuperació de la Fauna de les Illes Balears l’esmena
16325.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
s’ha presentat al programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, l’esmena 16344.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas s’ha
presentat al programa 572B, qualitat ambiental i sostenibilitat,
l’esmena 16212.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, inicia el torn de debat el Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Misericòrdia Sugrañes, per un
temps de deu minuts. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular hem presentat dues esmenes a la totalitat, a la secció 15
i a la E03, debats que ajornarem per al plenari.

Hem presentat també 42 esmenes parcials de les quals n’hi
ha 11 d’addició, 2 de substitució i 30 d’afectació. Per cert, ja
deman disculpes si hi ha qualque error de programa, que és
possible, i que no estaria bé que s’utilitzàs, idò, això que hi ha
un error en una esmena ja que aquí el que interessa és el sentit
o la voluntat política i no si està correcta o no tan correcta. 

Quant a les d’addició tenim la 15955 que sí és cert que han
incrementat, però que encara nosaltres demanam un increment
més de 7 milions d’euros per a inversions hidràuliques i
depuració. En el capítol 4 l’esmena 15956 també de 20 milions
en el (...). El discurs del control de l’aigua, que és un bé molt
escàs, constantment parlam de sequera, preocupació per les
fuites, reutilització, crec que tot el que feim en aigua és poc i
crec que tots compartim el mateix pensament i estam
mentalitzats d’això. Ho treim de l’impost de turisme sostenible
perquè els seus orígens eren per això, encara que ara serveix o
hagi servit per quadrar pressuposts. 

També sí que seria interessant ..., bé, pas a la següent
esmena, 15954, que és el trasllat del fang de la depuradora, que
hem posat 900.000 euros. Som franca si dic que amb aquesta
quantitat no sé si és suficient, és un tema molt recurrible i
sembla mentida que, bé, que cada any s’ha anat anunciant, però
que encara no hi ha res solucionat. 

La 15957 és de transferència al Consorci d’Aigües per a
inversions també hidràuliques per abastament i reparació de
xarxes amb copagaments a municipis, més de 10 milions
d’euros, perquè... i també avui, recentment, als mitjans de
comunicació surt la quantitat d’aigua que es perd pel mal estat
de les xarxes. És un dels problemes greus que pateixen tots els
ajuntaments, són constants les reparacions a les xarxes
precisament per evitar aquestes fuites d’aigua. 

La 15958 transferència a IBANAT per a neteja de boscos,
feixes i espais naturals d’1 milió d’euros és una altra manera
també de cuidar el nostre entorn i també ajudar a evitar o
minimitzar els incendis.

La 16059 i la 16060 són per a rehabilitació de les cases de
la finca Can Fasser a Andratx i millora de la finca Can Figuera
de Binissalem. 
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La darrera d’addició és la 16089 que és incrementar la
partida de l’IBANAT per a la neteja de torrents. Ara
darrerament o ja aquesta setmana va sortir que finalment la
publicació en el BOIB per a la contractació de contracte
d’adjudicació dels torrents, però ha estat ara i som ja a
desembre de 2017.

Substitució. Tenim la 16075 i la 16076 que és substituir la
transferència del fons d’impost turisme de l’ATB a la
Conselleria de Medi Ambient. La primera és al capítol 4 i la
segona al capítol 7. L’afectació és 16098 per contractar
personal de vigilància de l’IBANAT per a l’illa de Tagomago.
La 15952 és per a l’elaboració i el desenvolupament d’un pla
de prevenció forestal a tota l’illa; són moltes les plagues que
tenim i cada dia surten coses noves, i considerem que és poc el
que es faci per protegir els nostres boscos, que són una gran
riquesa.

16106; tot aquest any han estat contínues les denúncies
d’ofidis invasors i encara no s’ha solucionat; creiem que s’ha
de fer un major esforç tant a Eivissa com a Formentera, encara
que crec que a Formentera sembla, sembla que està més
controlat; dic sembla. 

Les esmenes, unes de caràcter general i altres més
específiques, com per exemples les que ara anomenaré, que fan
referència a Menorca, 15941, que són els pluvials del sector
nord de Ciutadella, zona Canal horts i el tram de Canal Salat;
la 15942, que és remodelació de depuradora i afegir el
tractament terciari a la d’Alaior; hi ha empreses de producció
lletera i derivats que encara tenen les seves depuradores,
després quan arriben les aigües a la depuradora aquesta suporta
una agressió superior a altres, hi ha hagut diversos problemes,
i a més a més hem de tenir en compte que en el tema de les
depuradores ens trobarem que moltes que ara hi haurà
connexions que s’hauran de fer a causa de la nova normativa,
idò les depuradores suportaran una major pressió. 

15943; Menorca és l’única illa que no té connexió de xarxa
en alta i ens demanem per què aquesta discriminació quan a les
altres illes sí que ho tenen, i per aquesta esmena demanem 20
milions. La 15944, aquí demanem ajuda per connectar els
nuclis habitats a les xarxes d’abastament i sanejament per donar
compliment a la normativa. 15945, l’execució projecte
d’Alaior; el Govern és competent per fer-ho i demanem que es
faci d’una vegada pel perill que comporta la situació actual, que
prioritzem la seva necessitat i que s’abandoni polititzar aquesta
qüestió. 15946 és la millora de l’estació Sant Lluís i la
implantació d’un reactor biològic, que ja es va demanar als
altres pressupostos i encara no hi ha hagut res de res. La 15948
és la millora depuradora de Maó-Es Castell, i a més afegir el
sector terciari. També la 15947, estació depuradora de Sa
Pobla. 

I després tenim les 15949, 50, 51, 53, 1641 i 16042;
aquestes esmenes també surten cada any, no hi ha manera; són
projectes molt interessants per a la Platja de Palma que
evitarien vessaments a la badia. Sí que és cert que s’ha fet una
sèrie de projectes aïllats però no en la seva totalitat. I també en
aquestes esmenes hi ha la depuradora de Cala Vedell, que no sé
què passa però no hi ha manera que es faci, i la de Portinatx.

16046, tractaments per a millora de l’aigua de la
Mancomunitat del Pla. Després la 16048, la 16049 i la 16050
són canonada aigua del camp de futbol fins al torrent a Santa
Maria de la Salut, la conducció de l’aigua de Sa Marineta a la
zona sud-est de Santanyí, i també a Santa Anna un depòsit
regulador de l’aigua. 

16051 i 16052 és allargar l’emissari de la depuradora Port
de Sóller i la millora d’aquesta depuradora; i la 16053 són les
canonades d’aigües residuals que van per dins el torrent de
Fornalutx.

16090 és liquidar a l’Ajuntament de Santa Eulàlia per
l’aplicació de fangs provinents de la depuradora del municipi;
sembla ser que hi ha unes quantitats que es varen entregar a
l’ajuntament, però hi ha una quantitat molt gran pendent.
Després la 16091, la substitució del col·lector d’aigües
residuals de Cala Bou, depuradora de Sant Antoni. I la 16092
també la implantació del sector terciari, posada en
funcionament bassa de reg de Sa Rota de Santa Eulàlia. 16094,
16095 i 16096, construcció de bassa de reg per aigües
depurades Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa i a Sant Antoni de
Portmany a Formentera; aquí sembla que hi ha alguna..., s’han
fet algunes obres, però si s’han fet encara no està funcionament. 

I a la 16093 demanem millora instal·lacions del nou dipòsit
d’aigua per a extinció d’incendis, i la 16115 és la retirada de
l’antic emissari de Talamanca.

Quant a les esmenes presentades pels altres grups, que n’hi
ha algunes que ja van ser incorporades en ponència, però totes
les que queden vives en aquest moment, com que n’hi ha
algunes que podrien tenir... mantenir els mateixos criteris, en
aquest moment farem una abstenció a totes elles i, bé, depenent
segons el debat d’avui deixarem el vot per a acabar de definir-
lo a la sessió plenària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. David Martínez per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Molt bona tarda a tots i a totes. Des
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hem presentat set
esmenes a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
i en primer lloc volíem demanar la votació o la consideració
d’una modificació en una de les esmenes que hem presentat; en
concret es tracta de l’esmena 16381, de 250.000 euros per a la
posada en marxa del decret de posidònia, i el canvi seria en
unes de les partides de baixa de 100.000 euros, canviar..., a
l’original seria a la secció 02, programa 111A, seria canviar
aquesta secció i programa per la secció 19 i el programa 121L.
Demanem a la comissió si es podria fer aquesta rectificació en
aquesta esmena.

I també volíem fer una proposta de transacció a l’esmena de
MÉS per Menorca, la 16428, de dotació de reserva de la
biosfera, que està prevista de 30.000 euros, volíem proposar
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una transacció d’un augment de 40.000 euros i en total serien
70.000 euros. Nosaltres hem presentat una proposta d’esmena
i en cas que s’aprovàs aquesta transacció i aquesta modificació
la retiraríem.

I ja quant a la resta d’esmenes que hem presentat faré un
petit comentari de cadascuna d’elles. En primer lloc parlaré de
l’esmena 16359, de 485.000 euros, per dotar de vigilància
marítima..., per a vigilància marítima i vigilància de posidònia,
serien tres barques més de les que hi ha a Mallorca, dues
barques més a Menorca i dues barques més a les Pitiüses. A
continuació tenim l’esmena 16389, de 100.00 euros per al
control de serps a Eivissa, i aniria destinat al COFIB. La
següent esmena és la 16367, i demanem que es destinin 30.000
euros per dotar la recollida de plàstics agrícoles. També tenim
una altra esmena, seria la 16390, de 334.798 euros, per destinar
a la compra o a l’adquisició de vehicles per a la vigilància i el
control d’espais naturals a les Balears. I també tenim l’esmena
16350 per subvencionar l’Aliança Mar Blava en les seves
tasques d’investigació en relació amb el mar balear i la seva
protecció.

Demanem als grups que votin a favor de les nostres
esmenes, i també estem oberts a transaccionar-ne qualcuna.

I ja per acabar faré esment al posicionament de les esmenes
de la resta de grups parlamentaris, i farem referència a les que
votarem a favor. Donarem suport a l’esmena de MÉS per
Menorca, la 16427, per a la redacció del projecte de
rehabilitació de dues llacunes de la depuradora de Ferreries per
convertir-la en una zona d’espai de rellevància ambiental, ja
que està previst que el Govern faci el trasllat dels fangs tòxics
que hi ha a les llacunes de l’antiga depuradora, que està previst
per la plurianualitat d’ABAQUA de l’any 2017, aquest projecte
té tot el sentit per poder rehabilitat aquest espai.

També anunciarem el vot contrari a l’esmena 16344 de
Gent per Formentera, que demana 30.000 euros per a la
redacció del projecte de tractament terciari de l’EDAR de
Formentera, i l’explicació és que se’ns ha fet arribar des del
Govern que la intenció d’aquest projecte seria fer un tractament
terciari però ja amb la posada en marxa de la bassa de reg
podria servir con un terciari perquè la qualitat de l’aigua ja
seria adequada per aquest ús de reutilització de l’aigua.

I la resta d’esmenes presentades per la resta de grups hi
votarem en contra. La resta d’indicacions ja la farem en el ple.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant ha presentat vostè una rectificació a l’esmena de
Podem 16381, rectificació i una proposta de transacció a
l’esmena 16428 del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. És
així?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Correcte, és així.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Bé, mirarem
a veure si enguany tenim una miqueta més de sort en aquesta
secció, perquè l’any passat no se’ns va aprovar ni una esmena.
Sí que diré que l’any passat teníem una esmena per a la compra
d’Es Canons d’Artà, que se’ns va dir que no per part del
Govern i, si no hi ha res de nou, la comprarà, totes siguin així,
que no ens les acceptin, però que després es facin.

Bé, passaré ara a explicar una mica les esmenes que hem
presentat des del Grup Parlamentari El Pi, n’hi ha algunes com
passa també al Grup Parlamentari Popular, que les anam
demanant un any rera l’altre, per veure si qualque dia es faran
efectives, i altres que són noves.

Demanam 1 milió d’euros a la 15524, per ampliar la partida
que hi ha destinada a la neteja de torrents. Als torrents no són
suficients les partides que hi ha, s’ha vist quan hi ha aquestes
aiguades que és necessari i, per tant, consideram que s’hauria
d’ampliar aquesta partida i que s’haurien d’anar fent les neteges
abans que venguin les aigües. 

També a Banyalbufar se sol·licita un projecte per fer una
infraestructura hidràulica de Sa Font de Sa Menta, fins a la
zona urbana, per a l’abastiment d’aigua. Sabem que hi ha hagut
problemes durant molts d’anys, o que es van repetint, de
necessitat d’aigua que no tenen i han de comprar camions
cisterna i això també passa a altres llocs, si no vaig errada, de
la Serra. 

 Per un altre costat, tenim la creació d’una nova partida per
elaborar un Pla de desnitrificació d’aigües per a consum humà.
Amb aquesta sol·licitam 550.000 euros a la Conselleria de
Medi Ambient.

També la millora i condicionament de la xarxa d’evacuació
d’aigües pluvials a Illetes, amb 200.000 euros.

Després tenim una esmena de 300.000 euros per a l’estudi
i aplicació de mesures per posar fi a l’abocament d’aigües
residuals al Solleric. Hi ha una gran problemàtica en el tema de
les aigües residuals i consideram que és necessari arreglar-ho,
perquè bé, es fan proves i hi ha molta contaminació.

Tenim una esmena de 100.000 euros, sol·licitant la tercera
fase del cobriment del torrent pel seu pas a Manacor.

Una obra de canalització d’aigua a Sa Marineta a Ariany,
amb 300.000 euros.

També sol·licitam 300.000 euros per a la construcció de la
bassa d’infiltració per recuperar l’aigua de la pluja a Porreres.
Al mateix temps també a Porreres un col·lector de drenatge a
la ronda (...), per separar les pluvials de les residuals.
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L’aparcament de la finca de Son Real, és un tema que hem
debatut en diverses ocasions, o s’ha demanat en el plenari, s’ha
debatut aquest tema de la finca. Pensam que s’ha de cercar una
solució i s’ha de trobar un aparcament per a aquesta finca.
Perquè ens omplim la boca de parcs naturals, de zones
protegides i després no en tenim cura així com pertoca.

De la mateixa manera en el Parc Natural de Llevant, allà hi
ha moltes cases que es troben en ruïna ja i de les poques que hi
havia dretes, a les cases d’Aubarca, tota la part de l’estructura
de la teulada se n’ha anat per avall. Demanam que es faci la
rehabilitació de les cases, però un projecte de rehabilitació, per
al 2018 almanco que hi hagués aquest projecte, perquè són
unes cases amb unes característiques molt especials.

També demanam 1 milió per a la transferència de Son
Quint. I la compra de Son Quint amb 5 milions d’euros.

Un nou escorxador a Ciutadella. Aquesta és una de les que
vàrem demanar l’any passat.

L’ampliació de la depuradora de Sóller, amb 400.000 euros.

I també amb 400.000 la reforma de la depuradora de Maria
de la Salut.

Demanam l’ampliació de la depuradora de Sa Pobla, amb
300.000 euros.

I per acabar, el terciari entre Es Castell i l’emissari d’1,5
milions d’euros.

Ja dic, aquestes són les esmenes que hem presentat
enguany. Ens agradaria que de qualque manera es pogués donar
suport a qualcuna d’elles, perquè totes sabem que no. I estam
a l’espera si ens volen fer qualque tipus de transacció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font, per un temps de deu minuts. I recordar-li que
ha de valorar la proposta de transacció que li ha fet el Grup
Parlamentari Podemos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Començaré per aquí, sí, acceptam la
transacció que ens ha fet Podemos.

I entraré a les nostres esmenes, només en tenim dues: una,
que és la 16427, a la qual demanem una partida per a la
redacció del projecte de rehabilitació de les dues llacunes de la
depuradora de Ferreries, per convertir-les en un espai de
rellevància ambiental. Sí que és cert que queden uns romanents
per fer el trasllat i el tractament dels residus tòxics i nosaltres
el que volem és que realment surti una partida per a aquesta
redacció.

Després tenim la 16428, que és destinar també una partida
d’una dotació econòmica per a la Reserva de la Biosfera de
Menorca.

No tenim cap altra més esmena. He acceptat la transacció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros tenemos una enmienda a la
totalidad en la Conselleria de Medio Ambiente. Nosotros
eliminamos el Consorcio de Aguas de las Islas Baleares,
creemos que sus actuaciones pueden ser asumidas por
ABAQUA, y más teniendo en cuenta que es un consorcio que
justamente no introduce la medida de poder hacer un convenio
para inversiones necesarias en cuanto a las fugas de agua en la
red de suministros de los municipios, que es lo más importante.
Y bueno, eliminaríamos este consorcio.

Y en cuanto a las enmiendas parciales, comentar que
tenemos algunas enmiendas bastante recurrentes a lo largo de
esta legislatura y esperemos que sean aprobadas en este año de
presupuestos. Una de ellas que nosotros pedimos, es la
enmienda 16300, es una enmienda que nosotros hemos
registrado porque es una enmienda de aceptación al canon de
saneamiento. Hemos registrado una modificación en cuanto a
las partidas, pone substitución de unas cuantas partidas, pero
hemos modificado la enmienda, pues es únicamente de
afectación al programa 562B, que es el de canon de
saneamiento, que dedicamos 3.600.000 euros para que se haga
un convenio con los municipios, con el objetivo de mejorar el
alcantarillado de los núcleos urbanos y arreglar las fugas de
agua.

Es una enmienda que llevamos haciendo desde principios
de legislatura, pues consideramos que son dos infraestructuras
altamente costosas, que requieren de mucha ayuda técnica
también para realizar los proyectos. Y consideramos que tienen
que ser unas infraestructuras en coordinación con el resto de
instituciones. Y bueno, esperemos que sea aceptada este año.

A continuación tenemos una enmienda de 300.000 euros,
para el establecimiento de protocolos de prevención de riesgos
ambientales. Nosotros creemos que hay muchos espacios
naturales, o áreas naturales, o territorios donde no está
tipificada la fragilidad o vulnerabilidad del medio, donde se
tiene que estudiar la identificación de los riegos ambientales
que posee esa área, donde se tiene que estimar las
consecuencias de estos riegos ambientales y al final pues
proponer acciones de control y minimización de estos riegos.
Y damos una partida para que se estudie en cada área hacer
estos protocolos de prevención de riesgos ambientales.

A continuación tenemos la enmienda 16299, que lo que
hacemos es reforzar los equipos de lucha contra incendios,
sabemos que se está aumentado la dotación, nos parece
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insuficiente. Y por eso le dotamos con 1 millón de euros más,
también para que se dediquen a la limpieza de los bosques.

Otra enmienda recurrente ya es la enmienda 16302, de
50.000 euros. Queremos con esta enmienda que la Conselleria
de Medio Ambiente realice un plan de acceso sostenible a los
lugares de interés natural o paisajístico durante los meses de
julio y agosto.

Creemos que las áreas naturales tienen que tener una buena
gestión para que, si bien todo el mundo las pueda disfrutar, no
se degraden. Por eso creemos que se tiene que hacer un plan de
acceso sostenible para que no pase como en Cala Varques que
hay coches hasta la arena o el Faro de Formentor que la
cantidad de autobuses y coches no permiten ver el paisaje.

Esperemos que este año la Conselleria de Medio Ambiente
nos acepte esta enmienda y planifique este plan y que luego
realice un convenio con las autoridades... con las instituciones
competentes.

Después tenemos la enmienda 16296, esta enmienda en... es
de 3 millones, es de afectación a ABAQUA y con ella
queremos o planteamos la construcción de las infraestructuras
hídricas necesarias para las comunidades de regantes para
utilizar el agua depurada para uso agrario. 

Esta enmienda va en unión con la enmienda 16335 a
SEMILLA porque consideramos que SEMILLA es la
institución que tiene que planificar la comunidad de regantes,
planificarla para saber según los tipos de cultivos o según la
situación o el área donde se encuentran las explotaciones
agrarias, pues planificar dónde tienen que ir esas
infraestructuras y a qué tipos de cultivos y que después
ABAQUA invierta en ese plan.

La enmienda 16298, es una partida de 3 millones de euros,
también a ABAQUA. A nosotros el año pasado se nos aprobó
una iniciativa parlamentaria para modificar el plan hidrológico
y para potenciar y obligar a que las zonas sensibles o
vulnerables como son los torrentes debajo de los cuales existen
acuíferos, las depuradoras que viertan sus aguas a esos
torrentes por los que debajo discurren acuíferos deberían tener
un tratamiento terciario acorde a que esas aguas se pudieran
verter con unas condiciones ecológicas buenas, es decir,
carentes de nitratos para que la filtración no contaminara a los
acuíferos. 

Bueno, nosotros vemos que no se está iniciando este plan
para las depuradoras que vierten sus aguas en torrentes por los
que debajo están los acuíferos y queremos que se haga pues la
única manera que a medida que se vuelven a llenar los
acuíferos se llenen de aguas potables.

Después tenemos la enmienda 16317, es una enmienda de
600.000 euros referente, como se ha dicho aquí por otros
grupos, a la eliminación de los fangos contaminados y
almacenados de la depuradora de Ferreries, queremos que no
solamente ya se trasladen estos fangos, sino que ya se haga
posible la restauración paisajística, pero que se haga posible ya,
no solamente la elaboración del proyecto, sino su ejecución y,
por lo tanto, aportamos 600.000 euros.

Tenemos una enmienda, la 16324, de 100.000 euros, para
la EDAR de Santa Eulària, para el estudio de un proyecto
sobre... la creación de una planta de biogas en la EDAR de
Santa Eulària. Vamos a ver, esta EDAR puede generar hasta...
bueno, o genera en verano hasta 70.000 toneladas de fangos
por semana y hasta ahora no ha habido solución para estos
fangos más que trasladarlos a la península con un elevado
coste. Sabemos que el ayuntamiento está intentando hacer...
transformarlos en abono, pero vamos, esto, hay muchas
complicaciones y creemos que la cantidad de toneladas de
fangos que se generan sí que podría dar lugar a que fuera
factible una planta de biogas en la propia EDAR, puesto que
además son plantas que ya están construidas en otras EDAR en
distintas comunidades y funcionan muy bien, no solamente
eliminan los lodos, generan electricidad, sino que con lo que se
extrae también se puede generar abono.

Después tenemos la enmienda 16334, con una aportación de
100.000 euros, donde pedimos que la depuradora de Manacor,
que es una depuradora municipal, sea asumida por ABAQUA.
Manacor es una población ya muy grande, la depuradora tiene
gravísimas deficiencias y no solamente necesita de una buena
inversión, que la tendrá que hacer ABAQUA, sino que después
el mantenimiento de esta depuradora también requiere de
grandes inversiones y el municipio... son inversiones que son
inasumibles. Por lo tanto, por mucho que se invierta en la
depuradora, pues la depuradora sigue teniendo bastantes
deficiencias.

Después tenemos ya unas enmiendas para FOGAIBA.
Tenemos la enmienda 16240 de 1 millón de euros, para ayudas
a las explotaciones agropecuarias tanto para eficiencia
energética como para innovación. Nosotros creemos que las
explotaciones agrarias pueden ser un sector productivo y dejar
de ser un sector subvencionado. Lo único que pasa es que se
necesitan ayudas para hacer de este sector empresas
productivas y sin duda alguna la innovación y la ciencia
energética es una gran ayuda.

Como también la enmienda 16327, también para
FOGAIBA, es un poco similar a la anterior. Creemos que las
explotaciones agropecuarias tienen que diversificar su
producción, solamente diversificando podremos hacer que las
explotaciones agrarias sean productivas, evitar que sea un
sector subvencionado, evitar el abandono del campo y sobre
todo atraer a los jóvenes a este sector que se está quedando con
una población muy envejecida.

Ya por último la enmienda 16326, también de FOGAIBA,
pero dedicada al sector pesquero para la innovación en el
instrumental de los barcos.

Y... bueno, tenemos una enmienda de 75.000 euros -y ya
acabo- para ejecutar un plan de erradicación de serpientes de
Ibiza. Hemos visto que también varios grupos llevan esta
misma enmienda, nosotros apoyaremos las enmiendas que
lleven los grupos aunque coincidan con las nuestras, así a ver
si hacemos alguna mayoría para que se aprueben. 

Y bueno, eso es todo, gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, Sr. President, em donarà un petit...?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, havia vist que no hi havia ningú de Gent per
Formentera...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Culpa meva.

EL SR. PRESIDENT:

... i ara l’he vist entrar. Per tant, té la paraula per un temps
de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, en necessitaré menys. Nosaltres tenim
una esmena que és la 16344, que du per títol: la redacció del
projecte de tractament terciari a l’estació depuradora de
Formentera. Novament una única estació depuradora per a tota
l’illa, pública, vull dir, evidentment, que pateix un gran impacte
també pels efectes de l’estacionalitat i pel gran volum de
tractament d’aigua que ha de fer addicional als mesos d’estiu.

Nosaltres evidentment el que volem és que aquesta
depuradora funcioni a ple rendiment, però sobretot ja que
comenci a preparar-se per poder fer el tractament terciari,
perquè entenem que és indispensable sobretot quan és una
depuradora que va connectada a un emissari que aboca
directament a un parc natural i que, per tant, hem d’acabar
radicalment amb aquesta situació. Per això demanem que el
tractament terciari es projecti dins l’any 2008, 2018 perdó,
perquè pugui ser una realitat en l’àmbit de construcció i
d’execució dins l’any 2019.

Per tant, és això el que demanaríem, 30.000 euros perquè es
pugui redactar aquest projecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, ara sí, al torn en contra, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà,
per un temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. Idò seré breu, reservaré el
debat per al plenari de la setmana que ve i també la salut.

Primer de tot anunciam que donarem suport a l’esmena del
Grup Mixt, Gent per Formentera, la que ha comentat ara la Sra.
Sílvia Tur de redacció del projecte de tractament terciari a
l’EDAR de Formentera.

També donarem suport a l’esmena del Grup Parlamentari
Podem per a la dotació a la vigilància de la posidònia. També
donarem suport a l’esmena del mateix grup, del vehicle de
vigilància i control d’espais naturals, en concret a les esmenes
16390, 16359 i a la de Gent per Formentera 16344.

També volem proposar, o anunciar que donarem també el
sentit del vot favorable a les esmenes del Grup Parlamentari de
MÉS per Menorca, la 16427 de redacció del projecte de
rehabilitació de les dues llacunes de la depuradora de Ferreries.
I també l’esmena del mateix grup 16428, de dotació econòmica
per a la Reserva de la Biosfera de Menorca. I anunciar també
que amb la transacció que ha presentat el Grup Parlamentari
Podem en aquesta esmena, hi estam d’acord.

Per últim, també proposar al Grup Parlamentari de Podem
Illes dues transaccions: la primera transacció seria a l’esmena
16367, sobre dotació per a la recollida de plàstics agrícoles. La
proposta de transacció seria quant a l’alta de la partida
econòmica, que ells proposaven de 30.000 euros, passar-la a
15.000 euros: i després a l’esmena 16389 del Grup Podem,
sobre control de serps a Eivissa, en el mateix sentit. És a dir,
l’alta que ells proposen de 100.000 euros, passar a 50.000
euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Podria tornar repetir les dues transaccions. Una és la 16389
al Grup Parlamentari Podem...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

La primera és 16367 i la segona 16389.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Silvia
Limones per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosotros hemos presentado
una enmienda a este presupuesto que es de afectación de una
partida al programa 571A de 20.000 euros para la subvención
a favor del Consorcio de Tramuntana y para la recogida de
residuos en los espacios emblemáticos de esta sierra.
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Paso a continuación también a posicionar nuestro voto en
cuanto a las enmiendas que han presentado los demás grupos. 

Respecto al Grupo Podem, con las enmiendas que ha
presentado que proponen afectar partidas para el control de
serpientes en Ibiza y para la dotación de recogida de plástico
agrícola, estaríamos de acuerdo si aceptan la transacción que
han propuesto desde MÉS Mallorca para reducir las cantidades,
que son las enmiendas 16389 y la 16367.

Aceptaríamos las enmiendas que proponen la dotación de
barcas en las diferentes islas para la vigilancia de posidonia y
de vehículos para vigilancia y control de espacios naturales,
que son la 16359 y la 16390.

Y votaríamos en contra de la que proponía la subvención a
Alianza Mar Blava, porque la han presentado desde otro grupo
y estamos de acuerdo con la otra proposición, que es la 16350,
y la de poner en marcha el Decreto de posidonia.

En cuanto a las de MÉS Menorca, estaríamos de acuerdo
con la transacción que ha propuesto el Grup Podem. 

Y también con las dos que ha propuesto Gent per
Formentera.

En el resto de grupos, tanto PP, Ciudadanos, como El Pi,
estaremos en contra de las enmiendas que han propuesto. Y
reservo el debate para el plenario.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar al torn de rèplica, voldria demanar a cada
portaveu dels grups parlamentaris que es pronunciïn sobre si
accepten la rectificació que ha proposat el Grup Parlamentari
Podem respecte de l’esmena 16381. Si no hi ha unanimitat no
es pot acceptar la rectificació.

Passam per tant, al torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No en faré us.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. No, simplement comentar quant a la
proposta de transacció que ens ha fet MÉS per Mallorca,
acceptam la proposta de transacció i res més a afegir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bé, veim que no ens accepten cap esmena ara mateix.
Esperem que d’aquí al debat del plenari, s’ho repensin millor
i ens en puguin acceptar qualcuna amb algun tipus de
transacció.

Si vol el President, li dic com votarem les esmenes dels
altres grups per si es pot fer en blocs. Bé, a les esmenes de
totalitat tant del Grup Parlamentari Popular, com del Grup
Mixt, Ciutadans, ens hi abstendrem a totes.

I després a les del Grup Parlamentari Popular, les parcials
la majoria les votaríem a favor i ens abstendrem a les següents:
15954, 16075 i 16076, 16098, 16106 i 15941...

EL SR. PRESIDENT:

Pot repetir? 16100...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

6. És una que hi ha de 75.000...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ja està. 16106...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

I la 15941, la següent, la 15945, ara bastant més avall, la
16053, 16092, 16094 i 16096.

Des les de Podem votarem a favor les dues on s’han fet
transacció, la 16389 i la 16367. Aquestes les votaríem a favor.

I de MÉS per Menorca, votarem a favor de la 16427.

La del Grup Mixt, Ciutadans, bé, ens abstendrem, votarem
a la majoria a favor, ens abstendrem a la 16301, 16302, 16296,
16317 i 16324.

I de la resta de grups, com que només en tenen una, ja
votaríem segons...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, però accepta la rectificació de l’esmena del Grup
Parlamentari Podem?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, li he demanat a veure si la repetia, però... per agafar-ne
nota, però bé, ja... supòs que no hi ha cap problema. 
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EL SR. PRESIDENT:

Podria repetir el portaveu del Grup Parlamentari Podem la
rectificació proposada a l’esmena?, perquè si no s’accepta per
tots els grups parlamentaris no podem acceptar la rectificació.
Ara repetirà la rectificació el representant del Grup
Parlamentari Podem.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, no hi ha cap problema. La proposta de rectificació que
feim és a l’esmena 16381, en la partida de baixa que afecta la
secció 02, programa 111A, seria canviar aquesta secció
programa per la secció 19, programa 121L.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Continuarem amb el torn d’intervencions i així
tots podran manifestar el seu parer. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Accepta la rectificació?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, perdó. 

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias. Nosotros también hemos comentado que
teníamos una rectificación en una enmienda, en la 16300, que
era el programa 562B, que es el canon de saneamiento, que es
una enmienda de afectación solamente, de afectación. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, demanaria...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, era para comentar lo que es.

EL SR. PRESIDENT:

... després demanam a tots els grups si estan d’acord amb les
dues rectificacions ja per aclarir-ho del tot. Endavant, Sra.
Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias. Bueno, comentar que nos sabe mal que no se haya
aceptado ni una sola enmienda cuando muchas de ellas son
bastante importantes, bastante sensatas y son necesarias. Solo
esperemos que en el pleno pues se nos acepten aquellas que el
Govern considere que sí se pueden llevar a cabo, pues coincide
con su proyecto y su argumentario. 

Únicamente también comentar que a nosotros sí que nos
gustaría hacer un par de bloques en las enmiendas del resto de
grupos. En cuanto a las enmiendas del Partido Popular
votaremos a favor de casi todas, lo que pasa es que nos
abstendremos en unas cuantas que me gustaría comentárselas.
En principio votaríamos que no a la 15957 y después nos
abstendríamos a la 16075, 16076, 75, 16076, justo debajo de
las... 16059, 16098...

EL SR. PRESIDENT:

Un segundo, 59...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, ahí mismo está, en la misma página. 

EL SR. PRESIDENT:

16059, sí. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

16098, en la misma... 16106.

Y después en cuanto a las de Podemos votaríamos por
separado la 16389, por separado. Y esto es todo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a... la Sra. Sílvia Tur vol intervenir? Sra. Tur, vol
intervenir?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, no fiava ja de més intervencions,
molt amable. No tenc res més a dir, senzillament donar les
gràcies als grups que donaran suport a la nostra proposta.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca per un temps de cinc minuts. Sr. Josep Ferrà. Sr.
Josep Ferrà, torn de paraula. 

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

No faré ús del meu torn de paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Silvia Limones. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

No en faré ús. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Abans de procedir a la votació farem un recés de
tres minuts per aclarir i simplificar la votació tant com sigui
possible.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de procedir a la votació hem d’aclarir una sèrie de
temes. Primer, hi ha dues rectificacions d’esmenes que
m’agradaria que els portaveus ratificassin aquests canvis per
acceptar la rectificació abans de procedir a votació de
l’esmena.

Els portaveus estan a favor de les rectificacions
proposades?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, i l’altra no sé si hi ha un grup que vol fer alguna...

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, abans de la votació, com hem avisat abans, volem
indicar l’esmena que retiraríem en el cas d’aprovar la
transacció, i per tant anunciam la retirada de l’esmena de
Podem Illes Balears, la 16369, de Menorca reserva de la
biosfera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. La rectificada seria la 16381 del Grup
Parlamentari Podem..., i hi ha una rectificació de l’esmena
16300 de Ciutadans, també?

I ara sí que podem passar a votar les esmenes a la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Ho farem de
forma individual, amb excepció de les esmenes parcials del
Grup Parlamentari Popular, que intentarem fer una agrupació
únicament de quatre esmenes.

Per tant, esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, esmena 16044.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular 16045.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions. Queda per tant
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 16274.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions. Queda per tant
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular. 

Passam a votació de les esmenes 16075, 16076, 16098 i
16106.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena 15955, del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15954.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15957.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15956.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15958.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16059.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16060.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16089.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15941.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra.... i 1 abstenció. Queda per tant
rebutjada, també.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15952.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, Sra. Sureda?

Havíem votat la 15941 perquè m’havia botat la 15952,
seguint l’ordre, i ara hem votat la 15952.

Passam a votar ara la 15942, és correcte?

(Remor de veus)

No, 15952, votarem ara, perdó; ara votam la 15952; era la
que m’havia saltat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara la 15942.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15943.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15944.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15945.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15946.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15947.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena 15948.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15949.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15950.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada, també.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15951.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15953.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16041.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16042.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16046.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16048.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16049.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

16050.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda també rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

16051.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16052.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16053.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16090.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16091.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Queda rebutjada, també.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16092.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16093.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16094.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sra. Ballester?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

A favor.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16095.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, repetim la votació de la 16094, l’esmena 16094.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16095.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16096.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular, la 16105.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Per un, rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. L’esmena 16369 ha estat retirada. 

Passam a votar l’esmena 16359.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena 16381 que ha estat
rectificada amb l’aprovació de tots els portaveus.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16389 que ha estat transaccionada per MÉS per
Menorca i acceptada la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 4 en contra. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16367, esmena transaccionada per MÉS per
Menorca i acceptada la transacció. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 5 en contra. Aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena...

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

5 abstencions, perdó. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16390.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16350.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 15524.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15525.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 6 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15523.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15526.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15531.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena quinze mil cinc-cents....

(Se sent una veu que diu: “5, 5 abstencions”)

EL SR. SECRETARI:

5, 5. Ho teníem apuntat, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15527.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15528.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15529.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15530.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15513.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15557.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15517.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15518.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15511.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15547.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15548.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 15649.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

La darrera esmena del Grup El Pi, esmena 15550.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les dues esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. 

Esmena 16427.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 4 en contra. Aprovada.

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

4 abstencions, perdó. 9 a favor, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 16428 transaccionada pel Grup
Parlamentari Podem i acceptada la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 5 abstencions. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Esmena 16300 rectificada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16301.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16299.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16302.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16296.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16298.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16317.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16324.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16334.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16240.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16326.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16327.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16297.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16335.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
esmena 16325.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 a favor, 7 en contra, 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 16344.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas i darrera
esmena d’aquesta secció. 

Esmena 16212.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió fins que es produeixi el canvi de
components de la comissió i de portaveus per passar al debat 7.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat número 7, de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 17 Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, amb les seccions i entitats afins. Hi ha
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a Xavier Pericay.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Rafael Nadal.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Josep Ferrà substitueix Antoni Reus.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Santi Tadeo, Antoni Camps.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Si vol dir la meva substitució, Sr. Vidal també. Josep
Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, les esmenes presentades són, esmenes a la totalitat per
part del Grup Parlamentari Popular, secció 17, Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació esmena 15768, esmena al
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears, amb l’esmena 15769. 

Esmenes parcials són per part del Grup Parlamentari
Popular al programa 313D, atenció a la discapacitat esmenes
15814, 15816 i 15819. En el programa 313C, mesures judicials
i prevenció del delicte, esmena 15818. Al programa 313D,
atenció a la dependència, esmenes 15821, 15810, 15822 i
15820. Al programa 313G, família i unitat de convivència
esmenes 15808, 15809, 15815. Al programa 313I, planificació

i ordenació socials, esmenes 15811, 15812, 15813, 15770,
15817, 16102, 16104.

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS s’han presentat les següents esmenes
parcials. Esmena 15542, esmena 15543, esmena 15544. Al
programa 313D, atenció a la dependència. I al programa 313F,
protecció i defensa dels drets dels menors, esmena 15551.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’ha
presentat l’esmena parcial al programa 313D, atenció a la
dependència 16440.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans ha presentat al
programa 332A, cooperació internacional les esmenes 16254
i 16255. Al programa 313b, atenció a la discapacitat, esmenes
16260, 16262, 16282. Al programa 313C, mesures judicials i
prevenció del delicte, esmenes 16250, 16265, 16252. Al
programa 313D, atenció a la dependència, l’esmena 16256. A
la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, les esmenes 16251,
16253, 16263, 16264. A la Fundació Atenció i Suport a la
Dependència, l’esmena 16261.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, al
programa 313F, protecció i drets del menor, s’ha presentat
l’esmena 16209. Al programa 314A, pensions i prestacions
econòmiques s’ha presentat l’esmena 16210.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas s’ha
presentat al programa 313I, planificació i ordenació social,
l’esmena 16201.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula per
part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Sandra Fernández
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado como ya se ha dicho dos enmiendas a la
totalidad y 18 enmiendas parciales. Las enmiendas a la
totalidad la verdad es que no teníamos intención de
presentarlas, como ya dije cuando compareció la consellera
para explicar el presupuesto, nos parecía un presupuesto que
este año sí que se ajustaba a los esfuerzos que debe hacer un
govern en materia de servicios sociales, ya que el presupuesto
aumentaba en porcentaje similar al aumento del presupuesto
global del Govern, que es donde se demuestran evidentemente
los esfuerzos en cada una de las áreas.

Evidentemente podemos tener discrepancias a la hora de
cómo se puede gestionar o se puede gastar parte de este
presupuesto, pero consideramos que era una presupuesto dadas
las circunstancias que se podía ajustar a las necesidades.

Sin embargo, estudiando más a fondo el presupuesto,
descubrimos una partida en el presupuesto del Consorcio de
Recursos Sociosanitarios, que es una previsión de ingresos por
modificaciones presupuestarias de 14 millones de euros. Es
decir, el presupuesto más grande de ingresos del consorcio, que
es el que va a permitir hacer todas las infraestructuras
anunciadas, que son los grandes proyectos de la conselleria
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para el año 2018, se basa en unas previsiones de
modificaciones de crédito que todavía no se han realizado por
valor de 14 millones. Preguntada la consellera, la consellera
nos explica que estas modificaciones son las que
corresponderían a los sobrantes de la renta social garantizada
de 2016 y 2017, algo que nos sorprende ya que es cierto que la
consellera explicó que del dinero que iba a sobrar de la renta
social garantizada en 2017, se incorporaría al presupuesto de
2018. Pero también nos dijo lo mismo respecto al sobrante de
2016 de la renta social garantizada que se tenía que incorporar
al presupuesto de 2017 y vemos que no se ha hecho y que se
hará en todo caso en un futuro para 2018, con lo cual
evidentemente de no tener la seguridad de que se vayan a hacer
estas modificaciones, nos encontramos que se van vendiendo
los presupuestos con las mismas cuantías una y otra vez. Es
decir, vendemos presupuestos para la renta social garantizada,
sobra este presupuesto, decimos que se va a incorporar al año
siguiente, no se incorpora y así sucesivamente. 

Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad a la
conselleria y al Consorcio de Recursos Sociosanitarios.
Enmiendas que retiraríamos si nos aceptase la enmienda parcial
que pretende dotar al Consorcio de estos 14 millones, a través
de una baja en la partida de intereses de la sección 34, que
teniendo en cuenta si quieren hacer estas modificaciones
presupuestas, que las hagan cuando toque y que las
modificaciones, estas partidas se incorporen a los intereses,
pero se asegure en el presupuesto de este año que estos 14
millones están asegurados y no que dependerán de previsiones
futuras. Así que si nos aprobasen esta enmienda, que es la
16104, nosotros retiraríamos las enmiendas a la totalidad.

Respecto a las enmiendas parciales, las podríamos dividir
en cuatro grandes bloques. Uno sería lo que afecta a lo que
nosotros consideramos que es justo y especialmente ahora que
hay un presupuesto mayor, que es garantizar la equidad de los
servicios o intentar avanzar en este sentido en cada una de las
islas. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas
destinadas a ello. Una de ellas es para la creación de un nuevo
centro de día para personas dependientes en Sant Josep de Sa
Talaia, que es una reivindicación del municipio. El aumento
presupuestario de la dotación para la financiación de la gestión
de plazas residenciales al Consejo de Menorca, que ya se ha
debatido, lo debatimos tanto en la presentación de
presupuestos, como a través de preguntas parlamentarias, que
se ha reducido un 25% respecto a los convenios que se venían
firmando y creemos que debe ajustar al presupuesto máximo
por plaza, que es así como se deberían hacer las transferencias.

También proponemos una enmienda para dotar de más
recursos personales a los centros base de Ibiza y de Menorca,
que sea personal estable que esté en los centros. Una enmienda
también para dar una subvención a la Fundación de
Discapacidad de Menorca, para finalizar las obras del centro
para trastornos conductuales de Bintaufa. Y una dotación de
recursos tanto para Menorca, Ibiza y Formentera en materia de
prevención dirigida a infancia y adolescencia porque
evidentemente creemos que es muy importante incidir en esta
materia. Y en Mallorca, evidentemente, los recursos nunca
serán suficientes, pero hay una red que sí está bastante
consolidada, pero sin embargo en el resto de islas no sucede
así.

Respecto al área de menores y familia, nos gustaría que
aprobasen nuestra enmienda para dotar de 500.000 euros al
área de familia, para poder desarrollar las políticas en materia
de familia, teniendo además en cuenta que seguramente en el
próximo periodo se aprobará una Ley de familia, ya sea la que
presente el Govern o la que ojalá que se pudiese aprobar, que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En cualquier
caso tendremos Ley de familia y creemos que evidentemente
debe ir acompañada de un presupuesto.

También presentamos una enmienda de 200.000 euros para
mejorar el proyecto educativo de la Fundación S’Estel, que es
la que gestiona todos los recursos y los centros dirigidos a
menores infractores, porque creemos que evidentemente
debemos hacer especial incidencia, no solamente en la
seguridad de estos menores, en la reinserción, pero también una
parte muy importante de ella es la educación.

Y también hemos presentado una enmienda para crear una
convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación
social. Esta enmienda la presentamos hace dos años y desde la
conselleria creo que no se interpretó, al menos como nosotros
... la intención que teníamos al presentar esta enmienda para
crear esta linea de ayudas, se nos aprobó la enmienda. Pero lo
que se hizo es crear una linea de ayudas dirigidas a la
investigación y a la publicación de diferentes estudios; nosotros
lo que queremos es que se puedan subvencionar proyectos
concretos que puedan ayudar a la innovación social y a la
inclusión social de los colectivos vulnerables.

En temas de dependencia y discapacidad, como ya he dicho,
presentamos la enmienda de 14 millones para dotar al
Consorcio de recursos sociosanitarios para que pueda
desarrollar todas las infraestructuras que tiene previstas o que
han anunciado. También una dotación a la Fundación de
atención a la dependencia para que continúe gestionando los
centros de día de Palma, es una cuestión que sabemos que
tenemos diferentes criterios, pero en este caso desde el grupo
municipal de ayuntamiento se nos solicita, algo que
evidentemente nosotros estamos totalmente de acuerdo; el caso
de Palma no es el mismo que el de otros municipios que
gestionan sus centros de día porque tienen plazas propias; en el
caso de Palma el ayuntamiento no tiene ninguna plaza propia
de centros de día, estos centros de día están externalizados, es
una gestión que se hace por parte de una empresa y al final el
ayuntamiento tiene que cargar con el personal para gestionar
estos pliegos, estas contrataciones, y al final no decide
absolutamente nada, con lo cual creemos que debería continuar
en la conselleria.

También creemos que se debe recuperar el servicio Proper;
hemos presentado una enmienda para ello. Queremos que se
elabore un plan de adecuación e impulso del centro Joan
Crespí, para eso presentamos una enmienda de 20.000 euros,
para que se pueda hacer este proyecto; también que se pueda
poner en marcha un proyecto de respiro familiar en el centro
Joan Crespí, que era una de las cuestiones que sí que estaba
prevista. Sabemos que el servicio UTASI a día de hoy está
utilizando las instalaciones del centro Joan Crespí y creemos
que se debería buscar un sitio más adecuado para dar este
servicio, y también hemos presentado para ello una enmienda
para poder dotar de un espacio al servicio UTASI.
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Respecto al área de inclusión social, creemos que se debe
continuar apostando por paliar la pobreza energética. Por fin se
ha sacado después de dos años anunciada la convocatoria de
subvenciones dirigidas a entidades que trabajan en este ámbito,
después de dos años de haber anunciado estos 200.000 euros,
pero realmente quienes siguen haciendo el mayor esfuerzo para
dar estas ayudas económicas son los ayuntamientos, y creemos
que debe ir dirigida también a ellos; por eso hemos presentado
una enmienda de 1 millón de euros. También una enmienda de
1 millón de euros dirigido también a los ayuntamientos a través
de los convenios que se firman del Plan de prestaciones básicas
para aumentar la dotación de las acciones de intervención
social comunitaria; creemos que fortalecer esta red puede
ayudar, y más en estos momentos que la sociedad está
cambiando a generar sociedades más justas y más igualitarias. 

Creemos que se debe aumentar la partida de la renta mínima
de inserción, y creo que por algunas enmiendas que ha
presentado algún otro grupo también lo considera necesario.
Los consejos insulares están aportando fondos para cubrir lo
que no está cubriendo de renta mínima de inserción la
conselleria, y consideramos inaceptable que esté sobrando por
una parte partida de la renta social garantizada, y sin embargo
de la renta mínima de inserción siga habiendo muchas
necesidades, los consejos tienen que poner dinero de su propio
presupuesto y creemos que sería justo que lo pusiese el Govern.

Y por último queremos también que, en aras a que se pueda
agilizar y mejorar la gestión de la renta social garantizada, que
se traspase a los consejos insulares, como ya pedimos desde el
principio. Además de esta enmienda hemos presentado una
enmienda al texto articulado para modificar la Ley de renta
social garantizada para que pueda permitir esto, y estas son las
enmiendas que hemos presentado. En el segundo turno nos
posicionaremos con las del resto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, nosaltres en
aquesta secció hem presentat quatre esmenes. Una fa referència
a les obres de la residència del centre de dia a Porreres; aquí
crec que la nostra intenció era que anàs a inversió, però
inversió és el tema del consorci el que les fa, per tant crec que
ens erràrem al posar la secció on anava dirigida, però si ens
l’accepten i ens fan una transacció ens anirà bé.

Després també hi ha 200.000 euros per a la finalització de
les obres del centre de dia d’Artà; ja fa un raig d’any que aquest
centre està creat i es va dir que hi hauria la possibilitat de
poder-se acabar. També hi ha una esmena de 3.050.000 euros
per la compra de les casernes militars d’Es Castell per a la
creació d’un geriàtric, que a Menorca és necessari. I una
esmena de 80.000 euros per unificar les actuacions del pacte
per la infància; l’any passat ja vàrem fer aquesta esmena, es va
transaccionar i es va aprovar, però hi ha hagut complicacions

a l’hora de poder unificar aquestes actuacions i consideram que
no s’ha de deixar de banda i s’ha de seguir fent feina, i per tant
hem tornat presentar aquesta esmena perquè es facin passes per
intentar millorar i unificar aquestes actuacions en tots els temes
d’infància i joventut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat una
esmena per cobrir el cost de la licitació del projecte
arquitectònic de la residència per a persones dependents a Maó,
perquè és un projecte que s’ha anunciat. Vam considerar que a
la memòria del consorci no quedava prou especificat que era
per a aquest projecte, perquè parla en general de crear places
de residències, entre altres municipis, a Maó, però creiem que
calia visualitzar en el pressupost que hi havia una quantitat per
licitar aquest projecte, i per això hem presentat aquesta esmena.

Respecte de la resta d’esmenes que s’han presentat, respecte
de les del Partit Popular, bé, la veritat és que per estudiar les
esmenes que ha presentat el Partit Popular jo, més que mirar-
me el pressupost de Serveis socials, m’he hagut de mirar el
Cultura perquè, clar, com que es fan tantes baixes a cultura crec
que evidentment els serveis socials són importants, però la
cultura també. Aleshores em sembla que tot i que alguns dels
projectes que ens proposa el Partit Popular els podem
compartir, no ens sembla bé, no ens sembla correcte que això
es faci al cost de desmantellar una conselleria. De fet és molt
recurrent anar buidant totes les partides de la secció 26, que és
la corresponent a la Conselleria de Cultura, i per això no hi
podem donar suport.

Tampoc, tot i que he entès -i de fet li agraeixo que ho hagi
explicat- tot el tema dels 14 milions, nosaltres no podem
compartir que aquests 14 milions ara els agafem dels interessos.
Clar, vostès insisteixen molt que agafen de la secció 34, dels
interessos, no del capital, dels interessos, però, és clar, jo que
passo per diverses seccions sempre hi ha esmenes del seu grup
en què s’imputen milions als interessos. Jo, no ho sé, no sé si
vostès han posat en comú totes les esmenes que han presentat
contra els interessos del deute, però em sembla molt aventurat
fer una baixa tan gran, i la veritat em sembla que vostès sempre
invoquen la possibilitat de renegociar els interessos del deute
però, clar, estem parlant d’unes quantitats que em sembla que
aquesta capacitat de negociació no existeix, aquest marge de
negociació no existeix, motiu pel qual doncs també hi votarem
en contra.

Pel que fa a les esmenes que ha presentat la Sra. Sureda, i
concretament la que em va despertar més interès que és la de
les casernes d’Es Castell, em sembla que la intenció és bona,
però em sembla que el problema és molt més complex que
posar en el pressupost aquesta quantitat, perquè per començar
fins i tot li diria que pot arribar a ser contraproduent posar en
el pressupost aquesta quantitat, perquè com vostè sap aquests
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immobles són de la SAREB, hi ha unes taxacions sobre aquest
tema, i precisament el que s’està discutint amb la SAREB és
sobre aquesta taxació. Aleshores crec que és un tema que
requereix un tipus de negociació diferent de la que es planteja
en un debat de pressupostos i per tant tampoc no hi donarem
suport.

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

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montserrat
Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Bueno,
dentro de las posiciones que ya he defendido en numerosas
ocasiones en el Parlamento sobre la implantación de... la
necesidad de la implantación de la renta básica puedo resumir
que considero que la renta básica es inevitable, los ritmos
económicos que marcan los mercados hacen que sea necesaria
y en Baleares en particular llevamos ya mucho tiempo viendo
la situación de los fijos discontinuos, por eso abogo con esta
enmienda por la creación de un estudio que sirva como piloto
para la posible implantación de la renta básica universal.
Propongo que este estudio se haga sobre la población de
Menorca por su tamaño y por su situación económica ya que
la... bueno, y recalcando que la intención es que se implante la
renta básica universal en toda la comunidad.

Además, en esta isla se ha hecho un esfuerzo mayor si cabe
en la preservación territorial generando también un agravio
comparativo económico en el aspecto turístico. Entre otras
razones quiero recalcar la necesidad y la inevitabilidad de esta
renta socialmente. Nuestro sistema económico no puede
sustentar unas condiciones dignas para una parte significativa
de nuestra población. Debemos anticiparnos a estas
necesidades sociales y preverlas aunque sea en forma de
estudio.

En lo que respecta a las enmiendas de los otros grupos mi
votación se verá condicionada por la financiación de éstas.
Nada más.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Olga Ballester, té la paraula. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, nosotros en principio tenemos
una serie de enmiendas que afectan a varios programas. Las dos
primeras enmiendas que tenemos son de 50.000 euros cada una
y vienen para el programa de 232A, de cooperación
internacional, es para reforzar y potenciar las inversiones reales
dentro de la cooperación internacional. A continuación tenemos
tres enmiendas de atención a la discapacidad, la enmienda
16260 es de 100.000 euros para una medida que consideramos
muy importante, que se puedan realizar convenios con

entidades que poseen la figura de orientadores laborales para
realizar itinerarios de inserción laboral a personas con
discapacidad y reduciendo de este modo el riesgo de estas
personas a la exclusión laboral. 

La siguiente enmienda de 300.000 euros también
consideramos muy importante para aumentar el número de
usuarios del servicio de atención a domicilio. Creemos que la
atención a domicilio es el futuro realmente para estas personas
dependientes y que no tengan que trasladarse a los centros para
ser atendidas. 

Por último, en atención a la dependencia tenemos una
partida de 75.000 euros para dotar de la transparencia requerida
en la legislación básica en las listas de espera de las
prestaciones por dependencia. Nosotros queremos que exista un
portal con un número de un código de usuario que indique el
puesto en la lista de dependencia. Comentar que también es una
enmienda que fue aprobada en una propuesta de resolución y
aquí la dotamos presupuestariamente para que se pueda llevar
a cabo. 

A continuación tenemos una enmienda que creemos que
también es importante, es al programa 313C y es para
posibilitar el cubrir la plaza dotada, pero no ocupada en la
Fundación S’Estel de un psiquiatra en la plantilla, y esto
permitirá pues procurar el tratamiento y la atención necesaria
que requieren los menores. Comentar que esta enmienda de
substitución, que aumenta la partida en medidas judiciales y
prevención del delito al programa 313, también la hemos
repetido en el F03 como una afectación por si acaso no podía
ser aumentando la partida pues pudiera ser afectando a la
Fundación de l’Institut Socioeducatiu S’Estel. 

También tenemos la enmienda 16265 que es para la
licitación de un proyecto para la creación de un centre
terapéutico de menores que cumplen medidas judiciales.
Quiero recordar que el año pasado se aprobó en una enmienda
realizar el proyecto para estos menores que cumplen medidas
judiciales. El proyecto para realizar un centro terapéutico
puesto que en estos centros socioeducativos hay menores que
tienen adiciones o tienen comportamientos muy complejos que
impiden que los otros menores que están en el centro pues
puedan seguir las medidas que se requieren para ello y las
personas que trabajan tienen realmente verdaderos problemas.
Entonces, sí que se aceptó el año pasado realizar el proyecto
para la creación de este centro, pero ahora pedimos la licitación
del proyecto. Por lo tanto, esperamos que sea también pues
aceptada esta enmienda. 

Después tenemos otra enmienda de 75.000 euros para
mejorar las medidas de seguridad de los centros de menores
para evitar las fugas. Sabemos que en Es Pinaret pues hay
lugares pues que no están bien dotados para evitar las fugas de
los menores y que es un problema reiterado durante años y,
bueno, creemos que ya va siendo hora de poner solución a estos
fallos en la estructura del edificio.

También tenemos a continuación una enmienda de 100.000
euros para dotar de mejores infraestructuras al centro Joan
Crespí, creemos que es un centro que se ha ido dejando en
cuanto a su mantenimiento y tiene funciones muy importantes
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en cuanto a personas con dependencia y sin embargo requiere
de una inversión por su estado de deterioro y le dotamos con
100.000 euros para estas infraestructuras. 

A continuación tenemos una enmienda de 50.000 euros para
realizar un plan formativo anual adecuado para el personal que
trabaja en contacto directo con los menores con medidas
judiciales. Creemos que el personal, pese a que es un personal
que está formado para estar en el puesto, sí que necesita una
formación anual puesto que está claro que el trabajo que
desempeñan es complejo, es complicado y ahí cada años los
alumnos cambian y los problemas pueden ser diferentes y es
muy importante este plan formativo anual. 

A continuación tenemos, ya acabando, 500.000 euros que
dotamos a la Fundación para la Dependencia para ampliar el
número de plazas de día afectadas a personas con discapacidad. 

Y en el siguiente turno diré como votaremos a las diferentes
enmiendas de los diferentes grupos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears la Sra. Maicas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, bones tardes. Gràcies, president. Bé, en aquests
pressuposts nosaltres hem considerat tres temes primordials
com són el de la dependència, la cooperació a l’exterior i
menors. Per a Podem l’atenció a la dependència és considerada
un eix estratègic per sortir de la crisi i els serveis públics
d’atenció a la dependència han proporcionar l’autonomia
funcional plena. 

Sabem que des de la Conselleria de Serveis Socials i Drets
Humans es destinen molts de recursos a un mateix col·lectiu, el
de la discapacitat, que és una de les moltes causes de
dependència, però no és l’única. La discapacitat és aquella
condició sota la qual certes persones presenten alguna
deficiència física, mental, intel·lectual o sensorial que a llarg
termini afecten la forma d’interactuar i participar plenament en
la societat. La discapacitat ens fa necessitar una ajuda més bé
tècnica. Però la situació de dependència és la situació
permanent en què es troben les persones per diverses causes,
edat, malaltia o discapacitat, entre d’altres, que han perdut part
o tota la seva autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial
i necessiten de l’ajuda d’una altra persona per realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària o d’altres suports per a la
seva autonomia personal. 

És per això que hem negociat l’augment d’1 milió per a la
dependència i és per això que votarem a favor de l’esmena de
Ciutadans, 16282, que fa referència a la dotació per a la
transparència de les llistes d’espera, de les prestacions per
dependència, i l’esmena 16440 de MÉS per Menorca per a la
licitació del projecte arquitectònic per a persones dependents
a Maó.

També donem molta d’importància a la cooperació exterior,
però ens interessa molt la destinació d’aquest pressupost, en la
situació en què es troba la Mediterrània seria convenient que
les ajudes a l’exterior fossin orientades a països de la
Mediterrània que assumeixen l’atenció dels països en conflicte
com són Síria, Líbia i altres països en conflicte de l’Àfrica
Subsahariana. És per això que votarem a favor de les esmenes
de MÉS per Mallorca 16399 i 16398 a més de la que fa
referència a les subvencions d’entitats de serveis socials 16400.

El tema de menors, el tema de la nova llei de menors posa
de rellevància la necessitat d’un pacte per la infància i també la
importància de donar atenció adequada cap al menor amb
mesures judicials. Per això votarem a favor també de l’esmena
16063 de Ciutadans, de Ciudadanos perdó, per realitzar un pla
formatiu anual adequat per al personal que treballa amb aquests
joves.

I encara que considerem que s’hauria d’evitar d’una altra
manera i generar altres tipus de dinàmiques als centres de
menors amb mesures judicials acceptarem l’esmena de
Ciudadanos 16253, relativa a millorar les mesures de seguretat
dels centres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Josep Ferrà per un temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Molt breument, president, moltes gràcies. El primer de tot
és anunciar que votarem a favor de les esmenes 16282 del Grup
Mixt, Ciutadans, també de la 16253 del Grup Mixt, Ciutadans
i la 16263.

La primera de totes, la 16282, entenem que és una bona
proposta, l’adreçada per dotar la transparència i requerir la
legislació bàsica a les llistes d’espera, les prestacions per
dependències; la segona, la 16253, adreçada també a millores
a les mesures de seguretat als centres de menors, i la 16263 que
va destinada a realitzar un pla formatiu anual per al personal
que treballa en contacte directe amb programes de mesures
judicials.

També anunciam que votarem a favor de l’esmena 16440
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, adreçada a la
licitació del projecte arquitectònic de la residència per a
persones dependents a Maó.

I volíem fer..., dúiem la proposta de fer dues transaccions.
La primera és a l’esmena 15817 del Grup Parlamentari del
Partit Popular, adreçada a la creació a la convocatòria de
subvencions per a projectes d’innovació social, la proposta de
transacció seria un canvi d’afectació de la partida 3131 per
50.000 euros i a la 313B, subconcepte 26104 per 70.000.

La segona proposta de transacció seria a l’esmena 15551
del Grup Parlamentari El Pi que va adreçada a destinar, a
continuar treballant per unificar actuacions i necessitats per un
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pacte per la infància. La proposta seria de variació de quantia
a l’alta de l’esmena surt una quantia de 80.000 euros, la
proposta seria passar a 15.000 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Conxa
Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Primer de tot he de dir que el Grup
Parlamentari Socialista ha presentat dues esmenes, la 16144
que té com a objectiu augmentar la prestació de renda mínima
al Consell Insular de Menorca, i també l’esmena 16143 per
concertar places amb el Consell Insular de Menorca per a
persones dependents amb problemes de salut mental.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...ah, estan assumides en ponència, d’acord, idò... ja està. Si
estan assumides en ponència, millor que millor.

En relació amb les esmenes a la totalitat i de globalitat del
Partit Popular he de dir que nosaltres votarem en contra perquè
consideram que la pujada d’11 milions d’euros significa un 6,2
més en relació amb els pressupostos de 2017 i són pressuposts
suficients per desenvolupar tots els programes de la conselleria
i també del consorci que té el pressupost vinculat al romanent
que puguin venir d’altres partides. En tot cas el que no ens
sembla bé, i hi estem totalment en contra, és que el Partit
Popular presenti partides de baixa a càrrec de la Conselleria de
Cultura per un valor de 4.800.000 euros. Per tant, pensam que
no hi podríem estar mai d’acord perquè això significaria
l’extinció de la Conselleria de Cultura.

En relació amb les esmenes d’atenció a la discapacitat i
dependència del Partit Popular, pensam que el pressupost de la
direcció general que atén aquests programes està pressupostat
en 111 milions d’euros, que suposa un increment de 7 milions
més en relació amb el pressupost del 2017 i tot i així... i tot i
reconèixer la portaveu del Grup Parlamentari Popular que és un
pressupost suficient, presenten nou esmenes a les quals votarem
en contra perquè consideram que la conselleria ha prioritzat
aquesta atenció a la discapacitat i a la dependència, i això s’ha
vist reflectit en un augment del 42% de persones més que reben
ajudes.

Quant al PROPER, pensam que l’augment d’hores del
servei d’ajuda a domicili que estan pactades a través de
convenis amb ajuntaments també són suficients. Per tant,
votaríem en contra de les esmenes que tenen a veure amb
aquests programes.

En relació amb el programa i a les esmenes de menors i
família consideram adequat el pressupost que es presenta des
del Govern perquè suposa un increment de 16.000... 600.000
euros més i aquest increment dóna cabuda i cobertura a totes
les esmenes que presenta el Grup Popular. 

Per tant, pensam que s’ha fet un esforç per augmentar
aquest programa i a donar atenció al col·lectiu tot i que també
hauríem de valorar l’esforç legislatiu quant a la tramitació de
llei de família i a la modificació de llei d’infància i
adolescència. Per a nosaltres també és una prioritat, no és
pressupostària, però és una prioritat legislativa.

Quant a les esmenes que presenta el Grup Popular de
pobresa energètica i renda mínima d’inserció i intervenció
social comunitària els he de dir que... no queda cap dubte que
la prioritat del Govern és combatre també la pobresa i que
aquesta acció és transversal i afecta conselleries que tenen
competències en habitatge, en energia, en educació, en sanitat,
parlam de beques, parlam de retorn de targetes. I quant a
pobresa energètica els he de dir que hi ha una partida plurianual
consignada de 160.000 euros, que l’any passat ja..., bé, que
enguany, el 2017, ja tenia la mateixa quantitat i que arribarà
fins el 2019.

Ens sembla un poc incoherent que el Grup Popular presenti
una esmena per aquest concepte de pobresa energètica quan
acaba d’aprovar un nou reglament del bo social que obliga els
ajuntaments a fer-se càrrec de la factura elèctrica al 50% i
després presenti una esmena per augmentar el PPB que va
directament al servei social i a la despesa dels serveis socials.
Per tant, no entenem el sentit d’aquesta esmena. El que haurien
de fer és demanar a Madrid que regulin bé un bo social i que
recaigui la pobresa energètica damunt els ajuntaments. Si
accepta l’esmena de transacció que li ha proposat MÉS per
Mallorca nosaltres li donarem suport.

I en relació amb les esmenes d’El Pi no donarem suport a la
15543 que pretén finalitzar les obres del centre de dia d’Artà
perquè no hi ha demanda de l’ajuntament; respecte de la 15544
per compra de les antigues casernes d’Es Castell, li he de dir
que s’està en converses amb l’ajuntament per fer una
residència, però en una altra banda i que també votaríem en
contra de la 15542.

Votarem a favor de la 15551, que és donar suport al pacte
per la infància si accepta la proposta de transacció.

A les esmenes de Ciutadans, donarem suport a la 16282, a
la 16263 i a la 16253, la 16282 si acceptàs la proposta de
transacció que li ha fet el Grup MÉS per Mallorca.

No donarem suport a les esmenes presentades per la
diputada Xelo Huertas, la 16210, per inconcreta, una millora de
prestacions de manera genèrica no la consideram, i a la 16209
tampoc no li donarem suport.

No donarem suport tampoc a l’esmena presentada per la
diputada Montse Seijas, la 16201 en relació amb l’estudi pilot
implantació renda bàsica universal, perquè dins els grups
parlamentaris, dins la Comissió de Serveis Socials ja es treballa
en aquest estudi en col·laboració amb el Consell Econòmic i
Social i la Universitat, per tant entenem que no és necessari
destinar 75.000 euros a aquest estudi pilot.

Votarem a favor de les esmenes de MÉS per Mallorca. El
tema de la cooperació a l’exterior era un tema que nosaltres ja
li vàrem plantejar a la consellera a la seva compareixença de
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presentació dels pressuposts i, per tant, donam suport, tot i que
entenem que la partida de cooperació i ajuda a l’exterior i al
desenvolupament ha augmentat, però que està bé que se li
pugui donar una línia més a subvenció a entitats per a serveis
socials i a cooperació a l’exterior.

MÉS per Menorca, a l’esmena 16440 també li donarem
suport.

I a l’esmena de Ciutadans, ja ho he dit a les que donarem
suport, i sobretot si accepta la transacció que li proposa el Grup
MÉS per Mallorca.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Obrador, podria repetir les dues esmenes que ha citat
al principi, que llavors han comentat que han estat aprovades
per la ponència?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista als pressuposts socials són l’esmena 16144 i
l’esmena 16143.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, era per a aclariment de la Mesa. Un altre tema, ha
citat vostè una proposta de transacció de l’esmena 16282 del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, que no consta en aquesta
Mesa, no ens consta.

Hi ha una transacció, no de MÉS per Mallor..., bé, sí, ha fet
referència a una transacció de MÉS per Mallorca a l’esmena de
Ciutadans 16282, que no ens consta.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No, m’he equivocat. Votarem a favor d’aquesta esmena,
sense transaccionar, tal i com s’ha presentat.

EL SR. PRESIDENT:

I per altra part, ha fet referència també a dues esmenes de
MÉS per Mallorca, però ja han estat aprovades per la ponència,
per la qual cosa tampoc les posam a votació, aquí.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Sandra Fernández, i recordar-li que ha
d’acceptar la transacció proposada per MÉS per Mallorca.

O no.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, lo primero decir que
sí aceptamos la transacción que nos ha propuesto MÉS per
Mallorca.

Intentaré también ahora brevemente volver a explicar lo de
la enmienda de los 14 millones, porque creo que no ha quedado
claro. Nosotros no estamos proponiendo que se añadan 14
millones de euros al consorcio, lo que estamos diciendo es que
el consorcio, en su presupuesto, tiene una partida de ingresos
de 14 millones que, en teoría, tienen que venir de una previsión
de modificaciones de crédito, con lo cual a día de hoy no está
asegurada. Lo que nosotros decimos es que se aseguren esos 14
millones de euros, la baja sería de la partida de intereses y,
evidentemente, si el Govern tiene esta intención de hacer las
modificaciones de crédito por valor de 14 millones de euros,
que después complete la partida de intereses, pero que en este
caso el presupuesto del consorcio de recursos socio-sanitarios
su presupuesto quede totalmente garantizado y no tenga que
verse condicionado a posibles modificaciones de crédito. Con
lo cual yo creo que en este sentido contestaría al diputado Josep
Castells, de decir: no se vacía la partida de intereses, porque si
realmente existe este compromiso de hacer estas
modificaciones de crédito de años anteriores al presupuesto del
2018, simplemente es que, en lugar de que quede pendiente en
la partida de ingresos del consorcio, que quede pendiente en
este caso la de intereses y después, evidentemente, que se
pueda suplir. Pero creemos que es más necesario que quede
totalmente garantizado el presupuesto del consorcio, que,
además, es el presupuesto que va a permitir poder materializar
todos los grandes anuncios que se han hecho de cara al
presupuesto de 2018, que es el de las infraestructuras, y nos
hemos encontrado que, evidentemente, este presupuesto pues
depende de una previsión de modificaciones de crédito futuras
que ya se anunciaron otros años y que no se han cumplido, con
lo cual nuestras reservas pues evidentemente las tenemos y por
eso presentamos esta enmienda.

Respecto a las enmiendas de los otros grupos, decir que las
de MÉS per Mallorca ya se han aceptado, votaríamos a favor
de la enmienda de MÉS per Menorca.

De las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, en este
caso por la diputada Montse Seijas, votaríamos en contra,
porque no estamos a favor del fondo de la propuesta.

Votaríamos a favor de la enmienda presentada por la Sra.
Xelo Huertas, la 16209. Y nos abstendríamos, de momento, en
la 16210, también de la diputada Xelo Huertas, porque
consideramos que no está especificada, habla de mejora de las
prestaciones pero no sabemos exactamente a qué prestaciones
se refiere.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de
Ciudadanos, votaríamos a favor de la 16282, de la 16264,
16256, 16263 y 16253. Y del resto nos abstendríamos porque
podemos coincidir con el fondo de la propuesta que hacen, pero
no estamos de acuerdo con las bajas que hacen de las diferentes
partidas.
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Y respecto a las enmiendas de El Pi, votaríamos a favor de
la enmienda 15551. Y de momento nos abstendríamos de las
otras tres enmiendas, porque consideramos, como ya ha
explicado la portavoz del Grupo Parlamentario El Pi, que no se
ajustan a las partidas a las que deberían ir destinadas, que en
este caso son las del consorcio.

Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda i
recordar-li que ha de valorar la possibilitat d’acceptar la
transacció que li ha ofert el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, sí que acceptarem la
transacció que ens han fet, millor són 15 que no-res i crec que
és important com aquest any s’ha intentat seguir intentant
unificar aquestes actuacions.

S’ha fet referència que des de l’Ajuntament d’Artà no s’ha
sol·licitat aquesta finalització del centre de dia, ja li dic jo que
hi ha hagut converses i s’ha dit que sí.

I respecte de les obres de la residència de dia de Porreres,
també anirem parlant perquè sí que és cert que abans ho havia
parlat amb el portaveu de MÉS per Mallorca, però esper que en
el transcurs d’aquests dies ho puguem clarificar.

Respecte de la resta d’esmenes parcials, votarem que no a
les dues esmenes de totalitat del Grup Parlamentari Popular.

I només votarem que no a la 15770 del traspàs de renda
social garantida als consells, l’any passat ja es va proposar, ja
vàrem votar que no i ho farem de la mateixa manera.

Els vots que farem amb abstenció no ho diré ara al
president, perquè tanmateix després votam les esmenes una per
una, però, en general, tots els vots que hi ha amb abstenció són
per poder-ne parlar.

Sí que volia fer un incís per al centre Joan Crespí, votarem
a favor del pla d’adequació i impuls al centre que fa el Grup
Parlamentari Popular, així com també des del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, també demana una millora de les
infraestructures. I en aquest moment ens abstendrem amb el
tema de la creació del programa Respir, perquè pensam que si
es preparen uns plans allà on es digui el que es farà i amb tot el
moviment que hi ha en el tema de socials, amb Son Dureta i tot
allò de la cronicitat i dels moviments aquests, també ens
agradaria saber una mica com queda i, per tant, ja parlaré amb
la portaveu del Grup Parlamentari Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, volia agrair el
suport que sembla que la nostra esmena ha rebut per part de
gairebé tots els grups. I a continuació, passar a fer alguns
comentaris sobre temes que han sortit.

Respecte d’aquests 14 milions, jo li diré això, Sra.
Fernández, amb molta modèstia, perquè aclarir-se en el tema de
gestió de pressuposts és complicat, però em sembla que, si jo
entenc bé el que vostè diu, vostè parla d’aquestes
modificacions de crèdit com a una circumstància que no sabem
si es produirà o no es produirà. Jo entenc que això és
simplement un romanent de l’any 2017, que s’incorporarà -no,
no, no, miri, per això li deia amb molta modèstia, però li
explicaré com crec jo que va-, és a dir, els romanents dels anys
anteriors, dels exercicis anteriors no figuren en el pressupost
que nosaltres debatem, no hi figuren, per tant..., de fet,
nosaltres, com a diputats, no podem incidir en el destí d’aquests
romanents, perquè, lògicament, en el pressupost de cada any hi
ha els ingressos i despeses que es produeixen aquell any.

Aleshores, això, l’exemple més paradigmàtic de tots és el
del pressupost d’aquest Parlament, que, com vostès saben, ha
anat fent-se un petit patrimoni a base d’anar incorporant
romanents. Si vostè s’hi fixa, moltes vegades en parlem, 9, 10
milions d’aquest patrimoni que té el Parlament no figuren en el
pressupost anual, perquè això és un romanent que cada any,
cada any s’incorpora a principis d’any, per tant es fa una
modificació de crèdit, s’incorpora tot el romanent acumulat i,
com que no s’ha pogut incidir en aquest romanent perquè no
forma part del pressupost, tampoc no es pot gastar, almenys a
través de la nostra intervenció en la gestió del pressupost.

Per tant, li he volgut posar aquest exemple del pressupost
del Parlament, jo entenc que aquí simplement hi ha hagut un
romanent en la renda social garantida, crec que tots ho sabem,
és públic i notori, i aquí el que es proposa és que aquesta
quantitat del romanent del 2017, que pot... -sí, home, és clar-,
pot ser que s’hagi anat, per això li he posat l’exemple del
pressupost del Parlament, pot ser que a base de diversos
exercicis aquest romanent hagi crescut, però el fet que hi hagi
una modificació de crèdit del 2016 al pressupost del 2017 no
fa que això siguin diners del 2016, això són diners del
romanent del 2017, és igual com s’hagi anat constituint aquest
romanent.

I a mi em sembla una cosa totalment lògica i totalment
raonable, i sense cap ombra de dubte, que simplement es
comuniqui, perquè a la documentació hi és, que aquest
romanent de l’any 2107 se’n anirà al pressupost del consorci.
I tenim la garantia, el compromís polític que això serà així.

Voler-ho fer d’una altra manera, agafant diners per retornar
els interessos del deute, em sembla molt més insegur que
simplement fer una incorporació de crèdit dels romanents, que
és una cosa que fan tots els governs cada principi d’any amb
gairebé totes les seccions.

Per tant, no veig motiu per a l’alarma que vostè presenta
sobre aquest tema. M’he allargat molt en aquest punt, una mica
tècnic.
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Volia molt ràpidament fer un comentari a l’esmena de la
diputada Montse Seijas, perquè ja li havia sentit aquesta
proposta alguna vegada i li explicaré una mica quina objecció
hi veig jo, és que crec que és d’afectabilitat, o sigui, l’informe
es pot fer, però el que jo no veig clar és que es pugui posar en
marxa de forma experimental una renda bàsica universal només
a un territori com pot ser Menorca, perquè, a veure, una
política d’aquest calat es fa per a tot el territori, o sigui, per a
tot el territori estatal s’hauria de fer en aquest cas, perquè és un
canvi de paradigma total anant al funcionament de l’estat del
benestar.

Aleshores, com que mai no es portarà a terme una prova
pilot només a Menorca de la renda social garantida, jo
considero que és inútil fer un estudi sobre això, perquè és fer un
estudi..., a veure, és clar, evidentment, es pot estudiar sobre
qualsevol cosa, però em sembla que com a govern tenim
l’obligació d’estudiar coses que tenguin una viabilitat.

Jo, si vostè vol que alguna vegada jo pugui donar suport a
aquesta proposta, potser hauria d’explicar-nos millor com vostè
veu possible, factible que es pugui implantar aquesta renda
bàsica universal, ni que sigui de forma experimental, només a
Menorca. Si vostè ho veu factible i ens convenç, tal vegada
podríem donar-hi suport. Mentrestant ens sembla un brindis al
sol i, per tant, encara que és d’un import limitat, doncs no hi
podem donar suport.

I per acabar, només en línies generals, dir que, com ja vaig
dir el dia que va comparèixer la consellera, nosaltres donam
suport global al pressupost, em sembla que evidentment els
temes que cal afrontar en aquest pressupost amb les diverses
línies de treball són moltíssimes, s’ha de fer un equilibri entre
totes aquestes prioritats, i nosaltres creiem que l’equilibri que
ha assolit la conselleria amb tots aquests fronts que té oberts és
l’adequat i, per tant, volem ser molt cautelosos a l’hora de
donar suport a esmenes, perquè rompem aquest equilibri i em
sembla que la feina que ha fet la conselleria en aquest cas dóna
lloc a un equilibri que a nosaltres ens sembla que és l’adequat
i per això li donem suport.

I evidentment, precisament per això mateix, donarem suport
a totes aquelles esmenes que han estat transaccionades pels
grups que estan integrats en el Govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Compartiremos estos cinco minutos
de réplica con la Sra. Olga Ballester.

Bueno, simplemente comentar que esta medida,
contestándole al Sr. Castells y a la Sra. Obrador, en este caso
a la Sra. Obrador que no son 75.000, que son 30.000 el tema
del estudio. Y al Sr. Castells, comentarle que esto ya ha
sucedido en otras... con pruebas piloto similares a esta, incluso

con el paraguas de la Comunidad Económica Europea, es decir
que no es cuestión de que sea un invento ni sacar (...) ni un
brindis al sol, sino que realmente hay estudios que no tengo
inconveniente en facilitárselos.

Y nada más, era simplemente hacer esta aclaración.

A la Sra. Obrador, también comentarle, cuando me decía
que ella se estaba estudiando este tema, me parece una
respuesta recurrente, es mejor decir que no está en el programa
del Partido Socialista y que no le resulta interesante apoyar,
porque en ocasiones, cuando han dado esta respuesta aún
estamos esperando, por ejemplo, los temas de salud mental, los
temas de protocolo del suicidio, los temas del rescate
ciudadano y todo se va a hacer ya, ya está ya, ya está ya, y, al
final, seguimos esperando.

Pero bueno, totalmente lícito, pues no lo ve una propuesta
factible que merezca su apoyo, pues no pasa nada, pero a las
cosas hay que llamarlas por su nombre.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, nosotros, dar las gracias a los
grupos que han apoyado las enmiendas que se han comentado.

Y únicamente comentar la enmienda 16264, que es una
afectación a la Fundación S’Estel; nosotros pedimos una
licitación de un proyecto para la creación de un centre
terapéutico de menores, puesto que el año pasado ya se aprobó
y se hizo una partida presupuestaria para el proyecto en si, y
creemos que este proyecto ya está hecho, o eso nos parece
conocer, según nos comentó la consellera. Claro, nosotros
queremos ahora que se licite el proyecto y que se busque un
espacio para ello.

Nosotros sabemos que la ampliación de S’Estel, ahora no
se va a seguir con la ampliación porque se van a separar las
chicas de los chicos y se van a llevar a otro centro, por lo tanto
esa ampliación sí que podría utilizarse para hacer este centro
terapéutico de menores que, además, estaría al lado, por lo
tanto podrían también optimizarse los profesores y los recursos
humanos.

Por lo tanto, únicamente comentar que esta enmienda de la
licitación del proyecto, pues que se reconsidere. Y bueno,
esperamos una buena noticia en estos días.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèplica, per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas,
per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, gràcies, president, no serà necessari tant de temps.
Simplement dir que votarem a favor de la transacció de
l’esmena del PP 15817 i de la transacció feta a l’esmena d’El
Pi 15551, amb la seva transacció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Sols agrair al Grup
Parlamentari d’El Pi i del Partit Popular per acceptar les
transaccions.

I res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Obrador, cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, jo crec que ja hem deixat clara la nostra
posició en relació amb les transaccions i en relació amb el
sentit del vot de les esmenes presentades.

I no tenim res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Doncs procedim a la votació de les esmenes a la
secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ho
farem de forma individual.

Passam a votar les esmenes a la totalitat presentades pel
Grup Parlamentari Popular, esmena RGE núm. 15768.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15769, també és una esmena a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials per grups
parlamentaris. Grup Parlamentari Popular, esmena RGE núm.
15814.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor i 9 en contra.

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 15816.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetim la votació, repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 15819.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció. Correcte?
Rebutjada aquesta esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15818.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15821.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15810.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15822.

Repetim la votació de l’esmena 15810, l’anterior.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció. Rebutjada
l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15822.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15820.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15808.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15809.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15815.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 8 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15811.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15812.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15813.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15770.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15817, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

És unanimitat, però, Sra. Seijas, no ha aixecat la mà.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, esmena RGE núm. 15817, la que ha estat
transaccionada. Està a favor d’aquesta esmena? Sí.

És unanimitat, per tant.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat, acceptada. Aprovada aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16102.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16104.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE
núm. 15542.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

D’acord. 1 vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.
Correcte? Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15543.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la darrera esmena del Grup
Parlamentari El PI, l’esmena RGE núm. 15544.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 6 en contra; 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la darrera esmena del Grup Parlamentari
El Pi, que és l’esmena RGE núm. 15551, transaccionada i
acceptada.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, esmena RGE núm. 16440.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, esmena RGE núm. 16254.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 en contra i 5 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16255.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra; 6 abstencions. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16260.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16262.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16282.

Vots a favor?

Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16250.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16265.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16252.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16256.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16251.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16253.

Vots a favor?

Unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16263.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 3 en contra; 1 abstenció. Aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16264.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16261, que és la darrera ja del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas, esmena RGE núm. 16209.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 7 en contra. Rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16210.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la darrera esmena d’avui, Grup
Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, esmena RGE núm.
16201.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

La comissió continuarà demà el matí, a les 10.00 del matí,
amb el debat número 8.
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