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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam el debat número 10, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 25, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, amb les seccions i entitats afins. 

Hi ha substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ.

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Carlos Saura.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Margalida Cabrer substitueix el Sr. Nadal.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix David Martínez.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Xavier Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Les esmenes a la totalitat presentades corresponen al Grup
Parlamentari Popular, amb l’esmena 15761 a la secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; l’esmena 15762
a Serveis Ferroviaris de Mallorca; i l’esmena 15763 al
Consorci de Transports de Mallorca.

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, afecta el Consorci d’Infraestructures
Palmanyola, esmena 16271.

Les esmenes parcials corresponen al Grup Parlamentari
Popular, al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció
del patrimoni, esmenes 15823, 15824, 15772, 15773, 15825,
15998; al programa 511B, Direcció i serveis generals de
Territori, Energia i Mobilitat, esmenes 15765 i 15766; al
programa 521A, Infraestructures bàsiques, 16003; al programa
521C, transport ferroviari, esmenes 16001, 15999 i 16000; al
programa 521D, transport per carretera, esmena 16002; al
programa 522A, ports i transport marítim, esmenes 16097,
16005, 16064, 16065; al programa 531A, ordenació del
territori i urbanisme, esmenes 16047, 16056, 16057, 16062; al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de

l’estalvi energètic, esmenes 15767 i 16004; a l’Institut Balear
de l’Habitatge, esmena 15764.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hi ha
presentades les següents esmenes parcials: al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, esmenes 16351, 16353 i
16376; al programa 521D, transport per carretera, esmena
16382; al programa 572A, seguiment i control del canvi
climàtic, esmena 16377; al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi, esmenes 16352, 16354 i
16375.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS s’ha presentat una esmena al programa 731A,
foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi energètic, és
l’esmena 15541.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’ha
presentat també una sola esmena al programa 531A, ordenació
del territori i urbanisme, és l’esmena 16430.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, s’han presentat les esmenes 16236 i 16277; al
programa 521A, infraestructures bàsiques, s’ha presentat
l’esmena 16237; al programa 531A, ordenació del territori i
urbanisme, l’esmena 16235; al programa 572A, seguiment i
control del canvi climàtic, l’esmena 16279; al programa 731A,
foment de l’us d’energies renovables i de l’estalvi energètic, les
esmenes 16238 i 16270; a l’Institut Balear de l’Habitatge
l’esmena 16333; a Serveis Ferroviaris de Mallorca l’esmena
16283 i l’esmena 16338; al Consorci de Transports de
Mallorca l’esmena 16278.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
s’han presentat dues esmenes a l’Institut Balear de l’Habitatge,
esmenes 16340 i 16341.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, s’ha
presentat al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge
social, l’esmena 16207, i al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi energètic, s’ha presentat
l’esmena 16214.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas s’ha
presentat al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge
social, l’esmena 16204; al programa 511B, Direcció i serveis
generals del Territori, Energia i Mobilitat, l’esmena 16205; i al
programa 521C, Transport ferroviari, l’esmena 16203.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Álvaro Gijón, s’ha
presentat al programa 521A, Infraestructures bàsiques,
l’esmena 16198; al programa 521C, transport ferroviari,
l’esmena 16199; i al programa 531A, ordenació del territori i
urbanisme, l’esmena 16200.

Per part del Grup Parlamentari Socialista s’ha presentat a la
secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al
programa 591B, cartografia, l’esmena 16126.
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Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, té la paraula la representat del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Mabel Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
secció 25, corresponent a la Conselleria d’Ordenació del
Territori i de Mobilitat, nosaltres hem presentat esmena a la
totalitat a la globalitat de la secció, que ja defensarem en el
plenari, i respecte de les seves empreses públiques que en
depenen ens hem centrat en dues, que bàsicament són les que
es refereixen a la mobilitat (...) de les Illes Balears, és a dir,
Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de
Mallorca, perquè hi ha un greu problema de mobilitat a totes
les Illes, però especialment a Mallorca, i no trobam cap mena
de solució en aquest pressupost, cap inversió.

De la resta d’empreses atès que hi ha un augment d’inversió
a conseqüència dels 1.000 milions d’euros més de què disposa
el Govern, idò, donam una oportunitat, és a dir, hi ha més
pressupost per la qual cosa és que comencin 500 habitatges de
protecció oficial a l’IBAVI, idò, nosaltres ho trobam positiu.
Veurem si es fa o no es fa, i això ja serà per veure un altre
pressupost si correspon fer esmena a la totalitat o no aquesta
empresa, però avui per avui no. El mateix que a Ports de les
Illes Balears o a SITIBSA, etc.

Passam un poc a la defensa conjunta de les esmenes parcials
a les distintes partides que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular. Vull dir que n’hem presentades dues a la pròpia
memòria dels pressuposts de la conselleria, una relativa a la
memòria de la part de les pàgines 493, 505 i 507 pel que fa al
tema de... de transport terrestre perquè fa referència a un pla
director sectorial de mobilitat a desenvolupar com si estigués
aprovat, i no hi ha cap pla director sectorial de mobilitat ni tan
sols un esborrany, ni tan sols una aprovació inicial, hi ha un pla
insular de transports de Mallorca que s’ha aprovat, però res
d’aquest pla director sectorial, per la qual cosa creiem que és
una incorrecció que parli d’això si no està ni aprovat
inicialment. 

Pel que fa a la memòria relativa a habitatge vàrem trobar a
faltar que la presidenta va dir en el debat de l’estat de
l’autonomia que es posava en marxa un nou pla d’habitatge
autonòmic amb una dotació de 50 milions d’euros en tres anys
i no hi havia cap referència a aquest pla d’habitatge autonòmic
que va anunciar, per la qual cosa creiem que és important que
estigui, si és veritat que existeix, idò, a la memòria de la
mateixa secció pressupostària. 

Després hi ha una esmena que hem presentat, la 15764, que
fa referència a l’IBAVI quant al pressupost d’explotació de
capital i administratiu perquè hi ha un error que s’ha de corregir
que és que les xifres que es reflecteixen són les del pressupost
de 2017 i no les relatives al pressupost de 2018.

De contingut ja quant a les esmenes parcials ja concretes a
distintes partides del que a nosaltres ens agradaria que es
pogués aprovar o es pogués posar en marxa, dirigiré
bàsicament la meva intervenció a les d’habitatge, després les

relatives a infraestructures i transports i ja les darreres les
relatives a energia. 

D’habitatge dir que nosaltres proposam unes esmenes
bàsicament d’addició que trobam a faltar en aquest pressupost.
Així, per elaborar aquest pla integral d’habitatge proposam una
addició d’alta al programa corresponent d’habitatge, el mateix
pel que fa a crear una partida per a assessorament a municipis
en matèria d’habitatge, perquè es creï un programa de cessió
voluntària d’habitatge de lloguer i un altre de captació de
lloguer al mercat lliure. Proposam també una creació de línia
d’ajudes per a l’elaboració de projectes d’innovació en matèria
d’habitatge. Un increment de la partida de subvencions a
habitatge atès que és menor que la de l’any passat, i això que
s’ha promès que es pujarien les ajudes al lloguer. Això pel que
fa bàsicament a les noves partides d’alta que consideram que
han d’existir. Avui per avui el problema de l’habitatge és dels
més greus que tenim, sobretot a les Illes Balears en comparació
amb altres indrets d’Espanya. En poc temps, en només dos
anys, hi ha hagut un increment del preu de l’habitatge que torna
a ser inassequible per a la classe mitjana de les Illes Balears i
creiem que no hi ha mesures concretes per afrontar aquest
problema que s’anirà fent cada vegada més gros, amb la qual
cosa... idò una primera passa seria posar en marxa tots aquests
programes. I de la mateixa manera, ja que s’ha fet una
modificació al text de la Llei de l’impost turístic relativa que el
fons de l’impost turístic pugui anar destinat a habitatge, també
donam d’alta directament a territori una quantitat de 5 milions
d’euros perquè es destinin i s’afectin en matèria d’habitatge.

Pel que a fa a matèria d’infraestructures i transport les
esmenes parcials que hem presentat, una en concret, important,
de 6 milions d’euros la posam per a inversió en carreteres.
Sabem que és competència dels consells insulars, però la
millora del transport regular per carretera també passa per una
millora de les infraestructures viàries i, de fet, el Pla insular de
Mallorca preveu la posada en marxa de tercers carrils a les
autopistes perquè puguin ser fins i tot d’ús preferent per als
autobusos amb la qual cosa... proposam aquesta addició de 6
milions d’euros perquè d’acord i amb col·laboració i amb
convenis amb els consells insulars s’afronti una millora
d’infraestructures enfocat també a una major competitivitat del
transport regular per carretera.

Després, ja concretament proposam un augment de
freqüències ferroviàries i de metro  que es varen reduir; com
també una millora de les rutes i freqüències del transport
regular per carretera destinat als residents, i no als turistes com
fins ara hem pogut veure.

Proposam quant a les inversions d’SFM una addició d’una
partida d’1 milió d’euros per eliminar passos a nivell,
importants per a la seguretat i també per a la major velocitat
dels trens i que puguin ser més competitius.

I sobretot també proposam una alta de 6 milions d’euros a
SFM perquè hi hagi o es faci alguna ampliació de les vies
ferroviàries o metropolitanes perquè és que no hi ha cap nova
inversió i sense cap dubte a Mallorca, on disposam d’un servei
ferroviari de Mallorca, idò el transport públic més competitiu
i més ecològic és precisament el ferroviari, amb la qual cosa
tenint present que hi ha 1.000 d’euros més als pressuposts de la
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comunitat autònoma, doncs trobam a faltar d’una manera
escandalosa que no hi hagi una previsió ni res d’ampliació de
noves línies ferroviàries.

Després a nivell molt particular i local de distints municipis
de les Illes Balears que ens han fet propostes que volem
traslladar, com que hi hagi una partida per a millora de camins
rurals, que hi hagi línies de subvencions per a aparcaments, per
exemple al municipi de Binissalem, o (...) aparcaments al
municipi de Sa Pobla que es pot fer extensiu a altres municipis
o millores al Passeig de Cala Ratjada, a Capdepera, que són
inversions ja concretes i, ja dic, obertes que siguin línies que es
puguin obrir, evidentment, amb caràcter genèric a tots els
municipis de les Illes Balears.

Després ja, de forma relativa a Ports de les Illes Balears,
presentam dues esmenes: una perquè hi hagi una addició de
900.000 euros per a instal·lació de fondeig ecològic a l’illa
d’Eivissa i personal de vigilància, i una altra perquè les
instal·lacions dels pescadors dels ports de les Illes Balears, de
gestió directa, tenguin 300.000 euros per adequar les
instal·lacions dels nostres pescadors que fan ús dels nostres
ports.

 Ja en matèria d’energia, bàsicament dirigit al sector
primari, proposam l’addició de dues partides per a la millora de
l’eficiència energètica dins el sector primari i per a ajudes al
foment d’energies renovables a empreses agroalimentàries al
sector primari.

Esperam que puguin ser acceptades, algunes, ens agradaria
totes, però bé, amb un ànim constructiu presentam aquestes
esmenes al pressupost de la secció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Aitor Morrás, deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que pensábamos
hacer mención a nuestras enmiendas, pero bueno ante la
preocupación del Partido Popular por el asunto de la vivienda
y ante la preocupación del Partido Popular por la ecología y el
bienestar de la naturaleza de las Islas Baleares, y los fondeos,
queríamos hacer una interpretación de las altas y bajas que
proponen de estos presupuestos porque nos parecen bien las
altas que proponen y, a simple vista, parece que se preocupan
por un tema importantísimo, como es el de la vivienda,
proponiendo asesoramientos a los municipios en materia de
vivienda, un fomento de la vivienda social, una elaboración de
un plan de vivienda, la creación de un programa de cesión
voluntaria de viviendas en alquiler, una línea de ayudas para la
elaboración de proyectos de innovación en materia de
viviendas, incluso un incremento de partida de subvención de
la vivienda.

El problema es que la Sra. Mabel Cabrer lo que no ha
comentado es que... es la otra parte, es de dónde han puesto la

baja en todas estas enmiendas; es que para todas estas
cuestiones vacían una conselleria entera, que es la Conselleria
de Cultura, para dar vivienda dejan a todo un sector que es todo
el sector de la industria cultural sin servicio.

Entonces nos preguntamos: ¿toda la gente que vive de la
cultura cómo iba a poder pagar esa vivienda, esos alquileres
que están diciendo que iban a darles vivienda, se encontrarían
sin vivienda? Vacía, deja sin fondos toda una conselleria,
desmonta una conselleria, ¿qué le ocurre al Partido Popular?
Deja sin dotación toda una conselleria, no entendemos a qué...
qué política entiende el Partido Popular.

También respecto a uno de los conceptos, no lo
entendemos, la creación del programa de captación de
habitatges de lloguer al mercat lliure. No entendemos a qué se
refiere con la captación de viviendas en alquiler al mercado
libre, no las... si nos lo pudiesen explicar.

Claro, otro de los conceptos de baja es la comunicación
institucional y coordinación de programas de gobierno. Claro,
la comunicación institucional... por un lado crean todo este
programa de viviendas, pero, por otro lado, pretenden que el
Gobierno no comunique que todos estos programas se llevan a
cabo. Entonces, tampoco no entendemos... o sea, quieren que
el programa, que el Gobierno elabore en todos estos programas
de ayudas que el... Gobierno tenga todas estas viviendas, que
el Gobierno elabore todas estas acciones, pero sin embargo que
no pueda comunicarlo. Me parece que son medidas
contradictorias.

Total, que el Gobierno..., el Partido Popular propone
políticas ecologistas, propone políticas económicas, propone
políticas de cambio climático, pero a costa de eso propone
eliminar la cultura, propone eliminar toda una conselleria,
propone eliminar toda una estructura de una parte del
Gobierno.

Nos llama también la atención que en un par de
enmiendas..., que, claro, volvemos a lo que ya nos hemos
encontrado en, por ejemplo, en la enmienda 16003 en la que
malentienden lo que era la amortización de la deuda, lo que
nosotros algunas veces hemos reclamado lo que es dar de baja
en amortización de la deuda a cambio de invertir en beneficios
sociales cuando ellos proponen realizar más infraestructuras,
terceros carriles para que los coches vayan más rápido para
poder tener más saturación en nuestras islas, para poder invertir
en más carreteras, que a la Sra. Mabel Cabrer sabemos que le
agradan mucho más autopistas, más carreteras, más
masificación, pues proponen amortización de la deuda para que
sus..., no sé, personas o empresas más... afines puedan tener
más obras que realizar o que los coches puedan tener más
espacios por donde caminar, pues no le encuentran otro sitio en
los presupuestos que amortizar deuda.

Miren, no, no creo que encuentren esos espacios... y nuestro
voto a favor en este sentido. No creo que hayan encajado muy
bien el concepto del porqué nosotros pedíamos ya hace años lo
que era la amortización de la deuda en las bajas de los
presupuestos.
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Y a lo que no vamos a dar apoyo en ningún caso, lo que sea
la enmienda... como es la 16064, en ningún caso y no sé cómo
se les puede ocurrir, es dar de baja en recerca i
desenvolupament para dar de alta en más infraestructuras, en
puertos y transporte marítimo.

Bien, como no tenemos demasiado tiempo pasamos a
nuestras enmiendas que sí van en un tono muy positivo y de
creación y no de destrucción de consellerias: proponemos la
creación de una oficina del habitatge buit por 100.000 euros. 

También proponemos, por un valor de 3 millones de euros,
una dotación del Plan de emergencia habitacional, porque es
necesario en nuestras Islas Baleares que se dote con esta
cantidad para afrontar el problema de la vivienda. 

También proponemos 50.000 euros para la reforma de un
local de baja exigencia en la localidad de Ciudadela. También
una cantidad de 150.000 para la mejora de frecuencias al
transporte público en las Islas Baleares.

Un aumento en la dotación para la Agencia Pública de
Energía, por un valor de 50.000 euros, y ayudas en materia a la
transición energética por valor de 400.000, como reflejamos en
la 16352.

Una dotación de inversiones en la generación de energía
con biomasa, por valor de 100.000 euros, en la enmienda
16354. Y también por valor de 100.000 en la enmienda 16375
en políticas de transición energética.

Decir también que daremos apoyo a ambas enmiendas de
Gent por Formentera, en lo que se refiere a las políticas
relacionadas con el habitatge.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo seré molt
breu perquè realment en aquesta secció tenim només una
esmena. És una esmena perquè sol·licitam el soterrament
parcial de la línia d’alta tensió de Son Puig. Saben que aquí a
Palma en aquesta barriada, es volen col·locar torres de 50
metres a menys de 40 metres d’habitatges, allà on segons
l’OMS s’aconsella que hi hagi un metre per a cada quilovat que
s’instal·li. I aquí parlam de torres de 220 quilovats. Per tant,
haurien d’estar a 220 metres dels habitatges i com diem, estan
a menys de 40.

Per ventura, com ja va passar l’any passat amb una esmena
similar que vàrem dur, me diran que no és competència del
Govern. Jo els diré que el Govern sempre ha ajudat tant a
municipis, com a consells quan ha estat necessari. Aquest
Govern, el Govern de les Illes Balears ha ajudat a pagar, a tirar
el pont que hi havia en el riuet de Portocristo, també va ajudar

a pagar l’esbucament de les cases que hi havia a Es Trenc. Això
que jo ara recordi, perquè segur que ha ajudat en altres
ocasions quan ho han sol·licitat.

Per tant, m’agradaria consideressin aquesta esmena i ens hi
poguessin donar suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres només hem presentat una
esmena a aquesta secció, és la 16430 i demanam simplement
que el Govern aporti doblers per al manteniment del Camí de
Cavalls, tal i com ja indica la pròpia Llei de Camí de Cavalls,
la Llei 13/2000, de 21 de desembre, de Camí de Cavalls de
Menorca. 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. Mis
enmiendas se dirigen a la impulsión y a la evaluación de las
necesidades en vivienda social, junto con una para la mejora
del transporte ferroviario. Pienso que los eventos este último
año demuestran la necesidad de estas enmiendas, el problema
del acceso a la vivienda en unas condiciones económicas
razonables ha llegado ya a una cronificación y en unos años
hemos visto como, aunque azotados por la crisis económica
propiciada por la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda
no baja y, como mucho. se ha estancado. En este momento
estamos asistiendo a otra subida, en este caso es del alquiler.
De ahí la enmienda para el estudio y impulsión de las
necesidades en vivienda social en Menorca.

Lo que no podemos es permitir la creación de otra bolsa de
desamparados sociales por una burbuja en el alquiler, de ahí
también que proponga una enmienda para la impulsión de este
en toda la comunidad.

Y por último, una enmienda respecto al transporte
ferroviario, para que se aumenten las frecuencias, ya que la
necesidad social del transporte público es latente, ya que cada
vez los ciudadanos tienen que alejarse más de la ciudad para
encontrar una vivienda a un precio asequible y los trabajos
siguen estando en la ciudad. Entonces se necesita un transporte
público, económico, efectivo y que sea realmente una
alternativa viable al transporte privado.

En cuanto a las enmiendas de los otros grupos
parlamentarios, pues condiciono mi votación a que las medidas
no sean financiadas a través de cultura, deuda o política
lingüística.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Olga Ballester, vol intervenir? Té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Un minuto. Nosotros también tenemos
varias enmiendas a este presupuesto de esta conselleria. En
principio tenemos una enmienda de 500.000 euros para
aumentar el servicio de tren y metro. Creo que es una enmienda
muy recurrente por todos los grupos, véase la importancia que
tiene ese transporte, porque efectivamente, las personas cada
vez viven más lejos de las grandes ciudades, porque es la única
manera de pagarse la vivienda y se necesita aumentar este
servicio de tren y de metro a todos los pueblos y sobre todo las
frecuencias. Además, también tener en cuenta que ha habido
unos recortes desde marzo que aún no se han completado su
puesta en marcha. Por lo tanto, no sólo volver a tener las
frecuencias de antes, sino aumentar y mejorar ese número de
frecuencias.

También tenemos una enmienda de 50.000 euros para licitar
una estación intermodal en Manacor. Otro de los núcleos y
municipios grandes, que, por lo tanto, necesita de una estación
intermodal como tiene Palma, o como también se está
proponiendo para Inca.

A continuación tenemos una serie de enmiendas en
vivienda, tenemos una a nuestro entender importante de 3
millones de euros para vivienda social en Ibiza, que
pretendemos que sea de alquiler. Y creemos que el drama que
se está viviendo en Ibiza con la vivienda tiene que ponernos a
todos en alerta máxima para tener el máximo presupuesto para
aumentar en esta isla.

También pedimos una linea de ayudas de 850.000 euros
para el fomento de la instalación de placas fotovoltaicas, tanto
en unifamiliares como en plurifamiliares. Nosotros creemos
que el autoconsumo va a ser efectivamente la solución al
problema de la pobreza energética. Vamos también además
disminuyendo la dependencia energética con el exterior y por
supuesto eliminamos la contaminación en aire, en suelo y en
agua, tanto de la extracción como del uso de las fuentes no
renovables.

También tenemos una enmienda de 200.000 euros, para
empezar a dar cumplimiento a la normativa en cuanto a
eficiencia energética de los edificios de la comunidad
autónoma. Sabemos que es una eficiencia energética que se
pide a todos los edificios de los ciudadanos, viviendas,
empresas, y, por lo tanto, creemos que la administración es la
primera que tiene que dar ejemplo.

Otra enmienda importante a nuestro entender, es una
enmienda que tenemos que son unos 2 millones de euros;
nosotros queremos que se haga un convenio con los
municipios, ¡ay!, perdonen, con los particulares para la reforma
de fachadas y de viviendas en barrios maduros, viviendas que
estén en estado avanzado de degradación y así mejorando y
potenciando la imagen. Creemos que no podemos dejar que las
dificultades económicas de los ciudadanos, tengan como

consecuencia la degradación de sus barrios, de sus viviendas y
de sus casas. Por eso creemos que esta es una ayuda muy
importante porque es la manera, además de que los ciudadanos
pasan problemas económicos, esto no afecte encima a la
degradación del barrio en si mismo.

Y únicamente comentar que también tenemos una enmienda
de 2 millones de euros que nosotros pretendemos que sea una
ayuda a toda aquella flota de autobuses del TIB, o de empresas
que quieran renovar su flota para ir poniendo autobuses
eléctricos y que puedan acceder a estas ayudas.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Borràs, deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sr. President. No tendré oportunitat de defensar
les dues esmenes que tenc?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula la Sra. Sílvia Tur, sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé, gràcies, president; disculpi. Bona tarda. En aquest
cas tenim dues esmenes, la 16341 i la 16..., perdó, 16340 i
16341. Són dues esmenes que afecten el pressupost de
l’IBAVI, de l’Institut Balear de l’Habitatge, i que tenen per
objecte al cap i a la fi donar compliment a compromisos que ja
s’han adoptat en seu parlamentària. 

Vull recordar que en el cas de la primera es tracta de fer un
estudi de camps sobre les necessitats específiques de l’illa de
Formentera en matèria d’habitatge; veig que a més és un tema
recurrent i que ja altres diputats han presentat iniciatives en
aquest sentit per a altres illes; per tant això també ens ha de fer
pensar que estam abordant una nova llei d’habitatge que té per
objecte donar solució o intentar donar solució a un problema
d’habitatge greu que tenen les Balears, però que en tot cas
probablement no parteix d’una diagnosi molt clara illa per illa
que analitzi les necessitats específiques de cada territori. Per
tant crec que aquesta és una feina que encara som a temps de
fer, i que crec que a més a més s’ha de fer, i per tant convidam
el Govern o instam el Govern a aprovar la nostra esmena i que
per tant pugui executar una feina que en el cas de Formentera
ja està començada, però que no coneixem els resultats encara
d’aquesta primera fase d’enquestes que es varen fer a la nostra
illa al llarg de l’any 2017, i que en tot cas consideram que ha de
veure’s reforçada amb una quantia econòmica per poder-se
continuar i perquè, al cap i a la fi, permeti al Govern, que és el
que ha de fer aquestes feines, comptar amb informació de
primera mà sobre quina és la necessitat de l’habitatge real a
l’illa de Formentera i, de fet, a la resta d’illes, també.

L’altra esmena, per valor de 30.000 euros, és una esmena jo
m’atreviria a dir flexible, m’explic en quin sentit; nosaltres
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consideram que l’horari d’atenció que actualment dóna
l’oficina de l’IBAVI a Formentera, que és de dos dies per
setmana, dos matins a la setmana, amb atenció presencial,
mentre que a la resta d’illes es fa entre quatre i cinc dies per
setmana, és insuficient. En consta que si només tenim en
compte arguments numèrics de nombre de persones que
acudeixen a fer consultes diàriament o els dies en què està obert
potser es podria considerar que aquesta demanda de
Formentera és aleatòria i capritxosa, però en cap cas no és així,
i els explicar per què. No és així perquè nosaltres ja estam fent
una passa endavant i pensant en el que ens ve en el primer
trimestres de 2018, i què ve?, ve una nova llei d’habitatge, que
estam desitjosos que s’aprovi, evidentment, i que preveu la
creació d’una oficina d’acompanyament a l’habitatge, i aquesta
oficina d’acompanyament a l’habitatge incrementarà, si
finalment es fa com preveu la llei, incrementarà d’una manera
molt important la cartera de serveis que actualment està
prestant l’IBAVI; és a dir, l’IBAVI passarà a ser un espai on es
prestarà, si és que finalment acaba essent tan ambiciosa com la
llei preveu, prestarà una sèrie de serveis d’assessorament
jurídic, d’assessorament en matèria de clàusules
hipotecàries,d’assessorament en matèria de pobresa energètica,
d’assessorament en contractes de compra i de lloguer
d’habitatges i, en definitiva, hauria de ser l’espai on qualsevol
ciutadà pot accedir a una cartera de serveis que passi des de
borsa d’habitatge a assessorament en tota la tramitació que una
persona o una família pugui fer a l’hora d’adquirir un immoble
o de llogar-lo.

Per tant nosaltres som ambiciosos, i entenem que si només
feim una anàlisi numèrica del nombre de visites, bé, quan s’ha
fet aquest tipus d’anàlisis tan simplistes Formentera sempre hi
ha sortit perdent, i vull recordar, i ho he de recordar
malauradament encara moltes vegades, que si només ens
regíssim per aquesta anàlisi Formentera no tendria hospital a
dia d’avui, i jo em veig obligada a dir-ho, Formentera no
tendria hospital, perquè entenc jo que 12.000 habitants no
deuen ser prou per justificar l’existència d’un hospital. Per tant
els deman a vostès, i especialment als grups que han decidit no
donar suport a aquesta iniciativa, que reconsiderin bé el seu
posicionament perquè pens que negar-se a ampliar l’horari
d’atenció presencial de l’oficina de l’IBAVI a Formentera quan
ni tan sols deim en quins termes s’ha de fer, sinó que ho deixam
a la lliure elecció del Govern i al seu millor criteri, és un error
greu i que tendrà difícil explicació a Formentera, especialment
-i ja acab- tenint en compte que fa no gaire, fa un parell de
mesos, vàrem aprovar una proposició no de llei per unanimitat
a la Comissió de Territori, és a dir, unanimitat de tots els grups
que ens trobam aquí presents, que a una de les mesures que es
va aprovar deia clarament que acordava l’increment d’horari
d’obertura d’aquesta oficina, i vuit mesos després no s’ha fet
realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Presidente. Me queda...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Seijas...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Me queda pendiente de comentar que los diputados que no
han podido... del Grupo Mixto, que mantienen las enmiendas
justo en la medida en que las han planteado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Borràs, deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Grup Socialista manté només, a hores
d’ara, una esmena viva, és l’esmena 16126, que afecta els
serveis informàtics de SITIBSA, dels Serveis de cartografia
d’aquesta comunitat; simplement és una esmena que intenta
corregir una errada feta als pressupostos, que les partides d’alta
i baixa estan invertides d’ordre, i amb aquesta esmena quedaria
corregit i tindria una funció de poder renovar aquests sistemes
informàtics tan necessaris.

Abans d’entrar en més qüestions proposaré les diverses
transaccions que el meu grup presentarà als pressupostos
d’aquesta conselleria, de la Conselleria de Territori.
Començaríem per..., tots els grups i també la Sra. Lletrada
tenen còpia per escrit de les transaccions. Començaria pel Grup
Popular, que hi ha una transacció a l’esmena 15166, que hi ha
al·ludit la Sra. Cabrer, que era la memòria a la secció 25, on
diu que s’aprovarà un nou pla d’habitatge autonòmic; nosaltres
li proposàvem que es posarà en marxa, o s’iniciarà, si li agrada
millor, aquest pla de 50 milions d’euros en tres anys; mantenim
les quantitats que com ha dit la Sra. Cabrer també són un
compromís públic de la presidenta de la comunitat, del Govern
de la comunitat; simplement deim que es posarà en marxa
perquè el Pla d’habitatge no és un pla reglat com pugui ser un
pla director sectorial, (...) que té, diguéssim, uns passos, unes
pautes d’aprovació inicial, exposició pública, etc., sinó
simplement és un pla de feina per part del Govern, i en aquest
sentit per tant no tindrà una aprovació d’acord amb cap tipus de
normativa establerta.

Així mateix també presentam dues esmenes, una transacció
a dues esmenes; a l’esmena 16000 simplement és..., del Partit
Popular, sobre eliminació de passos a nivell, 1 milió d’euros,
que el que proposam és afectar els pressupostos de l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca; i també l’esmena 16005, que
són 300.000 euros per a adequació de les instal·lacions de
pescadors de ports de gestió directa, que és d’afectació a la
E11, Ports IB, en comptes de la conselleria directament, perquè
entenem que tècnicament és més plausible.

També al Grup Podemos hi ha dues esmenes. A l’esmena
16353, de 3 milions d’euros, (...) per al Pla d’emergència
d'habitatge, simplement és que s’afecti la partida 2400 i per
valor de 2,5 milions, en el ben entès que la voluntat del Govern,
la decisió del Govern és que aquest mig milió d’euros
diferencial que hi ha es pugui incorporar a aquest pla a través
dels romanents que té la conselleria, vull dir que al final (...)
acabarem també amb un pla de 3 milions d’euros més, però que
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en tot cas aquí la partida en aquest moment seria de 2,5, amb el
compromís, evidentment no via pressupostària però sí el
compromís polític del Govern, que s’incrementarà en mig milió
més a través de romanents.

I l’esmena 16382, de millora (...) transport públic, el valor
de 150.000 que siguin d’afectació al Consorci de Transports de
Mallorca en comptes de directes de la conselleria.

Pel que fa a MÉS per Menorca, la seva única esmena,
evidentment estam d’acord amb la millora i el manteniment del
Camí de Cavalls. Els 50.000 euros, simplement és que, a la
baixa, li proposaríem una baixa d’una altra partida dins la
mateixa conselleria, que tots vostès tenen la seva referència per
no (...) aquesta comissió.

Ciutadans també, tres propostes de transacció. L’esmena
16238, de 200.000 euros, per normativa específica energètica
a l’administració, simplement és que s’afecti la partida 4100 del
centre 731A, és a dir, passaria a afectació. 

L’esmena 16270, que proposa ajuda per a instal·lació de
plaques fotovoltaiques a habitatges, 850.000 euros; li proposam
la transacció de 400.000 perquè evidentment les ajudes en
aquesta partida estan pensades per a plaques fotovoltaiques
però també per a altres sistemes d’energies netes, com poden
ser biomassa, etc. Per tant afectar un mínim de 400.000 euros,
compromís -segurament serà més- per a plaques fotovoltaiques,
però que el total de la partida es pugui no només destinar a
plaques fotovoltaiques sinó que a vegades a segons quins
edificis o habitatges són més interessants polítiques de
biomassa, qüestions de petites centrals eòliques, etc., que
puguin també... que puguin ser més interessants per a les
persones que volen optar per les energies renovables a casa
seva. 

Finalment, de la partida que afectam per a nou habitatge
social a Eivissa, 2 milions, una afectació que sigui una
afectació d’1.585.000, que és el que té previst el Govern, que
és un gran esforç, 1.585.000 per a l’illa d’Eivissa en concret,
per a nou habitatge, hem de tenir en compte que el nou
habitatge és molt important, però també són molt importants les
ajudes perquè la gent pugui accedir a habitatges de lloguer als
quals poden accedir molt més ràpidament, perquè si diu, com
diu la Sra. Cabrer, a la seva intervenció, els preus en aquests
moments no són assequibles per a les classes mitjanes,
imaginem com seran de difícil accedir-hi per a les classes
treballadores que ho passen molt més malament que les classes
mitjanes encara a l’hora d’accedir a l’habitatge. Per tant, en
aquest sentit prioritzam el foment del lloguer.

A Gent per Formentera li proposaríem una transacció a
l’esmena 16340, proposa 35.000 euros per fer un estudi de
camp de necessitat d’habitatge a Formentera. Com la Sra. Tur
ja ha dit d’aquest estudi s’han fet les enquestes, s’ha fet tot i el
Govern considera, entenc, que amb 10.000 euros serà suficient
per acabar aquest estudi i, així, també podrem fer cas a una
esmena que proposa la Sra. Seijas, Montserrat Seijas, que és
l’esmena 16205, que proposa afectar 30.000 euros per a
l’estudi de necessitats a l’illa de Menorca pel mateix objectiu
que la Sra. Tur a Eivissa, per la qual cosa li proposaríem

afectar-ne 15.000 i podríem intentar començar a ajudar també
a resoldre aquest problema a l’illa de Menorca.

A la Sra. Seijas, també li proposaríem una transacció a
l’esmena 16204, d’impulsió a l’habitatge social, que li
proposaríem que afectés a la partida d’alta, una partida d’alta
concreta, que tenen tots vostès de la mateixa conselleria, en lloc
de, diguéssim, rascar recursos d’altres organismes de la
comunitat autònoma. 

Aquestes serien les transaccions que proposam, en tot cas
entenem que els pressuposts de la conselleria són uns bons
pressuposts, uns pressuposts que intenten donar un impuls al
transport públic; pensam que l’any que ve serà l’any de les
noves concessions de transport públic, l’any en què es doni un
impuls també en transport a partir del nou pla de transports. 

També donar la benvinguda al Partit Popular a la defensa
dels problemes d’habitatge, segurament, si no ho entès
malament, de la intervenció de la Sra. Cabrer, ha dit que
rascaven recursos, uns 5 milions pràcticament 100.000 euros de
l’Impost de turisme sostenible que proposava anar a l’ATB,
que havien d’anar a l’ATB i ella proposava que anassin a
polítiques d’habitatge, realment el que diuen les seves esmenes
és que vagin de l’ATB a la Conselleria de Transports, i les
partides afectades, que és la partida 74119, del centre 522A,
realment açò són amortitzacions del Port de Ciutadella. No sé
si volen fer pisos damunt el braç de Ciutadella, però, en tot cas,
si ho volien destinar a polítiques d’habitatge hi ha una errada a
l’afectació de l’esmena, i si consideren que ho han de corregir,
cap problema per la nostra part, però, en tot cas, si ho
comproven, veuran que les dues esmenes que fan de 4 milions
(...) mil euros i de 5.000 euros són realment dirigides a...
diguéssim, una transferència a Ports IB per... que van dirigides
concretament al Port de Ciutadella, òbviament no ho diu que és
el Port de Ciutadella, però sí que són partides de... la 74119 a
Ports de les Illes Balears, que són 2.643.000, que és el que
preveu amortitzar enguany segons els crèdits del Govern al Port
de Ciutadella i açò significaria, de ser aprovada, que
evidentment aquella obra que va fer el Sr. Matas i la Sra.
Cabrer en aquell govern es pagaria molt més ràpid del que fins
i tot els bancs ens demanen.

En principi açò és tot. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. Té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Joana Aina Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No intervindré, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Mabel Cabrer, cinc minuts, recordant-li que ha
de pronunciar-se respecte de si accepta les transaccions
proposades.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
agrair una proposta de transacció que ens fan des del Grup
Parlamentari Socialista, que acceptam, a les tres esmenes que
ens proposen. A veure si de cara al plenari podem fer un poquet
més d’esforç de cara a aprovar qualsevol altra esmena perquè,
bé, sí, està bé, però tampoc no són els temes o les esmenes més
prioritàries que nosaltres aportàvem, però bé, en qualsevol cas
idò agrair aquestes transaccions que acceptam.

Vull dir també que la voluntarietat del fons de l’impost
turístic és que l’alta sigui al programa corresponent en matèria
d’habitatge, doncs el que s’autoritza és la modificació, a la qual
comprovàrem si hi ha una errada i si hi ha una errada i va
destinada a unes partides d’amortització de Ports, doncs,
nosaltres sol·licitaríem que s’entenguessin rectificades i
corresponents al programa d’habitatge bàsicament, si és
possible, però bé, si no, es mantendrien com a tals, però si hi
hagués voluntat d’acceptar-se en el plenari, doncs s’hauria de
corregir, efectivament. Si tampoc no hi ha voluntat d’aprovar-
se, doncs bé, encara que hi hagi correccions tampoc no serviria
de res, però si hi hagués aquesta voluntat crec que es podria
consensuar entre tots els grups parlamentaris que directament
hi hagi una part de l’impost turístic ja directament vinculada a
la part de l’habitatge, una quantitat concreta i a part de la
distribució normal de l’impost turístic. 

Respecte de les altres apreciacions que sobretot han fet a les
nostres esmenes Podemos, doncs, dir que no és vera que llevem
doblers de Cultura específicament, sinó de l’estructura política
de la Conselleria de Cultura, de la Secretaria general tècnica,
de despeses i d’una conselleria que sempre, doncs, sempre ha
estat... o sobrava o ha estat innecessària, en principi tenia
Transparència i li varen haver de llevar Transparència per
qüestions que més aviat avui... més val avui no incidir-hi molt,
però en aquest moment només queda Cultura i Esports, per la
qual cosa crec que tota aquesta estructura política es podria
obviar clarament i eliminar aquesta conselleria. És per això que
fem aquestes baixes. 

El mateix pel que fa o el que diu que afectam partides
d’amortització de deute, no, partides d’interessos de deute que,
a més, podem dir que estan un poquet inflades perquè pel FLA
cada any es paga menys quantitat d’interessos, per això fem
aquesta afectació, però a interessos, no a les amortitzacions.
Crec que així queden contestades les (...).

Respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris
nosaltres les hem mirades, algunes ens semblen bé i les
donarem suport al plenari, algunes no, però en qualsevol cas
ens estimam més estudiar i mirar concretament aquestes
partides i en principi avui ens abstendríem a totes les esmenes
dels altres grups, ja dic, pendent del nostre vot positiu o concret
al plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Aitor Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Té raó, té raó me he referido a la
amortización de la deuda cuando en realidad son los intereses
de la deuda a lo que se referían las bajas del Partido Popular.
Ahora, claro que el FLA no tiene intereses en cuanto a la
partida correspondiente a la deuda, pero, entonces, ¿qué es lo
que está proponiendo el Partido Popular, que no se paguen los
intereses a los bancos? Porque entonces es la primera vez que
escuchamos ese discurso en el Partido Popular, en lo cual
estaríamos muy interesados desde Podem porque es la primera
vez que el Partido Popular realiza este discurso, y creo que ni
Caja Madrid, ni el Banco Santander, ni La Caixa ni el BBVA,
ni ninguna entidad financiera estaría muy conforme con ello, ni
siquiera ni Montoro ni Rajoy, ni ninguna de las personas de su
partido. Nos gustaría que el Partido Popular aclarase cómo está
presentando bajas y está proponiendo que el Gobierno de las
Islas Baleares deje de pagar intereses bancarios en sus
presupuestos o deje que el Gobierno... o pretenda que el
Gobierno de las Islas Baleares deje de pagar intereses
bancarios. ¿O qué es lo que está pretendiendo, que... que se
suspendan los presupuestos de la comunidad autónoma por
parte del Tribunal Constitucional o qué es lo que está
pretendiendo el Partido Popular con estas bajas en los
presupuestos de la comunidad autónoma, si llegasen a aprobar
una enmienda de este estilo? Solicitaría que nos respondiesen
a esta pregunta, si una enmienda de este estilo llegase a ser
aprobada. Nos parece que es una enmienda temeraria y de unas
consecuencias... bastante graves.

Y, Sra. Cabrer, ¿de verdad usted piensa que el Partido
Popular está en disposición de tener un discurso de que se
dejen de pagar intereses a los bancos? ¿Piensa que el Gobierno
de las Islas Baleares debe dejar de pagar intereses a los bancos?
¿Es lo que está proponiendo el Partido Popular en estas
enmiendas? Bien.

Una vez realizada esta pregunta, si aceptan las enmiendas
propuestas por el Partido Socialista, nosotros estamos
dispuestos también a dar apoyo, una vez transaccionadas, esas
enmiendas y viendo que la parte política de la Conselleria de
Cultura podría subsistir, y que no sólo va a permanecer a base
únicamente de funcionariado y que por fin puede la Conselleria
de Cultura tener una dirección política, porque -claro- si dicen
o piensan que la Conselleria de Cultura únicamente puede
funcionar a base de funcionarios, sin una dirección política que
parece que es lo que ustedes pretendían con todas esas
enmiendas, ya que únicamente presentan esas bajas pensando
en que no hace falta dirección política en la Conselleria de
Cultura, que he entendido que usted ha dicho eso, que total
para lo que se hace en esa consellleria no hace falta dirección
política, que es lo único que tiene esa dirección o lo único
que... que parece que sostiene esa dirección de servicios de
transparencia, cultura i esports. 

Bueno si aceptan, si (...) salir afectan a otra sección y la
aceptan, esas transacciones, nosotros le daríamos apoyo.

Aceptamos también las transacciones propuestas por el
Partido Socialista en cuanto a las esmenes: la 16382, las
nuestras, las de Podem, y la 16353. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, les esmenes transaccionades, era la 16382 o la
16352? 82, sí.

(Remor de veus)

82.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, no en faré ús, a veure si d’aquí al plenari
podem consensuar aquesta esmena que tenim pendent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patricia Font, cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

 Gràcies, Sr. President, només per dir que sí, que acceptam
la transacció que ens ha proposat el PSOE. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Seijas. Vull
demanar a tots els grups que han de contestar si accepten les
transaccions proposades.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, aceptaría las transacciones propuestas, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Desde Ciudadanos también aceptaremos las transacciones
que se proponen y en cuanto a la votación del resto de las
enmiendas votaremos prácticamente casi todas a favor y, si
acaso, en el receso ya diremos cuáles podríamos hacer en dos
grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

President, miri, no acceptaré la transacció que ens proposa
el Partit Socialista perquè entenem que les dues esmenes que
hem presentat estan absolutament lligades una a l’altra. Es
tracta, en definitiva, de millorar els serveis de l’Oficina

d’Atenció a l’Habitatge a l’illa de Formentera i entenem que és
un tot. Per tant, no acceptam la transacció.

I bé, esperam que el Partit Socialista reflexioni seriosament
sobre els compromisos que ha adquirit públicament aquí i fora
d’aquí respecte d’aquest servei a la nostra illa i de cara al Ple
es pensi millor si vol votar les esmenes que presenta Gent per
Formentera i Socialistes de Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Borràs, cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Abans de res vull agrair les
transaccions acceptades als grups que així ho han fet. Tenim
voluntat sempre d’arribar a acords i per tant, d’aquí al plenari
intentarem en allò que no hem estat capaços de convèncer als
portaveus d’acceptar aquestes transaccions de poder arribar a
acords.

A El Pi li hem de dir que evidentment estam d’acord amb
aquest soterrament, el Govern no només té instruments
econòmics per resoldre problemes com aquest, sinó que hi ha
instruments de concertació i instruments legals, molts de tipus
d’instruments més enllà de l’econòmic, però en tot cas ella s’ha
ofert a arribar a acords, evidentment sempre que El Pi vulgui
obrir una porta la trobarà oberta, mai no la trobarà tancada.

A la Sra. Tur, evidentment... és possible que tots els
problemes d’habitatges evidentment van lligats, ho podem
compartir, s’ha de tenir en compte, però, com li he dit a la
primera intervenció, que els estudis estan iniciats i vincular una
partida a un estudi,  excessiva, que no es podrà gastar, no
només fa que aquests doblers no tenguin utilitat per a
Formentera, sinó que no la tenen per a enlloc més perquè
compromesos a una partida i per tant, no es poden executar. Per
tant, si està molt avançat aquest estudi, ella mateixa ha
reconegut en la primera intervenció, que ja s’havien fet les
enquestes, etc., ja la feina més cara està feta, per tant, entenem
que amb els recursos que li aprovàrem en la transacció eren
suficients per poder alliberar una part de la partida per poder
fer front a aquesta necessitat que és tancar aquest estudi dins els
pressuposts del 2018.

Pel que fa a l’Oficina d’Habitatge de Formentera, no vull
entrar a qüestionar la necessitat, perquè evidentment és
indiscutible la necessitat que té Formentera de tenir atenció de
l’IBAVI, aquesta atenció entenem que per la demanda que hi
ha en aquests moments el Govern entén que és suficient.

I, com ha dit molt bé la Sra. Tur en la seva intervenció, la
Llei d’habitatge obrirà noves portes a noves necessitats en
matèria d’habitatge, molt importants per a aquesta comunitat,
i que evidentment la llei en el moment en què quedi aprovada
també permetrà que s’incrementin les dotacions de personal i
econòmiques per fer front a aquestes polítiques i en aquest
sentit en el moment en què... la llei s’aprovi el Govern haurà de
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dotar, per llei, l’IBAVI d’aquests mecanismes tècnics i humans
per poder fer-hi front, i serà el moment, quan hi hagi la
necessitat, en què hi hagi d’haver el personal a disposició per
poder fer les feines que es reclamen.

I en tot cas també li he de dir que les oficines de l’IBAVI a
Menorca, l’oficina funciona amb un acord amb el Consell
Insular de Menorca, amb un conveni signat, conveni que en
pocs dies, en les properes setmanes se signarà també amb el
Consell d’Eivissa per reforçar l’atenció a Eivissa i que el
Consell de Formentera, i crec que la Sra. Tur, si no vaig
equivocat, si vaig equivocat, dispensi’m, coneix, també ho té
damunt la taula el Consell de Formentera per arribar a un acord
igual, transitori mentre la Llei d’habitatge no desplega els seus
efectius sencers.

En tot cas, continuarem reflexionant, reflexionem, la
condició d’un partit polític i d’un grup polític és de reflexió
permanent, seguirem reflexionant i seguirem parlant amb vostè,
Sra. Tur, de cara al plenari per intentar arribar a un acord sobre
aquestes dues esmenes que vostè vol mantenir i mantindrà
vives de cara al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò abans a procedir a la votació fem un recés d’un
minut per ordenar la votació.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Iniciam la votació de les esmenes parcials de la secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Passarem a votar individualment totes les esmenes, intentant
agrupar les del Partit Popular en dos grups, i les restants les
votarem de forma individual.

Passam a votar les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena...

Al final, farem la votació de forma individual per
impossibilitat de fer grups homogenis. Per tant, passam a votar
les esmenes a la totalitat.

Esmena del Grup Parlamentari Popular, esmena RGE núm.
15761.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15762, a la totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15763.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena RGE núm. 16271.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular, esmena RGE núm. 15823.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15824.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15772.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15773.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15825.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15998.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15765.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15766.

Vots a favor?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, president, entenc que transaccionada.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta és la RGE núm. 15766, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16003.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16001.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15999.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16000, transaccionada i acceptada.

Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16002.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16097.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16005, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

Esmena RGE núm. 16064.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16065.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16047.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Esmena RGE núm. 16056.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16057.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16062.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15767.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16004.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena del Partit Popular, esmena RGE núm. 15764.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, esmena RGE núm. 16351.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16353, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16376.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 3 en contra i 1..., perdó, heu dit que no?
Quatre..., perdó, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 16376.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus i algunes rialles)

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 16376.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Si necessitau que ho repeteixi... 7 a favor; 5 en contra, 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16382, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Unanimitat.

Esmena RGE núm. 16377. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16352.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16354.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

Esmena RGE núm. 16375.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena RGE núm.
15541.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, que és l’esmena RGE núm. 16430, transaccionada.

Vots a favor?

És unanimitat? Unanimitat.

Passam a votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, esmena RGE núm. 16236.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16277.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16237.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16235.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16279.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 16238, transaccionada pel PSOE i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16270, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Era unanimitat, sí.

Esmena RGE núm. 16333.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16283.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16338.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16278.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, esmena RGE núm. 16340, amb una
transacció no acceptada; per tant es vota l’esmena tal com està.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

(Remor de veus)

Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, esmena RGE núm. 16340.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16341.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Xelo Huertas, esmena RGE núm. 16207.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16214.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Montserrat Seijas, esmena RGE núm. 16204, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Sí, tornam repetir..., repetim la votació. Esmena RGE núm.
16204, transaccionada pel PSOE.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16205, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que hi ha hagut una sola abstenció. Repetim la RGE
núm. 16205.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Una.

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

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ho torn repetir: 11 vots a favor; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16203.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

No, perdonau, 6 vots a favor; 5 en contra; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Álvaro Gijón, esmena RGE núm. 16198.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Presidente. ¿Podría darme el resultado de la
votación de la enmienda 16203?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí. 6 vots a favor; 5 en contra; 2 abstencions. Sí, aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16199.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació de la RGE núm. 16199.

Vots a favor?

(Remor de veus i rialles)

Esmena RGE núm. 16199.

Vots a favor? Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra; 3 abstencions. Perdó, 5 a favor;
5 en contra; 3 abstencions.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, esmena RGE núm. 16199, esmena del
Grup Parlamentari Mixt, Álvaro Gijón, esmena RGE núm.
16199. Aixequin els braços mantinguts un poc enlaire, que es
vegin.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

La inèrcia ens du a aixecar cada volta menys el braç i arriba
un moment en què no sabem absolutament...

(Rialles)

Esmena RGE núm. 16200.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra, 1 abstenció. 5 vots a favor; 7 en
contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, l’esmena RGE núm. 16126, amb la rectificació que
ja ve aprovada de ponència que ja està inclosa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Acabada la votació, iniciarem el debat núm. 11 en el
moment que tanquem les substitucions corresponents dels
membres de la comissió i portaveus.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, tenim un problema amb la
votació d’una esmena, hi som tots aquí encara de l’anterior
comissió?

Doncs, podríem localitzar una esmena, que és l’esmena
RGE núm. 16278. De quin grup és? Del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans.

És que no ens suma 13. Doncs, demanaria als diferents
portaveus si podem localitzar l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, l’esmena RGE núm. 16278. I tot d’una que la
tenguin localitzada procedirem a votar-la, aquesta, i una altra
que em comenten ara que algú no ha votat.

Esmena RGE núm. 16278.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Ah, no està localitzada encara. Hem de passar a votar.

Esmena RGE núm. 16278.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I a petició del Sr. Aitor Morrás, doncs podem passar a votar
l’esmena 16203, del Grup Parlamentari Mixt, Montserrat
Seijas.

(Remor de veus)

Està votada, però crec que no comptava... a veure, però
coincidia el número. Sí, doncs ja està votada, ja està votada.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I per aprovada, sí, sí, sí, 6, 5, 2.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam el debat 11, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 26, Conselleria de
Cultura, Participació i Esports, amb les seccions i entitats afins. 

Abans d’això volia demanar si hi ha substitucions.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, Sr. President, jo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

M’agradaria fer una... demanar un vot particular a una
esmena que s’ha aprovat, en concret és l’esmena RGE núm.
16203, que donava d’alta o dóna d’alta a la secció 25, centre de
cost 25201, programa 521C, subconcepte 44104, donava d’alta
2 milions d’euros, i els donava de baixa de la secció, el centre
de cost 12201, programa 751C i subconcepte 44101.

M’agradaria que es votàs un vot particular per mantenir
aquesta esmena a plenari.
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EL SR. PRESIDENT:

A causa que aquest tema del vot particular s’ha plantejat
abans de reprendre la sessió i consultats els serveis jurídics de
la casa, i han dit que sí que era factible fer un vot particular, idò
procedim, a la vista de la demanda que ha fet el Grup
Parlamentari PSOE, a votar el vot particular.

Per tant, passam a votar el vot particular en el sentit que ha
dit el Sr. Alcover, portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor del Grup Parlamentari..., perdó, vots a favor
del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda acceptat el vot particular i aquesta esmena,
per tant, queda viva per al seu debat o votació a plenari.

Seguim amb el debat 11. Havia demanat substitucions.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ;

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Silvia Limones.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Laura Camargo substitueix David Martínez.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Carlos Saura.

LA SRA. RAMON I ROSELLÓ:

Sara Ramón substitueix Rafa Nadal.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a enumerar les esmenes presentades en aquesta
secció 26. Són esmenes a la totalitat presentades pel Grup
Parlamentari Popular, esmenes a la Conselleria de Cultura,

Participació i Esports, esmena 15977; a l’Institut Balear de la
Joventut, esmena 15971; a l’Institut d’Estudis Baleàrics,
esmena 15972; a la Fundació per l’Esport Balear, esmena
15973; a la Fundació Robert Graves, esmena 15974; a la
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, esmena
15975; al Velòdrom Palma Arena, esmena 15976.

Esmena a la totalitat també presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, al Velòdrom Palma Arena,
esmena 16276.

Esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari
Popular al programa 151D, participació i voluntariat, esmenes
15978 i 15979; al programa 323A, protecció i foment de la
integració i foment de la participació social de la joventut, són
les esmenes 15980 i 15981; al programa 451A, direcció i
serveis generals de Cultura, Participació i Esports, esmena
15994; al programa 455A, promoció i servei de cultura,
esmenes 15807, 15804, 15806, 15982, 15996, 16099, 16101,
15983, 15984, 15985, 15803, esmenes 15805, 15997, 16066,
16067, 16100, 16055, 16061; al programa 455B, planificació
i normalització de la llengua catalana, esmena 16083 i esmena
16084; al programa 461A, promoció i foment de l’esport,
esmenes 15987, 15988, 15989, 16006, 15990, 15797, 15798,
15799, 15800, 15801, 15802, 15991, 15992, 15993, 15986,
15995, 16058.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
esmenes al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
esmena 16357; al programa 461A, promoció i foment de
l’esport, esmena 16349.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
esmenes 15519, 15537, 15520 i 15521; al programa 461A,
promoció i foment de l’esport, esmena 15538, al programa
551C,mitjans de comunicació social, esmena 15552.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’han
presentat les esmenes al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, 16444, 16441, 16442, 16443; al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua catalana, esmena
16433 i esmena 16434; al programa 551C, mitjans de
comunicació social, esmena 16445.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans ha presentat al
programa 323A, protecció i foment de la integració i foment de
la participació social de la joventut, l’esmena 16222; al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes 16216,
16224, 16322, 16217, 16218, al programa 455B, planificació
i normalització de la llengua catalana, esmena 16215; al
programa 461A, promoció i foment de l’esport, esmenes 16323
i 16223; a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
esmenes 16220, 16280 i 16281; a l’Institut Balear de la
Joventut, 16266, 16267; a l’Institut d’Estudis Baleàrics, 16219
i 16221; a la Fundació per l’Esport Balear, 16239 i 16268.

I el Grup Parlamentari Socialista ha presentat al programa
455A, promoció i serveis de cultura, les esmenes 16128 i
16132.
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Passam a la defensa conjunta de les esmenes. Comença el
Grup Parlamentari Popular, Sra. Sara Ramón, té deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, el nostre partit ha presentat 7
esmenes a la totalitat i 42 esmenes parcials.

En relació amb l’esmena a la totalitat crec que no sorprèn
ningú perquè és una esmena que hem presentat durant tota la
legislatura, perquè no creiem des d’un principi a crear més
estructura, el que no significa que no creiem en les àrees, i hem
presentat 42 esmenes en positiu, parcials, perquè creiem que
aquest increment de pressupost que té aquesta conselleria ho
han de notar els ciutadans de peu i llavors hem fet les esmenes
que entenem que tenen un major retorn social.

Els ho explicaré una mica per blocs, a cultura hem presentat
16 esmenes, un dels objectius de la conselleria és difondre la
cultura. En aquest sentit van les nostres esmenes. 

A nivell general hem fet dotació als consells per millorar
infraestructures culturals. Evidentment sense unes
infraestructures adequades difícilment podem difondre la
cultura en condicions; dotació als consells per incrementar la
difusió i el foment d’activitats culturals; ajuda econòmica als
ajuntaments per millorar les biblioteques municipals; convenis
de col·laboració per a la creació d’itineraris culturals interilles;
creiem que és molt important potenciar les activitats entre illes
i moure la cultura entre les nostres illes.

Altres més concretes, que són col·laboracions,
esdeveniments ja consolidats, com per exemple el festival de
jazz a Eivissa, col·laboració amb el primer Born, incrementar
la dotació al Museu Contemporani d’Eivissa. Altres esmenes
que són actuacions concretes, demandes d’institucions i també
de col·lectius que ens han fet arribar: una per al Consorci
Museu Marítim de Palma de Mallorca; he de dir que aqueixa es
va aprovar al Consell de Mallorca, la creació d’aquest consorci,
i el Govern n’havia de formar part, i hi hauria d’haver una
dotació de 75.000 euros que no hem vist al pressupost i per
això la posam aquí. Una al Museu Militar de Menorca per
incrementar. 

Altres que en principi estan compromeses al pressupost,
però com que no surten especificades les hem afegit, i segons
la consellera va explicar a comissió la dotació pensam que no
és suficient per a la finalitat. Com per al Centre d’interpretació
de la mar a Sant Antoni hem posat 800.000 euros. La
col·laboració en l’adquisició d’un centre cultural a Sant Antoni,
1 milió d’euros. La segona fase de Can Portmany, que era un
projecte que ja estava compromès amb l’ecotaxa de l’anterior
pacte, i que mai no es va arribar a acabar. Rehabilitació del
Castell de Bellver; els consells massa vegades no tenen
suficient pressupost per millorar el patrimoni, i si no es
rehabilita moltes voltes no és recuperable, així que la discussió
de qui és la competència creim que no ve en aquest cas.
Incrementar per la Casa de Música Ciutat d’Eivissa;
recuperació creu del terme Campanet; restitució de Pou Poal de
Binissalem.

A l’esport hem fet 18 esmenes parcials en la mateixa
finalitat de dar compliment a les competències de la conselleria,
i que el pressupost repercuteixi en el ciutadà. En general hem
fet esmenes per a cada illa per millorar les infraestructures
esportives. Un conveni amb els consells per organitzar
esdeveniments esportius desestacionalitzats. Dotació per a
programa de l’esport escolar, esport base. Dotació per pagar la
campanya que deuen als clubs. Incrementar la partida de
tecnificació. Altres infraestructures concretes que són
demandes d’institucions i associacions esportives, com una
piscina coberta a Eivissa de 50 metres, o ampliació d’una ja
existent, un projecte. Projecte d’un pavelló cobert a Eivissa,
reforma de grades i pistes d’atletisme a Maó, camp de futbol
Cala en Porter, pista d’atletisme coberta a Son Moix, projecte
d’un camp de futbol a Establiments, adequació del poliesportiu
Valldemossa. També una esmena per fer un conveni amb els
ajuntaments per mantenir oberts espais escolars, perquè pensam
que els que hi ha estan saturats i això podria dar solució a
aquest problema. Col·laboració amb (...) Menorca. 

Dues esmenes per crear una línia de foment per a l’ús del
català propi dels mitjans audiovisuals privats a les nostres illes,
amb l’objectiu de fomentar l’ús del català en l’àmbit lúdic; és
una esmena d’addició per augmentar la partida i llavors n’hi ha
una d’afectació. Entenem que el Govern està treballant en
aquella línia, ara veim que estava també aportant per a jocs en
català, així que pensam que no tendran cap inconvenient a
aprovar-la.

Suport al manteniment dels casals joves, i una esmena per
a augment de participació juvenil en els ajuntaments.

I dues més per substituir transferències del fons d’impost de
turisme sostenible a la Conselleria de Cultura.

I amb aqueixes acab. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.  Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears pensam que la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports ha fet unes modificacions pressupostàries que
persegueixen objectius en general amb els quals estam d’acord,
i en canvi observam que les esmenes o modificacions
proposades per la resta de grups persegueixen objectius molt
diferents que es poden veure sobretot en les baixes i les altes.

Des de Podem estam satisfets amb els increments que s’han
plantejat en general en aquesta conselleria des de l’any passat,
i enguany això representa una pujada important del pressupost
de la Radiotelevisió pública de les Illes, i també partides
relacionades amb foment de l’esport i promoció de la cultura.
Justament en aquestes dues qüestions, en aquestes dues darreres
qüestions, presentam les esmenes 16357 i 16349, la primera en
relació amb la creació del Consell de la cultura, 50.000 euros
que pensam que són necessaris per fer aquesta promoció i per
fer una realitat la creació d’aquest consell a final de legislatura;
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nosaltres hauríem desitjat que aquest consell de la cultura
estigués ja funcionant. I la segona, la 16349, per a promoció i
foment de l’esport, de 30.000 euros, per tal de finançar viatges
entre illes.

Els canvis en relació amb la promoció de la cultura pensam
que estan molt lligats a la idea d’avançar cap a una societat més
lliure i més sana, i per això estam d’acord amb totes les apostes
que s’han fet en aquest sentit. Així mateix com els avanços tan
importants que s’han plantejat des de la conselleria en matèria
de memòria històrica, que pensam que és un dels punts forts
d’aquesta direcció general de Participació i Memòria, i que és
quelcom necessari per a la construcció d’una societat realment
democràtica; lluny d’oblidar aquells temps grisos pensam que
des d’aquesta conselleria s’està fent un esforç per tal de
recordar la nostra història i per tal de no repetir els mateixos
errors del passat.

Nosaltres proposam un únic canvi de partida que es troba en
els salaris dels alts càrrecs esportius, perquè pensam que sovint
queden massa allunyats de les prestacions dels equips base, que
són realment el fonament de l’esport com a eina de benestar
social. I volem expressar que estam d’acord amb les esmenes
que presenta MÉS per Menorca en relació a les partides per
millorar els programes de normalització lingüística.

Per contra, Partit Popular i Ciudadanos semblen entestats a
no voler aprendre del passat, perquè les seves baixes, que hem
analitzat, se centren justament en aquestes dues qüestions: en
les polítiques de memòria i en les polítiques de promoció i
normalització lingüística. A més a més aquests grups de
l’oposició proposen altes sobretot en assumptes relacionats amb
foment de l’esport, i no tant en qüestions relacionades amb el
foment de la cultura; nosaltres pensam que si bé és molt
important l’esforç que s’està fent per part de la conselleria per
dotar l’esport a les nostres illes d’un millor finançament, la part
cultural consideram que s’hauria també de reforçar per part
d’aquestes altres forces i és el que nosaltres proposam.

I, finalment, cal destacar que en general, sense tenir
concretes les contrapartides, els doblers que el Partit Popular
afegeix a les seves propostes s’obtenen de l’impost turístic i,
sorprenentment, abans ho comentaven, abans de la sessió,
d’interessos del deute, que és una qüestió que ens crida
poderosament l’atenció, tractant-se del Partit Popular, que mai
no ha dubtat a retallar per pagar els interessos dels bancs. Pot
ser que el Partit Popular acabi essent de Podem i votant Podem
la propera legislatura.

Per la nostra part res més. Gràcies, Sr. President.

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, en aquesta
darrera secció que avui debatem hem presentat sis esmenes;
d’aquestes n’hi ha una part que es destinen a cultura i l’altra
part que es destina a esports. En principi demanam posar en

funcionament el Museu de la Mar de Sóller amb 120.000 euros;
també una esmena reiterativa, crec, per part nostra de 250.000
euros per destinar part de la partida d’ajudes als teatres públics
dels municipis allà on n’hi ha; també..., bé, aquesta que ara he
dit l’hem debatuda a vegades en compareixences de la
consellera, consideram que està molt bé que s’ajudin teatres
privats, però també consideram important i imprescindible
ajudar teatres públics dels municipis, aporten molt i sempre és
deficitari, desgraciadament.

També hi ha una partida per incrementar la compra... per
poder comprar Ca ses Monges de Llubí, és una partida que el
que feim és donar l’alta a aquesta quantitat per després
executar-la en la propera de 350.000 euros i poder comprar Ca
ses Monges.

Una altra partida que sol·licitam de 200.000 euros, que
tampoc no és la primera vegada que la demanam, és la pista
d’atletisme de Capdepera. Hi havia el compromís de fer un
estudi de com es trobaven les instal·lacions esportives de tots
els municipis de les nostres illes, m’agradaria... nosaltres
prioritzam aquí, i mentre no tenguem la relació de les
necessitats sol·licitam aquesta remodelació perquè dins la zona
de Llevant molta gent va a aquesta pista per poder entrenar. 

Per acabar, una partida de 500.000 euros per augmentar la
partida d’IB3 per a producció pròpia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat sis
esmenes, bé, n’hi ha algunes que formalment són més, però són
sis, perdó. Pas a explicar-les tot d’una.

La primera, la núm. 22 del nostre grup, que és la RGE núm.
16444, és per preveure una transferència a l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, ho dic perquè a l’esmena posa
Ajuntament de Menorca, que, òbviament no existeix, a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la finalització de
les obres del Teatre des Born. Aquest és un compromís que es
va arrossegant perquè hi ha hagut problemes en l’execució
d’aquest projecte, però el Govern sempre ha manifestat la seva
voluntat de mantenir en ferm aquest compromís i simplement,
doncs, és per formalitzar aquest compromís pressupostari.
Probablement enguany ja es podria entrar en aquesta darrera
fase de les obres del Teatre des Born perquè les deficiències
que hi havia, doncs, han entrat en una fase de solució. Per tant,
esperam que aquest sigui el darrer any que haguem d’anar
incorporant aquesta transferència en el pressupost.

Hi ha una esmena del PSOE amb la mateixa intenció i amb
el mateix import, però hem detectat que totes dues tenien una
o altra incorrecció perquè aquesta transferència com que és una
transferència de capital hauria d’anar al capítol 7, per tant,
propòs una transacció que consisteix que l’alta en lloc de
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produir-se en el subconcepte 46 es produeixi en el subconcepte
76, per tant, en el capítol 7. Entenc que amb aquest canvi... i la
transacció també consistiria a retirar l’esmena del PSOE que va
en el mateix sentit i així, i que també tenia un error
d’imputació, i així queda clar que agafaríem aquests doblers del
capítol 4 i els passaríem al capítol 7. Per tant, no seria una
esmena d’afectació, sinó de substitució, perquè es passaria
d’una partida a una altra. Per tant, aquesta esmena de la
transacció conté tres canvis, parlam de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, l’alta es produeix al capítol 7 i no és
una esmena d’afectació, sinó de substitució.

Després vénen tres esmenes que, de fet, són la mateixa que
està dirigida a dotar una transferència al Consell Insular de
Menorca per finançar el pla de treball del projecte Menorca
Talaiòtica. Dic que són formalment tres, però és una sola
perquè aquí el que hem fet és fer dues esmenes de substitució
per passar doblers, en un cas, del capítol 2 i en altre d’una
partida del capítol 4 a un subconcepte 46100 que, per tant, seria
una transferència als consells insulars, que no existia en aquest
centre de cost. És a dir, el que fem és agafar, dins del programa
455A, 150.000 euros del subconcepte 22709 i 150.000 euros
del concepte 44132 i aquestes dues les passem a un nou
subconcepte, que no existia, que és el 46100 que seria, per tant,
dintre del concepte 46 transferències a consells insulars. Per
tant, un cop hem dotat aquesta nova partida amb 300.000 euros
fem una afectació, és a dir, aquest import queda afectat a fer la
transferència al Consell Insular de Menorca per a l’execució del
pla de treball del projecte Menorca Talaiòtica.

Aquest és un projecte, com saben vostès, molt important
que, doncs, tota la societat menorquina i tots els grups polítics
menorquins li donen suport. Saben que la declaració de
Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat no va
prosperar, entre altres coses, perquè es va detectar que hi havia
mancances de fons en el sentit que calia aprofundir molt en
àmbits com la investigació, com l’explotació de jaciments
arqueològics, és a dir, cal fer un treball molt intens perquè
realment aquesta candidatura, que té moltes potencialitats,
estigui en les condicions formals mínimes per poder ser
elegida. Nosaltres creiem que aquest és un projecte estratègic
per a Menorca i per a les Illes Balears i que té incidència no
només a l’àmbit de la cultura, sinó també a l’àmbit per a
l’atracció, per exemple, d’un turisme més interessat en els
valors culturals de les nostres illes. És a dir, això podria tenir
un impacte similar al que ha tengut, doncs, la Serra de
Tramuntana per a un turisme, doncs, que ve a Mallorca més a
la recerca d’uns interessos naturals que no pas del típic sol i
platja. Doncs, d’alguna manera la translació a Menorca d’un
projecte similar seria l’aposta decidida per a aquest projecte,
Menorca Talaiòtica. La dotació és important perquè, com els
deia, les feines que cal fer són de... són de molt nivell, parlam
de treballs de recerca, parlam d’excavacions arqueològiques,
no només de contractar consultores i de fer actes informatius,
i això justifica aquesta important dotació que demanem. 

Després a continuació vénen dues esmenes referides a la
política lingüística, una de 100.000 i l’altra de 200.000 euros,
que van dirigides que es pugui posar en marxa, dintre de la
Direcció General de Política Lingüística, una oficina de drets
lingüístics perquè, com saben vostès, en gran mesura per mor
d’aquesta onada catalanofòbica que vivim, i vàrem tenir ocasió

de parlar-ne fa uns dies en el ple, doncs, bé, sembla que s’obert
la veda per poder trepitjar els drets lingüístics dels ciutadans.
Creiem que, sent com és la llengua pròpia un dels símbols
distintius de la nostra comunitat autònoma, hem de prestar el
màxim interès a defensar els drets dels ciutadans en aquesta
matèria. Per tant, creiem que hauria de poder existir dintre de
la Direcció General de Política Lingüística un servei encarregat
de donar resposta a aquestes agressions que són tan
quotidianes, malauradament, a la nostra comunitat autònoma.

Per acabar, la darrera esmena va dirigida a intentar pal·liar
la situació preocupant de, de... d’antiguitat en què es troben els
equips d’IB3, això, en el meu cas, a més, que som a la
Comissió de control d’IB3, doncs, moltes vegades se’ns ha
explicat que realment el material està ja molt desfasat i, per
tant, nosaltres creiem que cal fer una aposta decidida perquè es
pugui fer una actualització tecnològica. Aquesta esmena vull
aclarir que, en contra del que sembla, no és exactament la
mateixa que ha presentat el Grup Socialista, tot i que també és
d’import d’1.500.000 euros, i veig que a l’esmena socialista es
diu que és la mateixa de la presentada pels altres grups, i veig
que no és exactament la mateixa i explicaré per què. Nosaltres
el que hem fet, és a dir, és incrementar el pressupost d’IB3, en
aquest cas proposam que la baixa es produeixi al fons de
contingència i fa incrementar perquè, és clar, aquesta capacitat
d’invertir 1.500.000 euros en la renovació tecnològica
requereix una ampliació del pressupost.

L’altra esmena a la que feia referència, que és la 16135, jo
tenc aquí davant la del Grup Socialista, no tenc present si els
altres grups l’han presentada, és simplement un canvi de capítol
4 a capítol 7. Nosaltres amb aquesta proposta no hi podem estar
d’acord perquè, és clar, si traiem de capítol 4, estam traient de
la capacitat d’externalitzar producció, cosa amb la qual
nosaltres estam totalment en contra. Nosaltres creiem que IB3
ha de ser motor del món audiovisual de les Illes Balears, per
tant, nosaltres creiem que aquest capítol 4 no es pot reduir de
cap de les maneres, la qual cosa, per cert, també ens fa veure
amb simpatia una esmena d’El Pi que va en aquesta mateixa
direcció, de reforçar el capítol 4.

Per tant, nosaltres estem d’acord que cal posar doblers al
capítol 7, però aquests doblers han de venir de fora, no poden
venir del mateix pressupost d’IB3. Per tant, no estem d’acord
amb l’esmena que ha presentat el Grup Socialista en aquest
mateix tema, per aquest motiu, perquè resoldríem un problema,
però en crearíem un altre, i, per tant, tot i que veurem la
intenció que hi ha darrera, que és concomitant amb la nostra, no
hi podem estar d’acord.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Abans de
res, volia indicar que retiram dues esmenes perquè estan
duplicades bàsicament. L’esmena, -un momentet que no
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m’equivoqui-, l’esmena 16216 i l’esmena 16219, dues esmenes
parcials.

Bé, nosaltres tenim una esmena a la totalitat que té a veure,
ja una esmena un poc clàssica, té a veure amb el manteniment
del Consorci del Palma Arena, que creiem que podria
perfectament assumir-se des d’una altra institució, des de la
Fundació Esport Balear per exemple i que les funcions que
encara té i que no fa necessari mantenir-lo vigent.

La nostra esmena a la totalitat també té a veure amb altres
qüestions d’aquesta conselleria, el que passa és que ara no crec
que sigui el moment d’exposar-les i que, en tot cas, les deixaré
per al plenari.

Respecte de les esmenes parcials en tenim... bé, jo li voldria
recordar aquí a la Sra. Camargo allò de mens sana in corpore
sano; és a dir, no fa falta que ens privem d’una de les dues
coses, ho dic per la contraposició que ha fet ella abans entre, i
crec que ha al·ludit al Partit Popular i a Ciutadans, com que
nosaltres ens decantàvem per l’esport enlloc de la cultura. Bé,
jo la convidaria a repassar un poc com a mínim les meves
esmenes, no? -no dic les del Partit Popular que ja farà el seu
fet-, simplement perquè vegi que hi ha un equilibri jo crec que
prou sensat i fins i tot en coses que tenen a veure amb el capítol
de joventut, que tampoc en aquest cas no cau exactament ni
d’un costat ni de l’altre en la contraposició entre cultura i
esport.

Bé dit això, les nostres esmenes més que repassar-les totes,
crec que pot ser més instructiu fer un comentari general. En el
camp per exemple cultural n’hi ha unes quantes que
consisteixen a dotar de fons o ampliar la dotació de fons
bibliogràfic i audiovisual diferents biblioteques públiques. En
el camp també cultural, esmenes que tenen com a objectiu
facilitar la consolidació de les Balears com a un paisatge
privilegiat, per tal de convertir-se en escenari cinematogràfic i,
per tant, per contribuir també a una de les modalitats de la
cultura que és evidentment el cinema, però també a la
diversificació econòmica ja que això també evidentment ens
permet una diversificació econòmica i la promoció turística, de
passada, que no fa mai nosa, com a mínim nosaltres ho
consideram.

Seguint amb el camp cultural, nosaltres hem fet una esmena
en què proposam que tot el pressupost que es destina a l’Institut
Ramon Llull quedi a l’Institut d’Estudis Baleàrics, perquè
creiem que no hi ha cap necessitat primer de formar part de
l’Institut Ramon Llull i per descomptat encara manco a l’època
actual, hi ha bones i males companyies i aquesta per a nosaltres
és una mala companyia. Per tant, creiem que si tenim un Institut
d’Estudis Baleàrics, feliçment crec jo ampliat una altra vegada,
després d’aquell intent amb aquell ILLENC que ha quedat
pràcticament en nonat, val la pena consolidar-lo i val la pena
consolidar-lo amb totes aquestes propostes de difusió de la
cultura que pugui produir-se aquí a Balears, de difusió a
l’estranger i per tant, de foment també des d’aquest punt de
vista de la participació en espectacles, festivals, possibilitats de
traducció d’obres, etc., exposicions, artistes, o creadors d’aquí
de Balears que puguin fer a l’estranger.

També tenim unes quantes esmenes relacionades amb l’ús
de les llengües oficials i la seva difusió en el camp per exemple
audiovisual i també escrit, especialment en allò que té també
referència a IB3 Televisió, com IB3 Ràdio. En aquest sentit
també creiem que les modalitats lingüístiques s’han de
difondre, s’han de fomentar, s’han d’estudiar i que no hi ha un
espai millor que la televisió i la ràdio públiques perquè puguin
tenir la seva projecció.

En qüestions d’ordre cultural, així de manera genèrica, crec
que no hi ha res més. Després hi ha un apartat vinculat al que
deia abans del món juvenil, sempre de tota manera amb una
especial preocupació també per la inclusivitat, sobretot
d’aquells joves o nins que poden tenir qualque diversitat
funcional, és a dir, la promoció de campaments de vacances
escolars; la promoció també de la millora, per exemple,
d’instal·lacions i d’equipaments juvenils que també tenguin en
compte aquesta accessibilitat evidentment, etc.; és a dir, tota
una sèrie d’activitats pensades per als joves, però que alhora
combinen la inclusió d’aquestes altres condicions que avui dia
ja haurien de ser generals a tota la nostra societat. Però amb les
quals podem a més en aquest cas a ajudar a apuntalar-les a
través de les instal·lacions i els equipaments i a la vegada
també a difondre-les a traves d’iniciatives d’aquest tipus.

I en el camp estrictament esportiu, hi ha des de propostes
que tenen a veure amb equipaments, amb instal·lacions
diferents, fins a propostes que també..., per exemple també ens
sembla important d’incloure o de fomentar la producció de
reportatges, aquí som una mica entre cultura i esport,
reportatges amb esportistes de Balears, que puguin servir de
referents i que realment pel seu reconeixement internacional,
poden realment contribuir a fer conèixer aquesta terra.
Igualment en el cas de les dones també la possibilitat de
potenciar aquelles que en el camp esportiu, tenen o mereixen
un especial reconeixement, per fer-ho ja de manera més
específica.

I crec que més o manco amb això que els he explicat, he
resumit en general el sentit de les nostres esmenes. Les dels
altres grups, com sempre hi ha de tot, generalment votarem a
favor, ens abstendrem en determinades propostes. I crec que
n’hi ha només un parell que votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula Elena
Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Nosaltres sí que pensem que aquest
pressupost coincideix amb el que ens va explicar la consellera,
és el reflex de les seves propostes el dia de la seva
compareixença. Deixarem el debat de les esmenes a la totalitat
per al ple i passarem ara a detallar les esmenes de tots els
grups, també les nostres.

El nostre grup va presentar l’esmena d’1,5 milions a IB3,
amb MÉS per Mallorca, Podem i Gent per Formentera, que
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incrementava 1,5 a IB3, com he dit, i ja es va aprovar, ja es va
aprovar en ponència. En vam presentar dues que també es van
aprovar en ponència, que van passar allà, per això no estan
aquí, la de Can Olivera a Menorca, el Museu de Menorca i la
del Festival Sueños de Ibiza, es un festival de música que
també va passar en ponència.

Ens queden vives dues esmenes, la del Teatre Born que -
com ha dit el Sr. Castells- transaccionarem perquè hi ha un
error a les dues, de partides, però crec que... no sé si... no la
retirem, la transaccionem, les dues, fem una transacció.

I després, la de patrimoni d’Eivissa que la volem mantenir
a plenari perquè encara estem en negociacions, encara no
sabem de quina partida l’agafaríem.

En relació amb les esmenes de MÉS, ai!, del Partit Popular,
votarem a favor de la 15979 -15979-, per establir convenis amb
els consells per a la participació ciutadana, i de la 15805... -
15805-, amb la transacció, amb una transacció que no sé si... -ja
la sap, Sra. Fernández?, ja n’ha parlat? La 15805 quedaria així:
uns 25.000 per a la firma d’un conveni amb l’ajuntament
perquè sigui un espai expositiu que aculli exposicions d’artistes
d’altres illes i antològiques d’artistes de totes les illes, projecte
segona fase Can Portmany. Si li sembla bé, la votaríem a favor,
sí.

He de repetir alguna cosa?

Les altres esmenes les votarem en contra perquè em sembla,
després de tot el que he sentit aquí, en aquestes comissions, una
rere l’altra, la veritat, Sra. Ramón, crec que aquest any ha fet,
el seu partit ha fet un esforç amb les esmenes a cultura, ho crec
de veritat, però veient tot el que carreguen a aquest
pressupost... el que retiren d’aquest pressupost d’altres
conselleries, em sembla que tot aquesta feina se’n va en orris,
perquè és que no ens creiem res que vulguin itineraris culturals,
que vulguin espais esportius, no... no ho sé, és que no ho sé, no
entenc com ho pensen fer amb la buidada que han fet cap a
altres conselleries. 

No...no... i porten dient que és secretaria general, però és
que no és veritat, la secretaria general no té tants de diners, si
a serveis socials ja se’n duen 4,5 milions, a educació 2,5, a
medi ambient 37.000 euros, no n’hi ha prou, és que no n’hi ha
prou, no sé d’on pensen treure els diners. És que ens estan dient
una mentida, bé.

Jo sí que vull... no vull anar esmena per esmena, només en
comentaré una del Partit Popular, és una que em fa gràcia que
sigui aquí perquè és molt seva, Sra. Ramón, és la que demana
signar convenis amb ajuntaments per obrir espais escolars.
Vostè ja va fer una PNL aquí per demanar això i ja li ho vam
explicar, els espais escolars no són tema de la Conselleria de
Cultura, les escoles de primària són dels ajuntaments, en cas
que no hi hagi horari escolar els gestionen els ajuntaments, els
espais, i els ajuntaments ja tenen..., no cal ni que tenguin
convenis, ja tenen acords amb les escoles, amb els equips
directius de les escoles per fer activitats als seus espais. 

No cal que el Govern s’hi fiqui per enmig, és que no pinten
res, la Conselleria de Cultura no hi pinta res, ni la d’Educació.

Als instituts, els espais esportius dels instituts és de la
Conselleria d’Educació, no de la de Cultura, però és que no fa
ni falta, perquè ja són els ajuntaments i els equips directius
d’aquests instituts que negocien entre ells quan es pot emprar
i no tenen cap problema, tots els espais esportius escolars,
siguin d’instituts o d’escoles, hi ha... ho gestionen entre ells i
s’emprèn, no necessiten cap conveni i menys amb la
Conselleria de Cultura.

En relació amb les esmenes... de les altres esmenes ja farem
un debat més ampli a plenari.

En relació amb les esmenes de Podem, votarem a favor de
l’esmena 16357 per a la creació del Consell de la Cultura,
perquè és un compromís que la conselleria va adquirir amb ells,
l’any passat la varen retirar a demanda de la conselleria i amb
el compromís que aquest any s’inclogués al pressupost. Així ha
estat, així ho veiem i per això hi votarem a favor.

Votarem en contra de l’esmena 16349 perquè hi ha una
partida d’1,5 milions per a aquests viatges. En tot cas ja
seguiríem negociant.

En relació amb les esmenes d’El Pi, em sap greu, Sra.
Sureda, no s’imagina el greu que em sap, votarem en contra
perquè molts casos són competències d’altres administracions
i s’ha d’arribar a acords amb elles segons les seves prioritats.

Vull fer esment, sobretot d’una que és molt estimada per
vostè, també ho és per a mi, eh?, vull esmentar la que es
refereix als convenis amb ajuntaments per a partides d’ajuts als
teatres públics, que... li vull recordar que a la compareixença de
la consellera, ella ja li va explicar que si el Govern participa
d’alguna manera en aquests teatres sí que es podrà fer una línia
d’ajudes i jo crec que ella... a la compareixença s’hi va
comprometre. De totes maneres en parlarem.

En relació amb les esmenes de MÉS per Menorca vull fer
aquí un incís, la d’IB3 la votarem en contra perquè ja s’ha
augmentat 1,5 milions i suposaria augmentar a 3 milions la
partida d’IB3 i, a més, no estem d’acord amb afectar el fons de
contingència.

La del Teatre Born, que és la 16444, ja hem proposat la
transacció, o la proposem o ja li passarem, no?, per canvi,
perquè hi havia errors de partides, hauríem de canviar les
partides. Després en tot cas ja vendríem a explicar-ho.

La 16433 i la 16434, les votaríem en contra perquè la
Direcció General de Política Lingüística aquest any augmenta
en relació amb l’any passat quasi un 15%. Si l’any passat
s’estava d’acord amb aquell pressupost, aquest any que
augmenta un 15% crec que es podria mantenir així.

I les destinades a Menorca Talaiòtica que són la 16441, la
16442 i la 16043 les votaríem en contra perquè no veiem clar
les partides i volem seguir negociant fins al plenari.

En relació amb les del Grup Mixt, les votarem en contra,
moltes de les partides que demana ja estan previstes al
pressupost. Ens volem referir en concret a una que ens
estranya... crec que el Sr. Pericay l’ha explicada una mica, però
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és una mica estranya perquè demana desfibriladors als
poliesportius i que ho assumeixi el Servei de Joventut. No
veiem què pinta aquí el Servei de Joventut, desfibriladors als
poliesportius, tothom sap que són espais municipals i és
l’ajuntament qui els compra.

També ens estranya una mica la d’interferències d’altres
autonomies a l’IEB, que nosaltres no les veiem, aquestes
interferències, no hi ha hagut mai cap interferència, el que sí hi
ha, en tot cas, és la col·laboració amb altres autonomies, amb
moltes autonomies s’han establert col·laboracions.

I en relació amb les esmenes que fa de la llengua, ja -com
hem comentat abans- la Direcció General de Política
Lingüística augmenta quasi un 15% la seva partida i així es
poden fer moltes més accions en aquest sentit, en el sentit de
protegir la llengua catalana, una llengua única amb diferents
modalitats.

Li vull aclarir, perquè crec que és una cosa que hauria de
tenir clar i ja oblidar-se d’aquest tema, que el govern autonòmic
ha de promoure i protegir la llengua catalana, la llengua pròpia,
l’Estat... perquè està protegit, que està dins del nostre Estatut
d’Autonomia, és una obligació, com bé es diu, i és l’Estat, i
dins la Constitució, qui protegeix la llengua castellana. No
necessitem fomentar la llengua castellana ni en mitjans de
comunicació ni enlloc, perquè hi ha molts més mitjans de
comunicació en llengua castellana que no de llengua catalana,
i la llengua castellana és majoritària a les Illes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Baquero...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Ja està, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn en contra. Té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, jo guardaré els temes de
debat per a la sessió plenària. Simplement sí que vull esmentar
que una vegada revisats tots els pressupostos em sembla que el
Partit Popular ha buidat per triplicat el pressupost d’aquesta
conselleria. Així mateix després es veuen amb coratge de
presentar tot un grup d’esmenes, tot i que per una banda hi ha
un poc d’aquest trastorn que és una esmena a la totalitat perquè
no respon a les necessitats reals, però així mateix després
presentam esmenes parcials, havent buidat de pressupost
aquesta conselleria. Així i tot votarem a favor de la 15979, que
és aquesta del foment de participació ciutadana. Si accepten la
transacció que els ha proposat la Sra. Baquero també votaríem
la 15805. 

Després, de MÉS per Menorca, votaríem la 16444, que és
per finalitzar les obres del teatre d’Es Born. I al Grup Podem

Illes Balears la 16357, que seria referent a la creació del
Consell de la cultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Sara Ramon, cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. En principi volem agrair als partits que
donen suport a alguna de les nostres esmenes, altres encara no
han manifestat el seu vot, idò el que tengui positiu agrair-li-ho. 

A Podem, per si el fa recapacitar i canvia el vot cap a les
nostres esmenes, li he de dir que no n’hi ha cap que estigui a
deute, quasi totes estan imputades a estudis i treballs, i la
transferència que es fa de l’ATB pot pensar que és per un deute
històric que té amb Can Portmany, amb la segona fase de Can
Portmany, que això ja hauria d’haver vengut de l’ecotaxa fa
temps i no varen complir els compromisos.

Referent a la seva esmena, votarem que no a la primera del
Consell de cultura perquè en la nostra línia mantenim que tenim
una direcció general de Cultura i no volem crear més
estructura, i votarem que sí a la segona perquè, com deim,
volem que els pressupostos el que facin és que arribin als
ciutadans.

MÉS per Mallorca votaríem que sí a la reestructuració i
renovació de la radiotelevisió perquè entenem que és prioritari
i entenem que no augmenta aquest pressupost.

Pel que fa a El Pi, el mateix, són demandes de col·lectius
que els han fet arribar, entenem que hi votarem a favor; i ens
abstendrem a la de radiotelevisió perquè, primer, ho hem fet...,
li he de dir que nosaltres no creim que s’hagi d’incrementar el
pressupost, així que de moment ens abstendrem, i ja en el
plenari decidirem al darrera paraula.

MÉS per Menorca, els votarem que sí a totes menys a la de
l’Oficina de drets lingüístics; entenem que ja tenim una direcció
de política lingüística i que no és necessari, igual que tampoc
incrementar la partida de política lingüística.

Pel que fa al Grup Mixt, votarem a favor de totes les
esmenes, el mateix, moltes són demandes de col·lectius
d’infraestructures esportives, i altres finalitats que creim que
són importants, com la difusió de les nostres illes, utilitzar la
radiotelevisió per difondre el nostre patrimoni cultural, que és
molt important.

Al Grup PSOE li he de tornar a dir que els convenis amb...,
que aquesta conselleria no és només de cultura, és una
conselleria de cultura, esports, puntos suspensivos; per tant
aquests convenis són per dar un servei d’esport, per obrir els
espais; igual que vostè m’aprova una esmena que és un conveni
amb un consell em pot aprovar una esmena que és un conveni
amb un ajuntament; vull dir que la justificació, me n’hauria de
dar una altra. No només es tracta d’espais escolars sinó també
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espais municipals, camps de futbol que tenen camps de
bàsquet... Vull dir que crec que és un objectiu que seguiré
perseguint, principalment perquè crec que tenim una consellera
que, ja que és d’illes menors, crec que coneix bé aqueixa
problemàtica, així que la tornarà a veure, si no me l’aproven.

Per allò de llengua catalana, que tenim dues esmenes que és
per fer una línia de foment, i vostè diu que la llengua castellana
és minoritària i que hem de donar suport als mitjans que així la
difonen, però al contrari tampoc no em donen suport a les dues
esmenes que tenim de foment per a mitjans privats de la nostra
llengua.

I ja és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ramón, accepta la transacció proposada pel PSOE?

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

M’agradaria, per favor, poder-la veure; si poguéssim tenir
un minutet per mirar-la...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò mentre es produeix el debat dels següents grups
vagin analitzant-la.

Passam al Grup Parlamentari Podem, Sra. Laura Camargo,
cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. En primer lloc volia agrair el suport que
donen diferents grups als 50.000 euros per a la creació del
Consell de la cultura; i esper que puguem arribar a un acord
respecte dels viatges entre illes, perquè en principi havíem
quedat que estàvem d’acord en aquesta altra partida, però si
l’esmena continua viva continuarem, com ha dit la Sra. Elena,
continuarem negociant.

Després nosaltres donarem suport a aquesta esmena per a
ajuda econòmica, la 15982 del Partit Popular, d’ajudes
econòmiques als ajuntaments de les Illes per a la millora de les
biblioteques, que és una esmena que abans no havia comentat
però que estam d’acord amb aquesta idea de donar suport a la
xarxa de biblioteques públiques; s’ha debatut en aquesta
comissió, bé, a la Comissió de Cultura, i sempre hem estat
d’acord en això. Llavors a aquesta esmena del Partit Popular sí
hi donarem suport. 

Donarem suport a l’esmena de MÉS per Menorca sobre la
finalització de les obres del teatre d’El Born, la 16444. No
donarem suport, en canvi, a les esmenes sobre Menorca
Talaiòtica, aquest grup de tres esmenes, perquè consideram que
sí es destinen aquests doblers per a això, però en canvi no s’han
fet esmenes per a la reserva de la biosfera o no s’han acceptat,
i pensam que és absolutament també una qüestió peremptòria.
Sí ja vam dir que donaríem suport a les esmenes de MÉS per
Menorca per al servei d’Oficina de drets lingüístics, de la
dotació de la Direcció General de Política Lingüística.

A la transacció que s’està negociant hi donarem suport si
finalment hi ha consens, també, hi estarem d’acord. L’esmena
aquesta presentada per diversos grups, encara que formalment,
a causa de problemes tècnics, nosaltres no (...) de
reestructuració i renovació tecnològica a l’ens públic,
evidentment també hi donam suport. I respecte de l’esmena del
Grup Parlamentari Socialista 16128, ens agradaria donar-hi
suport, però deixant clar que els diners -és la del Consorci
Eivissa patrimoni de la humanitat- que els diners van realment
a patrimoni, van realment al jaciment fenici de Sa Caleta, a la
necròpolis de Puig dels Molins o a la posidònia, i no a altres
destinacions.

I per la nostra part 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, cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Jo no puc debatre cap transacció; esper
a veure si n’aprovarem o podrem arribar a un acord a qualcuna
per al plenari.

Respecte de les votacions dels altres grups parlamentaris...
només diré els no i argumentant el per què no, perquè a la
majoria d’esmenes durant tota la comissió ens hi hem abstingut
o hi hem votat a favor.

Votarem que no a les esmenes de totalitat.

Votarem que no a l’esmena del Grup Parlamentari Popular
15979, per fer convenis amb els consells insulars per fomentar
la participació ciutadana. No és que no creguem en la
participació ciutadana, però pensam que ells ja tenen partida i,
a més, són els municipis els que realment treballen amb els
ciutadans. I per tant, sí que donarem a l’anterior esmena, la
15978, allà on se sol·liciten convenis amb els municipis, que si
s’incrementàs, es doblàs aquesta i es retiràs l’altra, a nosaltres
ens aniria bé, perquè pensam que els consells coordinen en tot
cas, però ja tenen les seves partides.

Després votaríem que no a la 16215 del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, allà on se sol·licita la difusió de les dues
llengües oficials a través dels mitjans de comunicació. 

La 16220 que també fomenta les modalitats lingüístics en
programes de televisió i ràdio.

La 16280, producció de reportatges d’esportistes de
competició d’alt nivell, no ho trobam prioritari i suposa una
gran quantitat de doblers, no vol dir..., trobam que no són
prioritàries.

I després la 16281 també potenciar l’èxit de les dones que
reben premis i que mereixen reconeixements especials.
Evidentment, que són 500.000 euros i les dones crec que s’ha
de potenciar l’èxit de la mateixa manera, tant si és femení com
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si és masculí dins la televisió. I per tant, és la televisió pública
la que ha de donar aquest suport.

I també a la 16221, foment de l’estudi i la protecció de les
modalitats lingüístiques insulars.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot voldria posar
xifres a un comentari que ha fet la Sra. Baquero respecte de les
esmenes del PP i li vull donar la raó a ella, però li dono les
xifres. Quan vostè parlava de la credibilitat de les esmenes del
PP en matèria de cultura, jo li posaré xifres: el PP ha presentat
esmenes per import de 15.867.000 euros d’altes en cultura! O
sigui que la felicito Sra. Ramón perquè vostè reclama aquí que
es destinin 15.867.000 euros en cultura, el problema és que han
presentat baixes per import de 33.971.000 euros, o sigui que
tenen un forat només de 18 milions d’euros. Si vostès posen els
18 milions d’euros aquí damunt la taula, pensarem que són
serioses aquestes esmenes. 

El deute, juntament amb aquesta secció, són les víctimes de
la política d’esmenes del Partit Popular. Per tant, malgrat la
seva bona voluntat, Sra. Ramón, haurà d’entendre que nosaltres
arribem a la conclusió que vostès no tenen cap mena d’interès
ni en la cultura ni en l’esport, que també se n’omplen molt la
boca, i per tant, doncs ni una cosa ni l’altra. Suposo que aquests
15 milions deuen anar tots a esport, o gairebé tot. Però vaja, ni
tan sols així continuen faltant aquests 18 milions d’euros.

Continuant amb la Sra. Baquero, però ara referint-me als
temes que m’ha plantejat vostè. El tema d’IB3, em sap greu
però estan equivocats, no hi ha cap increment d’1,5 milions,
l’esmena que han presentat vostès no és cap increment, treguin-
s’ho del cap! Vostès treuen diners del capítol 4 i el posen al
capítol 7. Per tant, tindrem 1,5 milions més per fer inversió,
però tindrem 1,5 menys per contractar productores. Nosaltres
amb això no hi estem d’acord i per això hem presentat una
esmena que ampliï en 1,5 milions aquest capítol 7, sense afectar
el capítol 4.

Per què afectem el fons de contingència? Perquè quan la
consellera va presentar els pressuposts va dir que aquest fons
de contingència anava sobrat, anava més enllà dels mínims
legals. I saben què passarà? Que s’hauran d’acabar gastant
aquests diners del fons de contingència perquè tindrem una
contingència amb IB3. Siguem prudents, i abans que tinguem
la contingència, proveïm aquesta quantitat. Hi ha un director
general, que els ho recordo, ha sortit escollit amb la majoria
dels vots d’aquest Parlament, que ens està dient a crits que
tenen un problema d’infraestructura tecnològica. Jo crec que
hem de fer l’esforç de resoldre aquest problema. Per tant, bé,
doncs respecto òbviament que no votin la meva esmena, però
malauradament, jo tampoc no podré votar la de vostès.

Sobre el tema de Menorca talaiòtica. Vostè em demana que
seguim negociant, això és impossible, perquè per “seguir” s’ha
d’haver negociat alguna cosa i fins ara amb mi no s’ha posat en
contacte ningú, ni de la conselleria, ni de cap grup. Aleshores
aquest tema jo estaria d’acord a seguir negociant si fos un tema
secundari, però aquest tema per a nosaltres és crític, és una línia
vermella. I per tant, nosaltres intentarem que tiri endavant,
creiem que és un tema fonamental per a Menorca, crec que
vostès hi estan a favor, crec que l’esmena sortirà endavant. I jo
els demano, per favor, que hi votin a favor, perquè seria molt
trist que semblés que hi ha un grup que no està d’acord que
aquest tema tiri endavant. I si aquesta esmena no tira endavant,
no es podrà dur endavant el pla de treball i no tirarà endavant
el projecte Menorca talaiòtica. Per tant, jo li demano que s’ho
repensin i votin a favor d’aquesta esmena.

I després el tema amb el qual sí estam d’acord, el tema del
Teatre d’Es Born, per recapitular-ho tot, jo entenc que aquestes
dues esmenes es votaran conjuntament, però amb els següents
termes: la definició seria la que hi ha a la nostra esmena, és a
dir, fer una transferència a l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a les obres del Teatre d’Es Born; la baixa es
produiria a la partida 60800, o el subconcepte 60800 i l’alta al
concepte 76000, per import global de 400.000 euros. Per tant,
no són 800.000 sinó 400.000. Aleshores no sé tècnicament com
ho hem de fer, però estem d’acord els dos grups que el resultat
final sigui aquest.

I per acabar només dir-li al Sr. Pericay que estigui tranquil
amb les males companyies, perquè ara el conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya és el Sr. Méndez Vigo.
Aleshores, escolti!, jo crec que és una companyia excel·lent per
poder tirar endavant el suport a l’Institut Ramon Llull i amb
gent de confiança, almenys gent de confiança seva.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Abans de comentar el que m’acaba de
dir el Sr. Castells, volia comentar que m’he equivocat abans
quan he indicat les dues esmenes, n’hi ha una..., he indicat,
crec, ho tenia mal apuntat aquí, la 16216 que retirava i és la
16218. L’altra, la 16219 ja estava bé, estava ben retirada... Ja
està bé vull dir que està ben retirada. Per tant, 18 i 19 són les
dues que he retirat, o que pretenia retirar i que s’han de retirar,
exactament. Gràcies.

Bé, jo no sé quina informació té el Sr. Castells sobre les
meves amistats, jo no veig que hagi de ser amic de...

(Remor de veus)

..., no, però bé, jo, escolti jo no el conec de res, o sigui que no
veig... si ell em coneix a mi, per ventura ell té una consideració
diferent sobre les relacions d’amistat, però en principi hauríem
de tenir algun contacte perquè això és produís.
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Bé, fora d’això, insistesc abans que resulta una mica
complicat anar indicant el vot, ja l’aniré fent a mesura que es
vagi produint.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista Sra. Elena Baquero, cinc
minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

En relació al projecte Menorca Talaiòtica votarem en contra
i ja parlarem en el ple, si arriba.

Li passo la paraula al Sr. Alcover per parlar d’IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs té la paraula el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. Bé, respecte d’IB3, si la qüestió és si estam
d’acord a incrementar 1,5 milions les finances d’IB3 per a la
renovació tecnològica, la resposta és sí. El que passa és que la
Conselleria d’Hisenda havia parlat amb IB3 i havien acordat
que enguany, del pressupost d’enguany, li avançaven 1,5
milions, com que ell pot incorporar per fer producció, per fer
producció, i del pressupost de l’any que ve 1,5 milions passava
de capítol 2 a capítol 6, per fer la innovació tecnològica, la
renovació tecnològica.

Això vol dir que tendrà 1,5 milions d’euros més entre el 17
i el 18 dels que comptava.

Si ara aportam aquest 1,5 milions d’euros més per a l’any
18 realment haurà tengut 3 milions més, l’1,5 milions d’euros
més que ara se li transferirà, més l’1,5 milions d’euros més que
vostès aproven amb la... I 3,5 milions d’euros més no era ni el
que demanava IB3, que demanava al voltant de 2 milions. I es
conformava amb 500.000 per a l’any que ve el Sr. Manresa, i
se li aporten 1,5 milions.

Bé, aquesta és la solució i altres grups també varen entendre
que si aquesta era la solució, pactada entre Hisenda i IB3,
anava bé, per tenir aquesta renovació tecnològica d’1,5 milions.
A nosaltres ens va anar bé; que vostès vulguin 3 milions és una
cosa, però realment l’1,5 milions el tendran d’aquesta manera.
És vera que el pressupost de l’any que ve no incrementa l’1,5
milions, però, com que el tendrà d’enguany, el podrà incorporar
l’any que ve i podrà gastar 1,5 milions d’euros més que els
comptava entre l’any 17 i el 18. Això és així, segons l’acord
entre Hisenda i IB3, i amb això hi estam d’acord, no discutim
que no pugui gastar 1,5 milions.

Respecte de Menorca Talaiòtica, ja ho ha dit la Sra.
Baquero, no és que hi estiguem en contra, sinó que voldríem
començar a negociar, si tan vol, i arribar a plenari, i confirmar
el que ha dit el Sr. Castells respecte d’Es Born de Ciutadella.
Nosaltres el que volem és unir les dues perquè... i que siguin

idèntiques. Les partides d’alta i baixa serien les del Grup
Socialista, amb l’afegitó que el subconcepte de baixa és 60800,
no el que consta allà, i l’explicació podria ser la de MÉS per
Menorca amb l’afegitó que l’ajuntament és el de Ciutadella,
evidentment.

Però si són idèntiques evidentment si han de menester
400.000 euros ningú no planteja posar-n’hi 800 perquè no
sabem què faran, si n’han de menester 400 són 400, idò vinga!
Afectem-ne 400, però no 800, evidentment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, la Sra. Bel Busquets, cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

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

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a votació d’aquesta secció farem un recés
d’un minut per agrupar una esmena.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, les esmenes parcials a la secció
26 i també a la totalitat, de la Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura. Passam a...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS.

Sr. President, puc fer un incís?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot fer un incís, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Voldria demanar un vot particular de l’esmena del Partit
Popular, 16018, de partida d’alta d’addició, de partida d’alta a
la secció 60, ib-salut, programa 412B, subconcepte 14900, per
500.000 euros, i partida de baixa, secció 60, també ib-salut,
411B, subconcepte 22722, també per 500.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Consultats els serveis jurídics abans d’aquesta formulació,
ens indiquen que, d’acord amb el Reglament del Parlament de
les Illes Balears aquest vot particular existeix, aquesta
consideració com a article dins del mateix reglament i, per tant,
hem d’acceptar-la. Per tant, el posam a votació. 

Passam a la votació del vot particular plantejat pel Sr.
Alcover. 
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Vots a favor d’aquest vot particular?

Vots en contra d’aquest vot particular?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el vot particular i queda tal com
estava votat avui matí. 

Passam a votar les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, esmena RGE núm. 15977.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a... no, perdó, perdó, 6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15971.

Vots a favor’

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. Perdó, 5 vots a favor; 8 en
contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15972.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15973.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15974.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15975.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15976.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans a la
totalitat, RGE núm. 16276.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de les esmenes parcials. Començam per
les esmenes del Grup Parlamentari Popular, esmena RGE núm.
15978.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15979.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15980.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 15981.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

Perdonau, perquè l’altra esmena l’he de repetir. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15994, o repetim la RGE núm. 15980?

LA SRA. SECRETÀRIA:

80.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 15980.

Vots a favor?

Sra. Camargo?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena RGE núm. 15994.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15807.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15804.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15806.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15982.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor; 6 en contra. 

Perdó? 8?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 15982.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

8 vots a favor; 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15996.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16099.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16101.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15983.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. No, 4 vots a favor;
8 en contra i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15984.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

Esmena RGE núm. 15985.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15803.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15805, transaccionada i acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

12 vots a favor; 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15997.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16066.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16067.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16100.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16055.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16061.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

Esmena RGE núm. 16083.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16084.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15987.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció. Perdó, 4 vots a
favor; 7... 8 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació, votació de la RGE núm. 15987.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15988.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15989.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16006.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15990.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15797.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15798.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15799.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15800.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15801.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15802.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15991.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15992.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15993.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15986.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Esmena RGE núm. 15995.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

La darrera esmena del Grup Parlamentari Popular, esmena
RGE núm. 16058.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, esmena RGE núm. 16357.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent la Sra. Secretària de fons que diu: “Aquí la gente...
todos a la vez, todos a la vez)

Perdó. Repetim l’esmena RGE núm. 16357. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16349.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 8...

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena 16349.

Vots a favor?... Vots a favor?... No, del Grup Parlamentari
Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7, 8... ai!, 7 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, esmena RGE núm. 15519.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15537.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15520.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15521.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 15538.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena del Grup Parlamentari El Pi, esmena quinze
mil cinc-cents...

(Remor de veus)

A la vista de l’empat...

(Remor de veus)

A la vista de l’empat, està estipulat a l’article 95.2 del
Reglament del Parlament i per això hem de procedir al vot
ponderat. Per tant, d’acord amb qui hagi votat... aquesta
proposta i en contra es valorarà si s’accepta o no.

Vots a...?, qui havia votat a favor d’aquesta esmena? Eren
6 que havien votat.

(Remor de veus)

Esmena RGE núm. 15538.

Vots a favor? Qui eren els que havien votat a favor? Abans
eren 6 ara són 5. Idò hem de repetir la votació.

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 15538.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Misteris de...

(Rialles)

La darrera esmena del Grup Parlamentari El Pi, esmena
RGE núm. 15552.

Vots a favor? No... 

Repetim la votació de l’esmena RGE núm. 15552.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, aquesta... és per fer menció que aquesta s’ha unit amb
la nostra i es vota en una única votació, entenc, les dues.

EL SR. PRESIDENT:

Ho anava a comentar. Passam a votar l’esmena RGE núm.
16444, que es vota conjuntament amb la RGE núm. 16132 del
PSOE, transaccionada, en el mateix sentit i amb els mateixos
termes. Per tant, ara votam l’esmena RGE núm. 16444 del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca i l’esmena RGE núm.
16132 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Unanimitat.
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Passam a votació de l’esmena RGE núm. 16441.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció, no perdonau,
perdonau. 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció. Está
empatado.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació per si...

(Remor de veus)

Per tant, l’esmena RGE núm. 16441 queda rebutjada pel vot
ponderat.

Esmena RGE núm. 16442.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena... Tornam a empatar, l’esmena RGE núm. 16442.
Passam al vot ponderat segons l’article 95.2.

(Remor de veus)

Per tant, l’esmena queda rebutjada d’acord amb el vot
ponderat. 

Seguim la votació. Esmena RGE núm. 16443.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Empate 6, 6, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a aplicar el mateix article, el 95.2, vot ponderat. Si
són els mateixos partits que han intervingut a l’anterior votació
l’esmena queda rebutjada d’acord amb el vot ponderat.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16433.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16434.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16445.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena RGE núm. 16222.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16216.

Vots a favor?
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Esmena RGE núm. 16216, que primer s’havia retirat però
ha estat per error, i s’ha anunciat després que es reincorporava.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16224.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16322.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16217.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16318 ha estat retirada.

Esmena RGE núm. 16215.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16323.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16223.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16220.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16280.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16281.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16266.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16267.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16221.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4..., sí, perdó? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A favor? Idò, 5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16239.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 16268.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista, esmena RGE núm. 16128.

Vots a favor?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Un moment...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Només per anunciar que la votarem en contra perquè hem
dit que la volíem mantenir fins al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 16128.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

L’esmena RGE núm. 16132...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, perdonau, perdonau! 5 vots a favor; 6 en contra; 2
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm. 16132 ja ha estat votada per la
transacció amb la RGE núm. 16444.

Finalment es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, així
com els pressuposts de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Voldria demanar si algun grup vol plantejar-se la votació
per separat d’algunes d’aquestes seccions. Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, nosaltres voldríem presentar votació per separat i a més
ens agradaria tenir un llistat de les seccions per poder dir...
quines sí i quines no, si pot ser.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

... són secció 2, Parlament de les Illes Balears. Secció 3,
Sindicatura de Comptes. Secció 4, Consell Consultiu de les
Illes Balears. Secció 5, Consell Econòmic i Social. Secció 6,
Oficina de Prevenció i Lluita contra Corrupció a les Illes
Balears. Secció 7, Consell Audiovisual de les Illes Balears.
Secció 11, Conselleria de Presidència. Secció 12, Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme. Secció 13, Conselleria
d’Educació i Universitat. Secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques. Secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca. Secció 17, Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació. Secció 18, Conselleria de Salut. Secció
19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Secció 31,
serveis comuns, despeses diverses. Secció 32, ens territorials.
Secció 33, serveis comuns i tecnològics. Secció 34, deute
públic. Secció 35, fons de contingència. Secció 36, serveis
comuns i despeses de personal. Secció 37, fons d’impuls del
turisme sostenible. Secció 73, Institut Balear de la Dona.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears. Secció 78, Escola
Balear d’Administracions Públiques. Secció 79, Institut de
Salut Laboral de les Illes Balears. 

Entitats públiques empresarials. E1, Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. E2, Agència de Turisme de
les Illes Balears. E3, Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental. E4, Institut Balear de la Natura. E5, Institut Balear

de l’Habitatge. E6, Serveis Ferroviaris de Mallorca. E7, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. E8, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. E10, Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. E11, Ports de
les Balears. E17, Institut Balear de Joventut. E18, Serveis de
Millora Agrària i Pesquera. E19, Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears. E20, Telecomunicacions i
Innovació a les Illes Balears. E21, Institut d’Estudis Baleàrics.
E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. 

Societats mercantils Públiques. S10, Gestió d’Emergències
de les Illes Balears. S11, Multimèdia de les Illes Balears. 

Fundacions del sector públic. F1, Fundació per a l’Esport
Balear. F2, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques. F3, Fundació Institut Socioeducatiu d’Estel. F9,
Fundació Robert Graves. F12, Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears. F14, Fundació d’Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull. F15, Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència. F22, Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia. F23, Fundació d’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears.

Consorcis. C1, Centre Balears Europa. C2, Escola
d’Hoteleria. C3, Consorci de Desestacionalització de l’Oferta
de l’illa de Mallorca. C4, Velòdrom Palma Arena. C5,
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. C7, Consorci
Foment Infraestructures Universitàries. C9, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. C10, Consorci
d’Aigües de les Illes Balears. C11, Consorci de Transports de
Mallorca. C13, Consorci d’Infraestructures Palmanyola. C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris Assistencials de les Illes
Balears.

Servei de Salut de les Illes Balears, secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears. Agència Tributària de les Illes
Balears, secció 50, Agència Tributària de les Illes.

Procedim al vot per separat de la Secció 2, Parlament de les
Illes Balears; Secció 3, Sindicatura de Comptes; i Secció 4,
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, estava acabant de repassar això. Demanaria si pot
començar una altra vegada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam iniciar la votació. Hem agrupat les seccions en
funció dels diferents vots que hem estat comentant per agilitar
la votació.
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Per tant, el primer bloc seria la votació de la Secció 2,
Parlament de les Illes Balears; Secció 3, Sindicatura de
Comptes; i Secció 4, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la següent agrupació, que és: Secció 11,
Conselleria de Presidència; Secció 12, Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme; Secció 13, Conselleria d’Educació i
Universitat; Secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques; Secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca. Secció 15...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, ara no el vull aturar, però jo no vull agrupar
d’aquesta manera, per mor que nosaltres aquí..., nosaltres
només votarem en contra de les seccions on hem fet esmenes a
la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Votarem per separat totes aquestes que...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

La resta, ens abstendrem a totes.

EL SR. PRESIDENT:

..., vot separat.

Bé, Secció 11, Conselleria de Presidència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra. Ai, perdó. Sí, sí, 7 i 6.

EL SR. PRESIDENT:

Secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 18, Conselleria de Salut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Secció 26, Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

A consorcis, C3, Consorci de desestacionalització d’oferta
de l’illa de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Consorci C3, Consorci de desestacionalització de l’oferta
de l’illa de Mallorca.

Vol intervenir, Sr. Pericay? No.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Consorci C4, Velòdrom Palma Arena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Consorci C13, Consorci d’infraestructures Palmanyola.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I ara passarem a votar la resta de seccions, entitats
públiques empresarials, socials i mercantils públiques,
fundacions del sector públic, consorci (...) Illes Balears, i
Agència Tributària de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

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

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió es vol agrair
la seva col·laboració en la tramitació d’aquest dictamen i
s’aixeca la sessió.
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