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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Silvia Limones.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Xelo Huertas substitueix Xavier Pericay.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Biel Barceló.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

Elaboració del dictamen del Projecte de l lei RGE
núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, del
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019. 

Aquesta presidència informa els grups parlamentaris que
l’ordenació del debat es farà en 11 apartats d’acord amb
l’ordenació de les esmenes derivades de l’informe de la
ponència. 

Així mateix es recorda que les possibles noves esmenes
que es presentin tendents a aconseguir un acord per
aproximació entre les esmenes ja formulades s’hauran de
presentar per escrit.

També es comunica als grups parlamentaris que les
votacions es realitzaran al final de cada debat.

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

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 13705/18 i per posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups parlamentaris té  la paraula
l’Hble. Sra. Patricia Font, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. No els empraré, l’única esmena que
mantenim viva a l’articulat és la 13705 de supressió de
l’apartat 2 de l’article 32. Aquesta esmena, que coincideix amb
la 13862 del PP, l’hem presentada perquè, atès que la situació
econòmica ha millorat, consideram que es fa necessari
recuperar el finançament original restablert a la Llei 20/2006,
de règim local de les Illes Balears. D’aquesta manera cercam
garantir una major autonomia per a les entitats locals, les quals
han patit i han hagut de fer uns grans esforços.

Pel que fa a la resta d’esmenes anunciam que votarem a
favor de l’esmena 13862, per coherència, evidentment, del
PP, i farem abstenció a la 14358, de Ciudadanos, que també va
una mica encaminada en el mateix sentit, i a la resta hi votarem
en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
13734/18 i per posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres aquesta esmena que hem presentat és el
reconeixement que s’ha tengut fins ara a una paga
extraordinària a l’antiguitat als treballadors que fan feina a
l’escola concertada, fins a dia d’avui hi havia aquesta paga i es
volia eliminar perquè s’al·legava que a partir d’ara tenien el
sexenni i cobraven un sexenni. Nosaltres consideram que quan
es cobrin els sexennis que els pertoca es pot eliminar aquesta
paga, mentre no cobrin els sexennis que els pertoqui han de
seguir cobrant aquesta paga, i d’aquí la nostra esmena.

Pel que fa a la resta d’esmenes dels grups parlamentaris, en
principi ens abstindrem a totes. No obstant això, sí que
esperam les explicacions de cadascuna d’elles per si féssim
vot favorable a qualcuna en concret.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular de les RGE núm. 13839 a la 13908/18 i per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començam el penúltim pas que és el debat en comissió de la
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tramitació parlamentària del pressupost de l’exercici 2019, un
pressupost que, si no hi ha cap daltabaix, serà aprovat la
setmana que ve, ja que té el suport de tots els partits que donen
suport al Govern.

És cert també que aquest suport de determinats partits ha
hagut de suposar també renúncies, renúncies als seus principis
i renúncies a la seva dignitat, perquè ja ningú no se’n recorda
del pla de reducció del nombre de barracons, per exemple, que
era un dels acords que es varen firmar l’any passat precisament
per poder aprovar els pressuposts per part del partit Podemos;
no s’ha complert aquest pla de barracons, però segueixen
donant suport al Govern amb més entusiasme si cal que els
altres partits que també donen suport al Govern.

I també s’ha de dir que aquest govern presenta uns
pressuposts que són menys socials que els anteriors, que ja
eren menys socials que els anteriors, que ja eren menys
socials que els anteriors, i ho dic perquè, per exemple, aquesta
legislatura, que havia de ser la legislatura de l’educació, idò
mirin, l’educació a l’any 2015 representava el 24,87% dels
pressuposts i ara representa només el 22,55%. Mentre que els
pressuposts en el seu conjunt pujaven a un determinat ritme
les partides d’educació pujaven a un ritme menor i, per tant,
òbviament el percentatge que representa en aquest cas
educació és menor del que representava tot just fa quatre anys.

Però és que en el seu conjunt les polítiques socials han
passat de representar el 72,93% a representar només el
68,50%.

Són uns pressuposts, per tant, menys socials que els que hi
havia a l’any 2015. S’han prioritzat altres coses enfront de les
polítiques socials i aquesta és la realitat. Per tant, no és
estrany que davant aquestes realitats, aquestes evidències
alguns partits..., idò, davant aquesta -ja dic- deriva conformista,
hagin perdut fins i tot un terç dels seus diputats.

I és més, tenim un pressupost que tindrà xifres rècord,
però que està gestionat per un govern que no sap gestionar, un
govern incompetent i un govern incapaç de tirar endavant les
polítiques que tenia encomanades tirar endavant. I em
referesc, per exemple, al tema de barracons, que és una cosa
molt evident; però em referesc també, per exemple, a les
aigües fecals que cauen diàriament a les platges de Balears i
que no reben cap tipus d’atenció per part del Govern; no hi ha
una política decidida en qüestions hidràuliques, aquests
pressuposts no tenen una política decidida per millorar,
reformar i fer noves depuradores. El tema de l’aigua, la
qualitat de l’aigua tampoc no és una qüestió prioritària per a
aquest govern i per a aquests pressuposts.

I per tant, nosaltres ja des del principi ja vam dir que no
estàvem d’acord amb aquests pressuposts i seguim amb la
mateixa qüestió. 

Nosaltres hem presentat un munt d’esmenes que el que fan
és precisament anar en aquesta línia, esmenes que el que fan
és, per exemple, reforçar les partides d’ABAQUA. Nosaltres
fem esmenes per valor de 88 milions d’euros a favor de

millorar les depuradores, els emissaris, les dessaladores i tot
el que fa referència a política hidràulica.

Nosaltres fem esmenes per eliminar l’Oficina
Anticorrupció, entenem que és un dispendi absolut, és una
oficina que no ha funcionat, que no ha tirat endavant les
funcions que tenia encomanades, que enguany s’hauran tirat
500.000 euros i que l’any que ve es volen tirar prop d’1 milió
d’euros. Per tant, nosaltres fem esmenes i un del gruix
important d’esmenes que fem al text articulat fa referència a
l’Oficina Anticorrupció. 

Entenem que, per evitar duplicitats, per evitar despeses
innecessàries, per evitar intromissions, perquè certament no
està clar quina funció té l’Oficina Anticorrupció, no està clar
que aquesta oficina anticorrupció trepitgi competències que
són de la Fiscalia Anticorrupció, trepitgi competències que
són dels jutjats, trepitgi competències que són de la
Sindicatura de Comptes i que per donar-li... per donar-li un
poc de feina aquest divendres volen aprovar que contracti un
“xiringuito” de Podemos per poder fer una auditoria ciutadana
del deute, que d’açò..., a açò hem arribat!, en açò hem
convertit l’Oficina Anticorrupció. 

Per tant, precisament perquè consideram un insult a
l’oficina anticorrupció el que farem aquest divendres i perquè
no té cap tipus de funció i perquè no ha solucionat res
entenem que ha de desaparèixer, per tant, fem esmenes en
aquest sentit. 

També fem esmenes per fer desaparèixer l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears és l’antiga agència
de turisme de les Illes Balears. L’Agència de Turisme de les
Illes Balears tenia una funció que era la promoció turística, la
promoció turística està ja cedida, traspassada als consells
insulars, per tant, l’Agència de Turisme de les Illes Balears
quedava sense cap tipus de funció. Què fa aquest govern per
intentar fer-la sobreviure, encara que sigui amb respiració
assistida? Li donen la funció de gestionar els fons de l’impost
de turisme sostenible. Nosaltres entenem que mantenir una
entitat amb respiració, ja dic, assistida perquè gestioni els
fons de l’impost de turisme sostenible creiem que és
innecessari, per tant, fem esmenes perquè desaparegui, i el
que fem és traspassar els fons de l’impost de turisme
sostenible traspassar-los directament a les conselleries que
creiem que són les que han de gestionar aquests fons.

També fem una esmena al text articulat sobre IB3. IB3 té
un pressupost aproximat de 31 milions d’euros, però, a més,
tendrà un romanent d’uns 10 milions d’euros, per tant, dins
l’any 2019 podrà gaudir de 41 milions d’euros. Aquests 10
milions d’euros de romanent la idea és invertir-los en la
renovació tecnològica, que ens sembla molt bé, però nosaltres
entenem que per a renovació tecnològica amb 5 milions n’hi
ha prou, i farem una esmena al text articulat i també esmenes
a les qüestions numèriques de 5 milions d’euros de baixa a
IB3.
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Altres qüestions que també fem referència a les esmenes
és una esmena respecte del fons de contingència, l’hem feta
cada any. Jo record quan aprovàvem la Llei de finances de la
comunitat autònoma hi havia una esmena del Partit Socialista
que deia que el fons de contingència havia de ser el 3% de la
despesa no financera del pressupost, un 3%. Finalment va
quedar entre un 1 i un 2%, però és que ara el mateix PSIB que
exigia un 3% ara l’ha convertit en un 0,5%. I ho hem vist amb
els dos darrers crèdits extraordinaris que hem hagut de fer, per
les riuades de Sant Llorenç, i ara per pagar les
indemnitzacions dels capritxos urbanístics del segon pacte de
progrés. No ha estat suficient el fons de contingència, no ha
estat suficient, i per açò hem d’anar a deute, i per açò hem
d’anar, per tant, a dèficit.

Facem un fons de contingència suficient. I ja dic, les
esmenes que nosaltres fem al fons de contingència tampoc no
són suficients, però evidentment són més suficients que la
proposta que ens fa el Govern. Per tant, entenem que hem de
tenir un fons de contingència suficient per fer front a aquestes
eventualitats, enguany han estat les riuades de Sant Llorenç i
les indemnitzacions i l’any que ve seran altres coses. Tenguem
un fons de contingència solvent. 

Una altra qüestió que també ens sembla important és el
Fons de cooperació local, a poc a poc veiem que van
augmentant el percentatge, ara un 0,5% enguany; nosaltres
mantenim que s’acompleixi la llei, un 0,7%. No té sentit,
ningú no pot entendre que tenint 1.350 milions més i que l’any
que ve seran 1.500 o 1.600 milions d’euros més que el que
teníem a l’anterior legislatura, encara es perjudiqui d’aquesta
forma els ajuntaments. No té sentit amb els pressuposts més
alts de la història que es perjudiqui amb un Fons de
cooperació local per sota del que marca la llei, no té sentit.
Per tant, nosaltres fem una esmena tant a nivell numèric com
a nivell del text articulat sobre aquesta qüestió.

També fem una esmena per eliminar l’Ens de Residus de
les Illes Balears. Allà hi ha una recomanació que sol fer la
Sindicatura de Comptes de tant en tant i és que s’eliminin
empreses públiques, que s’elimini o es racionalitzi el sector
públic instrumental i cada any ens trobam que aquest govern,
en contra de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes,
el que fa és augmentar aquest sector públic instrumental, i
enguany ens vénen amb la creació de l’entitat Ens de Residus
de les Illes Balears, doncs, nosaltres fem una esmena per
suprimir-lo. És a dir, no dupliquem coses, no facem més
despesa, no creem despesa estructural sinó que el que hem de
fer és racionalitzar açò, i açò és duplicar despeses i duplicar
la gestió que pot dur directament la conselleria.

Fem també algunes esmenes a les taxes i en fem una de
general de reducció d’un 30% de les quotes fixes de les taxes,
en general.

I després fem una reforma fiscal, i com que ja sé que diran,
i d’on traureu els doblers?, de quins serveis bàsics llevareu
aquesta reforma fiscal? Doncs, mirin, de cap, perquè hi ha una
esmena que diu que la reforma fiscal aquesta entri en vigor dia
1 de gener de 2020. No, no, és a dir, anem..., és a dir, no tindrà

cap efecte dins el 2019, entre altres coses perquè amb les
esmenes numèriques no se’ns permet reduir despesa, no se’ns
permet, tècnicament no se’ns permet reduir. Per tant, entenem
que si no se’ns permet reduir despesa i nosaltres fem al text
articulat esmenes que el que fan és reduir despesa, per tant, no
tendria..., no seria coherent una cosa amb l’altra. Per tant, que
entri en vigor dia 1 de gener de 2020, siguem valents, reduïm
la pressió impositiva, parlam de 190 milions d’euros, parlam
que a l’any 2019 el pressupost incrementa 400 milions
d’euros, 400 i busques de milions d’euros, parlam de llevar
190 milions d’euros sobre un increment ja de 400 milions
d’euros, no parlam de reduir despesa, parlam d’incrementar-la
menys, però ja dic, no 2019, 2020.

Siguem valents, retornem a aquells que varen patir els
estralls de la crisi, aquelles classes mitjanes i treballadores,
tornem-los aquell esforç amb una reforma fiscal que sigui
potent, que es noti a les butxaques i que a la llarga provoqui
mantenir i fer viable el creixement econòmic.

De les propostes que tenim, doncs, afecten pràcticament
a tots els imposts; hi ha una reducció del tram autonòmic de
l’IRPF, hi ha determinades deduccions també que fem
deducció a l’IRPF, hi ha reduccions també a l’impost de
successions i donacions, milloram crec la qüestió de la
baixada també o d’aquesta tarifa mini de l’impost de
transmissions patrimonials, l’impost de patrimoni també
pujam el mínim exempt i també modificam la taula del tipus
impositiu, i a l’impost de turisme sostenible també fem les
nostres esmenes perquè a l’hivern els usuaris  dels hotels i
apartaments estiguin exempts i que a l’estiu paguin la meitat
del que paguen ara. 

Açò és una primera passa, aquesta reforma fiscal és una
primera passa, és a dir, no descartam eliminar, per exemple,
l’impost de turisme sostenible, no ho descartam de cap de les
maneres, açò és una primera passa, i no descartam tampoc
eliminar els actes jurídics documentats. Ja dic, açò és una
proposta realista que, a més, ja la vàrem presentar com a llei
en el seu moment i ja ens la van rebutjar, i és una proposta
consensuada amb el Col·legi d’Economistes, amb les
associacions d’agents tributaris, etc., vull dir, que no és una
proposta només del Partit Popular, és una proposta que surt de
la societat civil i és una proposta realista i que es pot aplicar,
ja dic, dia 1 de gener de 2020.

És més, nosaltres ho fem a la cara, nosaltres diem, volem
baixar imposts; no com altres que han de crear societats
pantalla per pagar manco imposts o altres que han de defraudar
Hisenda perquè volen pagar manco...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... nosaltres no, nosaltres volem que la gent de forma legal
pugui pagar menys.
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EL SR. PRESIDENT:

... ha d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I ja... bé, en tot cas, hi ha una segona intervenció
m’imagín...

(Remor de veus)

... idò a la segona intervenció ja faria esment fins i tot també
d’altres esmenes d’altres partits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears RGE núm. 14278/18 i 14279/18 i per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja crec que era el que
faltava, el Sr. Camps ens ha proposat una reforma fiscal en
diferido que entrarà en vigor al 2020, no sé si en concepto de
sufrimiento causado por las políticas del Partido Popular
durante la crisis. 

Em sembla mentida això, Sr. Camps, que proposi una
reforma fiscal que entrarà en vigor l’1 de gener del 2020. En
tot cas la reforma fiscal...

(Remor de veus)

... que ens va presentar fa poc sí que hauria d’haver tingut en
compte que alguns serveis bàsics d’aquesta comunitat
autònoma no es podrien sufragar si no fos per la política
impositiva que ha dut a terme aquesta majoria.

I vostè  parla de doblers a les butxaques dels ciutadans i
ciutadanes de les nostres illes i jo crec que els doblers a les
butxaques de la ciutadania s’aconsegueixen amb un pla contra
la precarietat laboral, millorant els contractes dels
treballadors i treballadores d’aquesta comunitat autònoma,
pujant els sous en quatre anys un 17% en el conveni
d’hostaleria, i és així, crec, com la gent pot veure que té més
doblers a les butxaques. Perquè vostè, que parli de societats
pantalla i a més quan vostè ha defensat reiteradament que la
gent cerqui la millor manera per pagar manco imposts al
nostre país i a la nostra comunitat autònoma, que defensi els
mitjans per intentar fer enginyeria fiscal i no pagar els imposts
que toca, bé, idò que vostè digui això té prou gràcia, en tot cas.

Sobre educació, i no és només sobre educació, tenim els
pressuposts més elevats de la història d’aquesta comunitat
autònoma. És clar, vostè juga amb els nombres i diu: “si el

pressupost d’educació de 2015 era d’un 24% i ara aquest
percentatge baixa en relació amb el pressupost del 2019 és
que els pressuposts deixen de ser socials o són manco socials
que abans”.

És clar, si els pressuposts del 2013 del Partit Popular en
educació que eren de 724 milions d’euros haguessin estat a
uns pressuposts que eren de... per exemple, de 1.200 milions
d’euros el percentatge seria molt elevat, però en canvi serien
uns pressuposts molt baixos i no servirien per curullar totes
les necessitats d’aquesta comunitat autònoma en matèria
d’educació. Per tant, crec que no es pot jugar així amb els
nombres. 

Per primera vegada en aquesta comunitat autònoma tenim
uns pressuposts d’educació que sumen la quantitat de 1.000
milions d’euros, una quantitat que la comunitat educativa ha
reivindicat durant moltíssim de temps i crec que s’ha de
reconèixer l’esforç que s’ha dut a terme, perquè en un principi
no es podia fer aquest esforç pressupostari perquè no hi havia
suficient gent per administrar aquest pressupost, de fet, no hi
havia suficient gent perquè el Partit Popular havia fet fora
moltíssima gent que treballava a la comunitat educativa.

Després, sobre les esmenes que presenten, crec que fan
política ficció i no perquè, com han dit els diaris, llevin tres
vegades el pressupost d’una partida determinada. Això per a
una persona que no coneix exactament el pressupost i no està
governant seria normal, el problema és que no diu d’on trauria
els doblers si es fes aquesta reforma fiscal, i sé que vostè ha
dit que entraria en vigor al 2020, però vostè va presentar... o
varen presentar per part del Sr. Company una reforma fiscal fa
ben poc, i aquesta reforma fiscal suposaria una minva en la
recaptació de doblers per part de la comunitat autònoma. Per
tant, aquestes esmenes que diuen que reforçarien les partides
que volen reforçar no es podrien fer i, per tant, aquesta
política fiscal és política ficció en tot cas.

No entraré a valorar més les paraules del Partit Popular ni
les seves esmenes. Em centraré en les que hem presentat
nosaltres. Nosaltres tenim dues esmenes a l’articulat, una és
sobre l’Oficina Anticorrupció per tal que els romanents es
puguin utilitzar l’any que ve. Crec que és obvi que està costant
posar aquesta oficina anticorrupció en marxa, però això no és
cap excusa com per dir que la seva necessitat és qüestionable
en una comunitat autònoma en què tenim el major nombre
d’imputats per corrupció per habitant.

Crec que hem de recordar la història d’aquesta comunitat
autònoma perquè l’Oficina Anticorrupció sigui la punta de
llança precisament per lluitar contra el que ha passat en
aquesta comunitat autònoma, perquè és una eina més, perquè
s’ha posat en marxa en altres comunitats autònomes i perquè
països del nord, que vostè posava d’exemple l’altre dia, la
tenen fa molt de temps i poden lluitar contra la corrupció molt
més efectivament.

Després tenim una esmena sobre ràtios d’inspecció
turística. Nosaltres hem insistit que és necessari dotar de més
personal el cos d’inspectors turístics. Pensam que no tenim
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els inspectors suficients per les places que tenim a la nostra
terra i, per tant, el que volem és establir unes ràtios raonables.
Sí que tenim una proposta de transacció  per part del Partit
Socialista i, en tot cas, crec que podrem afinar un poc més la
redacció d’aquí al moment en què haguem de votar.

També vull dir que estam..., sobre les esmenes dels altres
grups, estam d’acord amb aquesta esmena del Fons de
cooperació local que comparteixen MÉS per Menorca i Partit
Popular.

Votarem a favor també de les esmenes del Partit Popular
13874 i 13880, una parla de deduccions i l’altra de taxes
portuàries.

I res més, aquestes són les esmenes que votarem a favor i
quedam a l’espera de trobar una transacció, una redacció
millor per al tema de les ràtios d’inspectors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt es disposa de quinze minuts, que seran dividits entre els
portaveus presents en aquesta comissió. Les RGE núm.
14329, 14330 i 14331/18, correspon la seva defensa a la Sra.
Montserrat Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Quisiera antes de empezar la
defensa de las enmiendas que hemos presentado que... se
tomara nota de un error en la 14329, porque pone “disposición
final 5, apartado 1" y corresponde a “la disposición adicional”.
Espero que esto sea subsanable porque bueno, se ve además
por el tema del texto que lo que se intentar enmendar pues que
va relacionado con la prestación farmacológica. Entonces...,
debió ser un error de transcripción, no sé cómo pudo..., no
tuve ocasión de estar en ponencia para poder plantear este
error y me gustaría si se pudiera subsanar, porque de hecho la
enmienda no tiene nada que ver con el punto del articulado al
que va dirigido, de acuerdo.

En esta enmienda, en la 14329, lo que queremos plantear
és una inquietud que he defendido desde la entrada en este
parlamento, son aquellas personas vulnerables que cobran
menos de 1.000 euros y que tienen enfermedades crónicas y
que en muchas ocasiones tienen que elegir entre pagar la
medicación o comer o pagar la vivienda que están habitando.
Ahora que se va..., que se plantea desde el Govern eliminar
estos copagos, que es una medida por la que me congratulo y
que también apoyo, como no puede ser de otra manera, que se
supriman estos copagos farmacológicos de los jubilados,
pues, creo que este colectivo merece integrarse también
dentro de la supresión de los copagos sanitarios que impiden
en muchas ocasiones que puedan acceder a los medicamentos
y, por tanto, a una salud pública y universal como defendemos.
Son personas que incluso muchas veces no llegan ni a los 600
euros de ingresos y que sus tratamientos del asma o temas de
corazón que pueden suprimir incluso... perdón, que pueden
llegar incluso a superar los 300 o 400 euros al mes con la

aportación del 40% al estar trabajando que tienen que realizar
para poder sacarlos de la farmacia.

Después, las enmiendas 14331 y 14330 están muy ligadas,
y aquí lo que se propone es una defensa de la posidonia, no
creo que haya ningún diputado dentro de este parlamento que
no haya defendido ni ningún grupo político que no haya
defendido la importancia de la posidonia, de protegerla y
demás. Aquí lo que se propone es que los fondos de la
posidonia salgan de la ecotaxa, que realmente la ecotaxa
también la función era que paliase la huella ecológica de la
sobrecarga que tenemos en determinados meses del año de
sobrepoblación debido a que somos una potencia turística, y
de las tasas también que han de pagar los barcos que se
dedican a la actividad lucrativa paseándose por el litoral, los
tipos de embarcaciones que se recogen en lo que es la llamada
la lista sexta.

Sobre las tasas de la lista sexta, que queremos que se
destinen a la protección de la posidonia, dejamos la cantidad
original prevista en recaudación, aunque solicitamos que estas
tasas se revisen al alza según el número de barcos, es decir,
según la presión y lo dañado que esté la posidonia, es decir, la
degradación ambiental. 

Es el contenido de mis enmiendas que espero obtengan el
apoyo de los grupos de la cámara. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar les esmenes RGE núm. 14334,
14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342,
14343, 14344, 14345, 14346 i 14349/18 té la paraula la Sra.
Xelo Huertas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. En primer lloc, vull
dir que l’esmena del diputat Aguilera queda defensada amb els
seus propis termes.

Quant a les esmenes que queden vives dels altres grups, en
principi no em manifestaré, perquè com que no he estat a
ponència i això, vull dir que em dedicaré a defensar les meves
esmenes.

La 14334, bé, és una lluita que tenc ja durant tots aquestes
sessions parlamentàries i és que s’acompleixi la Carta Social
Europea, el que es pretén és que la renda social tengui
l’import que indica la Carta Social Europea que està firmada
per l’Estat i que incomplim sistemàticament. Per tant, aquesta
és la idea.

Quant a la 14337, 36, 35, dir que si e ls  pressuposts
s’aproven al Parlament el més lògic és que també quan es
facin modificacions de crèdit o s’hagin donar autoritzacions
de segons quin tipus d’import, sigui el Parlament que aprovi
les autoritzacions i les modificacions, sempre, és clar, quan
els imports siguin elevats, no demanam que siguin de 30.000,
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però a partir de 500.000 euros crec és adient que el Parlament
ho sàpiga.

Quant a la 14338, on tant al director de l’ib-salut com a
l’interventor general se’ls  dóna un complement específic
diferent de la resta, tenen el de la resta i l’augment a més amb
un import de 26.569,51. No estam d’acord amb aquest
augment, consideram que amb l’específic que tenen els altres
funcionaris de la CAIB és més que suficient, de la mateixa
categoria.

La 14359 és un apartat nou perquè creiem que la
fiscalització prèvia sí que és de vital importància per evitar la
corrupció, és a dir, tal vegada no tant unes altres coses sinó
que si fiscalitzam abans segurament evitarem molts de casos
de corrupció.

Quant a la 14340, les despeses d’una comissió interinsular
el lògic és que les paguin els consells no que les pagui el
Parlament. Vull dir, no entenc per què aquestes despeses han
d’anar a càrrec del Parlament i no a càrrec dels consells
respectius.

Quant a la 14341, hi ha una diferenciació segons el tipus
de personal, és a dir, només es dóna el complement de
productivitat al personal de l’ib-salut, quan hi ha altre personal
a l’administració de la CAIB que també s’han de traslladar a
Eivissa i a Menorca, com poden ser inspectors de joc que allà
només n’hi ha un i s’han de traslladar, i no sé per què no se’ls
ha de reconèixer també el complement de productivitat i
només en el cas de Salut.

A la 14342 pensam que quan és un dret la reducció de
jornada sempre i quan el servei ho permeti, ja el que sigui
discrecional sobra. Per tant, és suficient que es digui “que
quan el servei ho permeti”. 

Quant a la 14343, 44, aquestes dues també el mateix, que
s’elimini la paraula “discrecionalitat” ja que hi és “segons la
necessitat del servei” i per una altra banda que sí que suposin
que s’han de nomenar substituts, perquè no és normal que es
puguin donar excedències llargues i no sigui necessari ni
obligatori nomenar substitut. Això té dues lectures, o bé no hi
ha feina i la persona que se’n va no fa res, o bé es deixa la
feina acumulada i qui pateix sempre és l’administrat que es
torba, es torba i es torba a solucionar els seus problemes i les
seves peticions. 

Quant a la 14345, aquesta és molt senzilla, en els acords
pel canvi es va dir que es reduiria el sector instrumental i en
aquesta legislatura no hem fet més que crear sector i sector
instrumental. Ja hi ha prou ens on es poden dur residus, no
importa crear-ne un de nou.

Quant a la 14346 em sembla que no és de rebut que
s’incentivi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, ha d’anar acabant, ha d’anar acabant, eh?

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... -ara acab-, que s’incentivi presentar coses sense projectes,
o bé eliminam la paraula “projecte” o bé no es pot tenir la
mateixa categoria si ho presentes amb projecte o sense
projecte. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar les esmenes de Ciudadanos, RGE
núm. 14350, 14359/18, té la paraula el Sr. Xavier Pericay, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA.

Gràcies, president, intentaré fer via. Només una cosa que
crec que sí ho podem fer en el començament d’aquesta
comissió , que és avui, seria pràctic, és a dir, que totes les
esmenes del Grup Mixt que no puguin ser defensades perquè
aquí no hi és aquell representant, si realment poden consider-
se ja defensades en els seus termes, sense necessitat d’haver-
ho de recordar a cada secció, no sé si ho podem fer així.

Aquí no n’hi ha cap, per exemple, de Gent per Formentera,
però n’hi ha en altres comissions, llavors..., ho deman
simplement, per si ho han de tenir present sistemàticament
cada vegada que canviem de secció o si..., tenint en compte
que avui comença aquesta comissió i que dura fins dijous per
ventura ho podem fer així, però vaja...

EL SR. PRESIDENT:

Segons m’informen els serveis tècnics, doncs, és millor
que digui almenys per tenir en compte que a l’hora de
transcriure l’acta doncs hi ha algú que ha fet constar que hi ha
unes esmenes que no han pogut ser  defensades, jo crec que...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, a cada secció, per tant,...

EL SR. PRESIDENT:

... és bo que es digui que tal esmena doncs es dóna per
defensada, perquè a l’hora de traduir, a l’hora de posar en
paper o de posar en mitjà informàtic, almenys consti que hi ha
unes esmenes que no s’han pogut defensar.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

D’acord, doncs ho farem així, idò.

Bé, Ciutadans ha presentat 10 esmenes a l’articulat, en
realitat 11, però n’hi ha una que per qüestions procedimentals
va quedar anul·lada; d’aquestes 10 es poden agrupar en
distintes categories, n’hi ha una que demana la supressió del
sou del director de l’Oficina Anticorrupció, no exactament en
el mateix que el Sr. Camps considera que s’ha de suprimir
aquest sou, en realitat nosaltres no considerem que aquesta
persona no hagi de cobrar, però sí que considerem que cobra
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una quantitat completament desmesurada i ho consideram des
del primer dia i, per tant, aquesta esmena té com a objectiu
això, que aquest sou, com a mínim, no sigui el sou que hauria
de cobrar.

Després en tenim una altra que demana que la
indemnització pel cost de residència, que és una cosa que
preveu fora de les Illes Balears, s’apliqui també al personal
funcionari que exerceix funcions transitòries com a alt càrrec,
i no només en els casos que preveu l’articulat.

Llavors ve un grup de tres, que estan vinculades entre elles
i que també tenen com a objectiu reclamar que el personal
estatutari del Servei de Salut, que no presti funcions sanitàries,
tengui dret també a reducció de jornada, llicència per
assumptes propis i possibilitat de sol·licitar una excedència,
cosa que en aquest moment l’articulat no permet.

La següent es refereix als centres concertats i al
cobrament de la paga extraordinària a la qual té dret per
antiguitat, els pressuposts l’exclouen i nosaltres creiem que
aquesta paga per antiguitat s’ha de cobrar.

La següent, que crec que ja ha estat també esmentada aquí,
té a veure amb el compliment de la legalitat, proposam que el
Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals sigui
d’un 0,7%, que és el que realment marca la llei, i no d’un 0,5,
com figura en aquest moment a l’articulat.

Una altra demana que els romanents a òrgans estatutaris i
a ens instrumentals de l’exercici 2009 es destini íntegrament,
per molt que això pugui doldre al Sr. Aitor Morrás, que avui no
és aquí, a amortitzar el deute financer.

I les dues darreres són dues noves disposicions addicionals
que hem incorporat i que persegueixen que, d’una vegada, la
primera, s’acompleixi, ni que sigui per via de llei, el que el
Govern fa més d’un any que promet, és a dir que tots els
ciutadans puguin saber quin és l’estat d’execució de tots els
projectes aprovats des de l’entrada en vigor de l’impost de
turisme sostenible , cosa que avui encara no sabem, i van
mesos i mesos que se’ns promet. I per altra banda, la segona
d’aquestes esmenes, també té a veure amb l’ITS, però en
aquest cas nosaltres hem considerat que la desnaturalització
ja d’aquest mateix impost, que és una cosa que ve,
pràcticament, des de la seva creació, ha arribat realment al
grau màxim quan es dedica a polítiques de promoció i
construcció d’habitatges de protecció oficial, que és allò que
el Govern hauria hagut de fer amb els seus pressuposts i no
amb els doblers que li dóna aquest impost. Per això
eliminam... la proposta que fem és eliminar a la llei el punt
que va ser introduït ara fa un any i que justament preveu
aquesta possibilitat.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, més que res perquè les altres em resulta molt difícil
poder explicar com votarem, per tant ja a mesura que anem
votant...

I també que per a la votació probablement em substituirà
la diputada Olga Ballester, que jo me n’he d’absentar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Pericay. Abans de passar al torn en contra,
podem acordar la modificació de l’esmena RGE núm. 14329,
que ens ha anunciat la Sra. Montserrat Seijas, aquesta
modificació és factible fer-la? Hi estan d’acord, per
unanimitat? Sí.

Passam al torn en contra, per un temps de quinze minuts,
el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies, president. No vull intervenir gaire, però
sí dos comentaris respecte  del que ha dit el Sr. Camps, un
sobre això del pressupost... -sí, no, jo no tenc ganes d’esgotar
el torn, però sí que dues coses sí que les diré-, una sobre el
tema d’una frase, crec que, per desgràcia, molt recorreguda,
que és el tema del pressupost més social de la història, que
l’empren crec que tots els polítics de totes les institucions.
Els pressuposts més socials són els que tenen més pressupost,
més personal, més recursos a educació, a sanitat, a serveis
socials, no els que representen un percentatge més gros,
perquè arribaríem a l’absurd que si eliminàssim tota la resta de
conselleries, excepte aquestes, serien els pressuposts més
socials, i, evidentment, no serien uns pressuposts gens
desitjables.

Vull dir que està clar que els  pressuposts, el que
representen en percentatge a l’actualitat sempre seran
inferiors del que han estat a anys passats perquè la despesa
financera ara és molt més que fa uns anys, evidentment això,
així com van les coses, és previsible que arribi a baixar, però,
evidentment, els pressuposts més socials són els que destinen
més recursos, els que tenen més metges, els que tenen més
professors, aquests són els més socials; vull dir, i, si no,
demanarem a la gent si s’estimen més un pressupost que en
percentatge les partides d’educació o sanitat siguin més
grosses, però que tenguin menys metges, que tenguin menys
professors, que tenguin menys professionals i que tenguin
manco recursos, és evident que això cau pel seu propi pes.
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Jo crec que tothom hi cau a l’hora de... sempre s’ha de
justificar el pressupost, tothom hi cau, tots els partits a l’hora
de... a les diferents institucions a l’hora de defensar els
pressuposts, però crec que és important per un poc d’higiene
mental de reconèixer que això és així.

Aquest pressupost no inclou una gran reforma fiscal, que
demana el Partit Popular, que la demana sempre que és a
l’oposició, però sí que inclou mesures destinades a minvar
aquesta pressió fiscals, a sectors molt concrets, a amplis
sectors, com el tema de l’educació per l’habitatge habitual,
l’impost de transmissions patrimonials o la deducció per
conciliació familiar, crec que... o, per exemple, amb
l’eliminació del copagament. Jo  crec que és un pressupost
que, a mesura que l’economia va millorant i que els ingressos
públics han anat millorant, evidentment calia, era necessari
augmentar molt la despesa perquè veníem de situacions on
s’havia retallat molt, però, en la mesura que hi ha hagut marge,
també hi ha hagut marge per a aquestes deduccions que
nosaltres consideram que són més socials.

Passant concretament a les esmenes, molt breument,
estaríem d’acord amb la 13874 del Partit  Popular, 874 del
Partit Popular, ens sembla encertat això que el cobrament
d’aquests 30 euros en el cas de canvis de reserves de ports
només es cobrin si són els 15 darrers dies, perquè és evident.

També amb la 13880, que hem parlat amb el Grup
Socialista, de proposar una transacció, però és clar, en el
mateix sentit o en un sentit molt similar.

I també la 14279 de Podem, respecte de l’Oficina
Anticorrupció, d’afegir-la als organismes que poden
incorporar romanent. Creiem que té sentit que els organismes,
diguem del Parlament, el Parlament, la Sindicatura, que poden
incorporar aquest romanent, té sentit que un altre organisme
que es troba al mateix nivell orgànicament tengui la mateixa
situació i, per tant, votaríem a favor també de la 14279.

De la 14278, hem parlat també d’una possible transacció,
en tot cas la proposarà el portaveu del Grup Socialista.

Com també de la 13862 i la 13705 del Partit Popular i de
MÉS per Menorca, respectivament, respecte del Fons de
cooperació; que el Fons de cooperació qui el va deixar al
0,3% va ser el Partit Popular i el va abaixar primer al 0 ,5 ,
després el va abaixar al 0,3 i després, el 2015, quan va millorar
la situació econòmica, el va mantenir al 0,3. Aquest Govern en
els projectes de llei l’ha anat augmentant progressivament i
per tant nosaltres, tot i que evidentment compartim que s’ha
d’arribar al 0,7 progressivament, consideram que s’ha
augmentat i creiem que és positiu.

Respecte d’aquesta regla, evidentment, que es va introduir
a l’any 2013 o 2012, quan es va fer la primera disminució, es
va incorporar aqueixa regla, perquè era evident que no es podia
mantenir que els ajuntaments no cobrassin manco d’aquest
concepte, perquè es rebaixa el tipus del 0,7, primer al 0,5 i
després al 0,3, per tant, era evident que el Partit Popular va
suspendre aqueixa regla, perquè, si no, aquesta davallada que

va fer no hagués tengut efecte. Nosaltres som partidaris d’una
transacció en aquest sentit, en determinades circumstàncies,
que, en tot cas, també el Grup Socialista la presentarà i la
defensarà, i nosaltres li donam suport.

I res més. Moltes gràcies.

Perdoni, president, però és que m’he oblidat... que m’han
fet arribar des de la Conselleria de Serveis Socials i d’Hisenda
que per part de l’Estat s’ha fet notar un problema que hi hauria
a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, que
és un tema relacionat amb les taxes, que es va incloure...
aquesta es va aprovar per unanimitat, però a l’apartat 2  de
l’article 15 d’aquesta llei diu: “Igualment, les administracions
locals de les Illes Balears poden incloure exempcions i
bonificacions a les taxes i als preus públics de la seva
competència.”

I aquí, per ser rigorosos i per acomplir la legislació estatal,
faltaria fer un afegit, que fos “sempre que la possibilitat
esmentada estigui prevista a la legislació estatal”. Jo deman,
sé que és una esmena in voce que necessita el consentiment
de tots els grups, però, atès que és un tema que es va aprovar
en el seu moment per unanimitat i que és una correcció per
respectar, diguem, la legislació estatal, demanaria el
consentiment de to ts  els grups per incloure aqueixa
disposició.

Seria una disposició final, que seria modificació de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, amb el
següent redactat: “L’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 8/2008,
de 31 de juliol, de suport a les famílies, queda modificat de la
manera següent: “2. Igualment les administracions locals de
les Illes Balears poden incloure exempcions i bonificacions
a les taxes i als preus públics de la seva competència -i aquí ve
l’afegit nou-, sempre que la possibilitat esmentada estigui
prevista a la legislació estatal.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Hi ha qualque grup que s’oposi a aquesta
esmena in voce? Doncs, en aquest cas aquesta esmena queda
aprovada per unanimitat, supòs que és així.

(Remor de veus)

Molt bé, Sr. Reus, una vegada aprovada aquesta esmena la
passi clarament a la secretària.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No, no, si és una nova, disposició final nova.

EL SR. PRESIDENT:

Recés de cinc minuts.

(Pausa)
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EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Aquesta esmena in voce que s’ha
presentat, s’aprova per unanimitat?

D’acord, recomençam la sessió. Aquesta esmena, atès que
els portaveus no la tenien per escrit, queda posposada fins que
es pugui llegir i llavors votarem si s’accepta o no s’accepta.

Per tant, seguim amb el torn en contra per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Alcover,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres dir que
estarem d’acord amb aquesta nova disposició final.

Bé, jo miraré de ser breu, no entraré molt en el detall de
les esmenes, a mi, sincerament, a mi ja m’agradaria, encara
que sigui en el plenari, qualcú m’explicàs quin sentit té fer una
proposta fiscal a un any vista, quan hi ha unes eleccions i un
altre pressupost aprovat, si no és, evidentment, un tema
electoral, que és més que evident que és un tema electoral,
però bé, qualcú qualque dia m’ho podria explicar.

Evidentment, coincidesc amb les apreciacions que han fet
altres companys respecte de moltes esmenes.

Passant amb detall, per estalviar una mica de temps a
aquesta comissió, atesa l’hora que és i les hores que fa que
estam reunits, nosaltres votaríem a favor de la de Podem, de
la 14279, aquella que incorpora l’Oficina de Prevenció i
Lluita Anticorrupció, perquè entenem que també és un òrgan
del Parlament i és el que quedava coix, per tant està bé que
l’incorporem.

A la d’El Pi, la 13734, hem proposat una transacció que
també és aquí, si després es volen fer, podem fer còpies
després per a la resta, però s’ha proposat una transacció que,
d’acceptar-se hi votaríem a favor, si no la debatríem en el
plenari.

A la 13862 i a la 13705 del Fons de cooperació local
també proposaríem una transacció que aniria en el sentit,
aquesta no l’he duta impresa justament, però aniria en el sentit
que “cap ajuntament pot baixar, excepte sigui per motiu que
hagi baixat la població”, perquè si parlam de municipis petits
allà on es redueix la població sí que és possible que per aquest
criteri es pugui reduir l’import que es transfereix, que sigui
l’únic criteri que es pugui reduir l’aportació. Però entenc que
la resta mai no podria ser inferior a l’any anterior.

Ara cercaré la transacció i la llegirem més detingudament.

La 14278, de Podem, també demanaré cinc minuts al
darrer per oferir una transacció, encara debatem les
inspeccions turístiques.

La 13874, del Partit Popular, la dels 30 euros dels iots, la
votaríem a favor. Tampoc no entraré en més detall, però
creiem que és encertada.

La 13880 del Partit Popular és una esmena que es fa a la
disposició final segona, i la disposició final segona, com se
sap, són les modificacions del text refós de les disposicions
legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria de tributs cedits per l’Estat, que és un article o una
disposició, millor dit, que l’Estat hi posa sempre la lupa a
sobre i sempre ens fa qualque suggeriment, i aprofitaríem
aquesta que li volíem a favor per fer dues o tres modificacions
a la disposició final segona.

La resumesc, serien tres modificacions: una seria al punt
1 de la disposició final segona, que seria a l’apartat -bé, la
llegiré, o fem fotocòpies per a to thom, serà més ràpid? La
llegiré: “L’apartat 3 de l’article 4 ter del text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat queda
modificat de la manera següent: 3, el punt 3. Aquesta deducció
no és aplicable en els casos següents: en el punt b), al text en
castellà posava “cuando la renta del contribuyente” i al text
català posa “quan la base imposable del contribuent”. El que
està bé és “quan la base imposable total”. Per tant, proposaria
una transacció en aquest sentit, “quan la base imposable total”.

També afegiríem un apartat a), b), c), un d) que digui:
“Quan hi hagi oferta educativa pública diferent de la virtual o
a distància en l’illa de Mallorca per realitzar els estudis
corresponents i el trasllat impliqui cursar aquests estudis fora
de les Illes Balears”. Perquè..., això ja hi era l’any passat, em
sembla que si un mallorquí estudia dret a Barcelona, idò
aquesta deducció no la té perquè per això ja la comunitat
finança la universitat els estudis corresponents.

Proposaríem un punt b) també, corregir una errada
material, aquesta és una errada material al punt 2 de la
disposició final segona esmentada pel qual s’afegeix un nou
article, l’article 5, quinquies del text refós esmentat
únicament en la versió castellana. La versió castellana va
quedar..., posava “que estén inscritas en el registre
correspondiente”, és un error material, i hauria de dir
evidentment “en el registro correspondiente”, és un error
material, però bé, aprofitam per modificar-ho.

I finalment, el punt 3 de la disposició final segona
esmentada pel qual s’afegeix un nou article, l’article 6 bis en
el text refós esmentat, l’apartat 5è d’aquest nou article 6 bis,
ens va dir l’Estat que entenien que no s’entenia bé, que es
podia millorar la redacció, i per això proposam en el mateix
sentit, però una nova redacció, i la redacció seria la següent:
“Si tots els descendents o acollits deixen de ser menors de sis
anys al llarg de l’any, el límit màxim de la deducció s’ha de
prorratejar per la suma del nombre de dies en què els
descendents o acollits hagin estat menors de sis anys durant
l’any natural. També s’ha de prorratejar de la mateixa manera
el límit màxim de la deducció si els descendents han nascut o
han estat adoptats al llarg de l’any o si els menors han estat
acollits al llarg de l’any”.
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És... té el mateix sentit, però diferent redacció perquè
l’Estat ens va recomanar que ho féssim així. Per això
proposaríem afegir a aquesta disposició final segona, en
aquesta esmena que proposa el Partit popular, aquestes tres
modificacions.

No hi ha res més a comentar, la resta les votaríem en
contra i deixaríem per al plenari el debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per tant, les modificacions que ha
plantejat són a la disposició addicional o final segona?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Les modificacions que vostè ha plantejat són referents a la
disposició addicional o a la final segona?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

A la final segona.

EL SR. PRESIDENT:

A la final segona. I és una esmena que vol incorporar o és
una proposta de transacció al Grup Parlamentari Popular?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És una proposta de transacció al Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Per tant, passam al torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patricia Font,
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Acceptam la transacció que ens ha
proposat el Grup Socialista.

També voldria dir, me n’havia descuidat abans, un parell
d’esmenes més que votarem a favor, la 13880 i la 14274.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El P i PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Pel que fa
a les esmenes de la resta de grups parlamentaris s’han fet prou
transaccions i nosaltres ens mantendrem en l’abstenció.

Respecte de la transacció que ens proposen, nosaltres, de
la mateixa manera que de vegades a ponència ho fem, estam
més d’acord amb la transacció  proposada que amb el text
inicial, per tant, donarem suport a aquesta transacció, però al
mateix moment ens agrada més la nostra esmena que la
transacció proposada. Per tant, mantendrem de la mateixa
manera l’esmena per al debat de la comissió per si es pogués
reconduir... o per al debat del ple, perdó, per si es pogués
reconduir, per si ens aprovassin al seu moment l’esmena
inicial que nosaltres hem acceptat.

Per tant, aprovam la transacció, però mantendrem viva
l’esmena que nosaltres tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Camps, cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres òbviament
mantenim les nostres esmenes, agraïm a aquells que votaran
a favor d’algunes de les nostres esmenes, però sí que
m’agradaria fer alguna referència a algunes coses que s’han
dit. Mirin, quan parlàvem de polítiques socials, és cert, i jo ho
compartesc, que és molt millor destinar 1.000 milions
d’euros a educació que 782,9 que era el que s’hi dedicava a
l’any 2015, però sí que també és cert que el pressupost en el
seu conjunt ha augmentat un 35,5% i el pressupost d’educació
ha augmentat un 27,7%. Per tant, si el pressupost d’educació
s’hagués prioritzat de la mateixa manera com s’han prioritzat
altres àrees, avui, en el 2019, educació tindria 1.060,82
milions d’euros. Per tant, en certa manera vostès han fet un
pressupost que lleva 60 milions d’euros a educació i els posen
a una altra banda.

Aquesta és la realitat i és d’açò que ens queixam, que
vostès havien de fer una legislatura en pro de l’educació i en
realitat han robat 60 milions d’euros a educació per posar-los
a altres àrees.

Nosaltres mantenim que l’Oficina Anticorrupció ha de
desaparèixer i ho mantenim perquè entenem que és un servei
que no ha donat resultat. Digui’m quants de casos de corrupció
ha obert aquest darrer any, digui’m quina feina ha fet aquest
darrer any, quina corrupció ha descobert en aquest darrer any?
A què ha destinat aquests 500.000 euros que tenia l’Oficina
Anticorrupció, en què s’ha vist, quin resultat ha tingut? No hi
ha resultat, no hi ha resultat. I, per tant, s i  no hi ha hagut
resultat amb 500.000 euros, què és que ara hi hem de posar
940.000 euros més? Crec que és absurd mantenir una oficina
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que no serveix per a res, que no aporta res i que no soluciona
res.

I mirin, la reforma fiscal que nosaltres hem presentat, la
reforma fiscal en diferit, l’hem feta en diferit per facilitar que
vostès la puguin aprovar, que la puguin votar. Si vostès volen
que s’apliqui a l’any 2019. Si per facilitar que vostès l’aprovin,
hem de posar que s’apliqui l’any que ve, no hi ha problema, ens
posarem d’acord en açò. Però evidentment la nostra intenció
era, ja que tècnicament és impossible que numèricament
puguem reduir les despeses facem aquesta reforma fiscal i
proposem-la per a l’any 2020; perquè, ja dic, és una reforma
fiscal que el que fa és retornar l’esforç a aquells que van patir
més durant la crisi. Aquesta és la realitat.

I vostès segueixen entossudits, entestats a mantenir una de
les pressions fiscals més elevades d’Espanya, perquè -i ho
hem dit moltes vegades- les polítiques socials -que ho
repetesc, s’han reduït, han reduït el seu pes dins el pressupost-
es poden fer no gràcies a la seva política fiscal, gràcies al fet
que hi ha creixement econòmic. Aquesta és la realitat, i què és
el que volem nosaltres? Que es mantingui aquest creixement
econòmic, continuar amb aquest creixement econòmic.

I com es pot continuar aquest creixement econòmic? Per
dues vies: reducció de la pressió fiscal, per incentivar, motivar
i fer més competitives les nostres empreses i augmentar el
consum, i liberalitzar determinats sectors econòmics. Però és
que vostès fan tot el contrari: pressió fiscal al màxim i
intervencionisme sobre els sectors productius, i açò ens dur
inevitablement al que tenim, que és desacceleració
econòmica, que acabarà finalment amb un decreixement
econòmic, i ja hi ha signes que evidencien aquesta realitat, ja
hi ha determinats elements que ens diuen que davallam el
creixement econòmic, i açò és el que no ens podem permetre
si volem seguir augmentant el pressupost i volem poder seguir
fent polítiques socials millors que en els anys anteriors.

I per açò nosaltres fem aquesta proposta de reforma fiscal,
que vostès, i açò que m’esforç a explicar-ho, però no hi ha
manera que ho puguin entendre, és que no hi ha manera.

I parlam, i ho deia abans, de reduir 190 milions sobre un
augment de despesa de 450, no volem llevar res a ningú, no
volem reduir despeses, volem que aquestes despeses
s’incrementen manco, açò volem. 

Quant, bé, a les esmenes de la resta de grups nosaltres de
moment farem una abstenció, volem estudiar les esmenes
millor. Les propostes aquestes de transacció també les volem
estudiar més detingudament, per tant, de moment, nosaltres el
que faríem seria una abstenció sobre les esmenes de la resta
dels grups, llevat de la de MÉS per Menorca, que la votaríem
a favor ja que coincideix amb la nostra.

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I aquestes transaccions de moment nosaltres el que
voldríem és estudiar-les més detingudament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ha acceptat la transacció del Partit
Socialista? Ha acceptat la transacció del Partit Socialista?

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible)

D’acord. Per tant, passam al Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, Sr. Carlos Saura cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. No entraré massa a les valoracions
que ha fet el Sr. Camps, estic segur que l’Oficina
Anticorrupció com no funcionaria és sense pressupost i amb
la voluntat d’eliminar-la per part del Partit Popular, així segur
que no funcionaria. I com sí funcionarà és si fem una esmena
a l’articulat perquè es puguin aprofitar aquests romanents que
no ens deixen utilitzar aquest any. Era difícil posar una oficina
anticorrupció en marxa, era difícil arribar a un acord sobre el
reglament d’aquesta oficina anticorrupció i és una oficina que
és nova en aquesta comunitat autònoma i per això s’ha
d’entendre el que ha passat. Per tant, nosaltres pensam que és
necessària aquesta esmena que fem sobre el tema del pes de
la política social en un pressupost determinat crec que és
jugar esbiaixadament amb els nombres i crec que no mereix la
pena entrar en això. 

En tot cas, hem arribat a un acord de transacció amb el
tema de les ràtios d’inspecció turística amb l’altra esmena que
tenim a l’articulat i, bé, ara passarà l’escrit el Sr. Alcover i
esperem que es pugui votar a favor aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de donar la paraula al Grup Parlamentari
Mixt hi ha una substitució. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT.

Sí, gracias, presidente, Olga Ballester sustituye a Xavier
Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam, per tant, al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas, però es troba absent. Em
diuen que només pot parlar una representant, han decidit que
sigui la Sra. Xelo Huertas? Té la paraula, cinc minuts.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

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

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per contrarèplica té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, no tenim res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, Sr. President, gràcies. A veure, per aclarir un parell de
temes. Després de la meva intervenció demanaré un recés de
cinc minuts per veure si podríem arribar a l’acord tant amb la
transacció de Podem com amb la del Partit Popular, d’aquesta
que havíem proposat, a veure si es pot arribar a un acord.

I també m’agradaria dir exactament quina és la transacció
que proposam a aquella esmena del Partit Popular i de MÉS
per Menorca del Fons de cooperació local.

EL SR. PRESIDENT:

Tenia previst fer un recés abans de les votacions.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, sí, no, després de la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Endavant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

La proposta de transacció quedaria així, en lloc de suprimir
l’apartat que proposen, quedaria: “Així mateix per a l’any 2019
se suspèn l’aplicació de la norma que conté la regla quarta de
l’article 205.3.b) de la Llei 20/2006, esmentada, en els casos
en què la disminució respecte de l’any anterior derivi de
l’aplicació del criteri de la població”. Això vol dir que si fos
per disminució de població sí que tal vegada podríem... entenc
que això no sol passar, però bé, si passàs.

Per a la resta, si ens poden donar cinc minutets de recés,
ho agrairia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, abans de passar a les votacions i per
ordenar-les fem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam a votació i, en primer
lloc, es pot aprovar per unanimitat la inclusió de la nova
disposició final presentada per MÉS per Mallorca? Hi ha
unanimitat? Sí.

Per tant, a l’hora de la votació les farem individualment
amb aquesta esmena de MÉS per Mallorca i passarem a
votació l’esmena transaccionada del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, l’esmena del Grup Parlamentari El Pi, més
l’esmena transaccionada acceptada, passarem a votar també
una esmena transaccionada al Grup Parlamentari Popular i al
Grup Parlamentari Podemos. Totes són transaccions ofertes
pel Grup Parlamentari PSOE.

EL SR. REUS I DARDER:

Disculpi, president, no he entès...

EL SR. PRESIDENT:

Jo aniré aclarint una a una a mesura que es vagin votant.

EL SR. REUS I DARDER:

... no he entès això d’El Pi, es vota la transacció i l’esmena per
separat.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari El Pi, a la seva intervenció, ha dit que
acceptava la transacció, però volia mantenir la seva esmena
viva, per això la votarem dues vegades, una esmena i la
transacció.

Passam a la votació per tant...

Sí, Sr. Alcover?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, si vol que llegeixi la transacció a Podem,
perquè la gent pugui, i la transacció a El Pi, perquè la resta no
ha...

EL SR. PRESIDENT:

Qualsevol que aclareixi i doni llum serà benvinguda.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Molt bé. Començaré per l’esmena 14278 de Podem, que
és una disposició final nova, modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears: s’afegeix un
segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 95 de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb la
redacció següent, i la proposta de transacció és la següent:
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“Els serveis d’inspecció i control d’empreses i activitats
turístiques hauran de disposar de personal suficient per a una
adequada supervisió i control de les places turístiques
existents i de l’oferta il·legal, en particular, la plantilla
d’inspectors d’aquests serveis haurà de ser, com a mínim, d’un
funcionari per cada 20.000 places turístiques inscrites. A
aquest efecte, els òrgans competents hauran d’aprovar les
modificacions de les relacions de llocs de treball que calguin
i hauran de dotar pressupostàriament les places corresponents
de la plantilla abans del 31 de desembre del 2022.”

Aquesta és la transacció que proposam a Podem.

I la transacció a l’esmena 13734 d’El Pi, proposam..., era
una que afectava l’article 29.10 i proposam afegir el següent,
i això és la transacció: “El que estableix el paràgraf anterior
s’ha d’entendre sense perjudici dels acords d’àmbit autonòmic
que, en aquesta matèria, es puguin subscriure i ratificar pel
Consell de Govern de les Illes Balears a l’any 19, condicionats
amb la consignació pressupostària consegüent, amb l’informe
previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i
Finançament. Aquests eventuals acords han de preveure els
mecanismes necessaris per garantir que el finançament de la
paga esmentada no impliqui que les retribucions del personal
docent de l’ensenyament concertat superi en cap cas les
retribucions dels funcionaris docents de l’ensenyament
públic.”

Aquesta seria la transacció que proposaríem a El Pi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació, per tant començam amb la
votació de l’esmena nova de MÉS per Mallorca, d’una nova
disposició final.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 4 en contra. 9 vots a favor; 0 en contra; 4
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada, per tant, aquesta esmena. Passam a
votació l’esmena transaccionada del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, 13705.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 0 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 13734 del Grup Parlamentari El
Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

L’esmena 13734 és el que hem votat, l’esmena d’El Pi. Ara
votarem l’esmena transaccionada.

(Remor de veus)

No, hem votat l’esmena, ara votarem l’esmena
transaccionada.

Volen que repetim la votació? Repetim la votació.

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
13734.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena transaccionada
del Grup Parlamentari El Pi, corresponent també a la 13734,
però transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, esmena 13839.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, si pudiera repetir, por favor, es que no...

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir l’esmena 13839 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena 13840 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena...

Sí, Sr. Alcover, té qualque dubte?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No, no, no.

EL SR. REUS I DARDER:

Pensava, com que el seguiment posa votació conjunta...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, les votam una per una perquè hi ha diferents postures de
diferents grups, i ja ens va passar l’any passat i vàrem haver
d’optar per aquesta, aquest any no he dubtat i he anat
directament a la votació individual.

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas que diu: “El
President és sobirà (...)”

No, no som sobirà, depèn de tots, però crec que és la
forma més àgil, fins i tot encara que sigui una per una.

Passam a votar l’esmena 13841 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13842 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena 13843 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Rebutjada. Passam a votar l’esmena 13844 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT.

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena 13845 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13845 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 13846 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13848 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, hem votat la 13848, havíem de votar la
13847.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13849 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 13850 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13851 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 1 / 11 de desembre de 2018 2533

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13852 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13853 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13854 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13855 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13856 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13857 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13858, la 13857 ha quedat rebutjada, esmena
13858.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13859 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13860 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13861 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13862 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13863 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13864 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13865 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13866, Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13867 del Grup Parlamentari Popular. L’anterior
queda rebutjada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13868 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13869 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13870 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13871 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, com l’anterior. Esmena 13872 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13873, Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13874 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena 13875 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Ballester, què ha votat?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació? Repetim la votació de l’esmena
13875.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13876, Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 dubtós i 1 abstenció, no...

(Rialles)

5 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena 13877 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13878.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13879.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena transaccionada
13880 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l’esmena transaccionada del Grup
Parlamentari Popular. Passam a votar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular 13881.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena del Grup Parlamentari Popular
13882.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13883, l’anterior queda rebutjada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13884.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13885 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13886 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13887.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13888.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13889.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13890.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena 13891.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat rebutjada, igual que la 13890. Esmena 13892.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13893.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13894.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació de la 13894.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sureda, abstenció?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena 13894.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13895.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13896.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13897.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13898.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 1 / 11 de desembre de 2018 2539

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13899.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13900.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13901.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13902.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Seguim amb les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, la 13903.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13904.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13905. L’anterior queda rebutjada.

Vots a favor de la 13905?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la 13906.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13907.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Popular, la 13908.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem.

La primera esmena és l’esmena transaccionada número
14278, del Grup Parlamentari Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 0 en contra; 6 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14279.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació les esmenes del Grup Mixt, Sra. Seijas.

Esmena 14329.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena 14330 del Grup
Parlamentari Mixt, Montse Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena del
Grup Parlamentari Mixt, Montse Seijas, la número 14331.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, esmena 14334.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14335 del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14336 del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14337 del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14338 -l’anterior queda rebutjada- del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14339, Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14340 del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14341.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14342.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena 14343.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14344.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14345.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14346.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas, esmena 14349.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón, presidente. ¿Se puede repetir la...?

EL SR. SECRETARI:

Sí, se puede repetir. Darrera esmena del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, esmena 14349.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votació les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena 14350.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14351.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14352.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14353. L’anterior queda rebutjada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14354.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14355.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Rebutjada. Esmena 14356.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Rebutjada. Esmena 14357.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14358.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena 14359.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena...

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sureda, vol dir alguna cosa?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Sureda...
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

La que fa dues, MÉS per Menorca no s’ha abstingut, a la
14358?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, de quina esmena em parla?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo crec...

(Se sent una veu de fons que diu: “La 14358")

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò tornam a repetir la votació de l’esmena
14358 del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena, que és
la corresponent al Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera,
esmena 14363.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Sí, passam a votar l’articulat. En primer
lloc, votarem els articles als quals es mantenen esmenes. Si
cap grup no demana votació separada, serà votació conjunta...

Sí, Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo deman votació separada a l’article 29.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, a part d’aquest article, que es votarà de forma
separada, votarem conjuntament els articles 7, 9, 10, 11, 15,
16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 42 i 43;
les disposicions addicionals primera, segona, cinquena i
sisena; la disposició derogatòria; les disposicions finals
primera, segona, sisena, setena, quinzena, setzena, dinovena i
vintena, i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat. Passam a votar, per tant, l’article 29.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo m’abstenia en aquesta, jo és a la 29 que vot en contra.
En aquest bloc m’abstenc, m’he equivocat.

EL SR. PRESIDENT:

Podem tornar repetir la votació sense haver de tornar a
llegir?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No, no, només és que quedi clar que al bloc sencer
m’abstenc i només és a l’article 29 que hi votaré en contra.

EL SR. SECRETARI:

D’acord, és a dir, que serien: 7 vots a favor; 5 en contra i
1 abstenció. I no cal repetir la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Passam a votar, ara sí, l’article que el Grup
Parlamentari El Pi ha demanat votació per separat, que és
l’article 29. Passam a votar l’article 29.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat. Per tant, a continuació votarem els articles
als quals no s’hi mantenen esmenes. Si cap grup no demana
votació separada, hi ha cap grup que demani votació separada?
Perfecte.

Doncs, passam a la votació conjunta del títol del projecte
de llei, de les denominacions del títol I i del capítol I del títol
I, dels articles 1, 2, 3 i 4, de la denominació del capítol II del
títol I, de l’article 5, de la denominació del capítol III del títol
I, dels articles 6 i 8, de la denominació del capítol IV del títol
I, de les denominacions dels títols II i III i del capítol I del
títo l III, dels articles 12, 13, 14, 18, 19, 20 i 23, de la
denominació del capítol II del títol III, dels articles 30 i 35, de
les denominacions del títol IV i del capítol I del títol IV, de
l’article 37, de la denominació del capítol II del títol IV, dels
articles 38 i 39, de la denominació del títol V, dels articles 40
i 41, de la denominació del títo l VI, de l’article 44, de la
denominació del títol VII, de l’article 45, de les disposicions
addicionals segona, tercera, quarta, sisena bis i sisena ter i de
les disposicions finals tercera, quarta, cinquena, vuitena,
novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena,
dissetena, divuitena, dinovena bis i dinovena ter, i dels annexos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 i 21. Passam a votació, pregant-los màxima concentració.

(Rialles)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Queda aprovat tot això. 

(Rialles)

Així, senyors i senyores diputats, hem acabat el debat i les
votacions de les esmenes de l’articulat i dels annexos del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

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

Hi ha modificacions de comissió? Perquè passam a
votació, passam debatre les esmenes a la secció 11. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, reprenem la sessió de la
comissió. Els demanaria si s’han produït substitucions
respecte de l’anterior.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, respecte de l’anterior sí, Biel Barceló Milta substitució
d’Antoni Reus.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà David Martínez.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente substitueix Rafael Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Esmenes presentades a les
seccions, entitats de dret públic, societats públiques,
fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes
Balears. Agrupació de la secció 11, Conselleria de
Presidència, amb les seccions i entitats afins. Debat 2 de
totalitat i globalitat.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 11, Conselleria de Presidència, esmena 13914; secció
73, Institut Balear de la Dona, esmena 13915.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 11,
Conselleria de Presidència; al programa 121A, Direcció i
Serveis Generals de la Presidència del Govern, esmena
14107; al programa 121C, coordinació de programes de
govern, esmena 14109; al programa 151C, transparència,
atenció ciutadana i modernització, esmena 14108; al programa
151C, transparència, atenció ciutadana i modernització,
esmena 14108, com he dit abans; a la secció 73, Institut
Balear de la Dona, al programa 323C, promoció, protecció i
serveis de la dona, esmenes 14130, 14128 i 14129.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Secció 11,
Conselleria de Presidència, esmena 14321 al programa 121B,
Direcció i Serveis Generals de la Conselleria de Presidència;
esmena 14282 al programa 121C, coordinació de programes
de govern; i esmena 14281 al programa 151A, de comunicació
institucional.
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Del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, a la Conselleria de Presidència, l’esmena 13758
al programa 121B, Direcció i Serveis Generals de la
Conselleria de Presidència.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Conselleria de
Presidència, esmenes 14423 i 14420 al programa 151A, de
comunicació institucional; i esmena 14424 al programa 231B,
foment i re lacions amb comunitats balears radicades a
l’exterior.

El Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, ha presentat
l’esmena 14539 a la secció 11, Conselleria de Presidència;
l’esmena 14640 al programa 126H, assessorament, estudi,
recerca i difusió normativa; i esmena 14538 al programa
211A, de col·laboracions institucionals en matèria de justícia.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula, per
començar el Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts, el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bé, tenint en compte l’hora i el dia, he
de manifestar que les esmenes queden defensades en sus
propios términos, però bàsicament he de manifestar que
tenint en compte en aquesta conselleria la quantia del seu
pressupost, que és una conselleria amb un pressupost reduït,
les esmenes que ha presentat el Partit Popular, per una banda,
a la totalitat a la Conselleria de Presidència es basa en el fet
que demanam..., o sigui, trobam que hi ha un increment
important en despesa de personal i una disminució en inversió,
i per tant presentam esmena a la totalitat.

I a l’Institut Balear de la Dona, tenint en compte que hi ha
un increment que ve donat precisament per una transferència
de l’Estat de 4 milions d’euros, el còmput global tenint en
compte el que tenia l’any passat hi ha una disminució de
l’aportació de doblers propis del Govern balear, i per tant per
açò presentam esmenes a la totalitat.

De les esmenes parcials, al Gabinet de Presidència la
nostra esmena ve determinada precisament a davallar una
quantia en estudis, que hi ha una quantia elevada en estudis
tècnics, i millorar les inversions en conservació de patrimoni,
transferències a ajuntaments, empreses privades, famílies i
institucions. A la Direcció General de Coordinació hi ha un
increment, es dobla la despesa de personal; la nostra proposta
és una pujada més moderada de personal, i les quanties que
davallem en personal que s’incrementin a les ajudes a consells
insulars i a ajuntaments, i a famílies sense ànim de lucre.

A la Direcció General de Transparència també el que
demanem és una pujada més moderada en matèria de personal,
que hi ha una pujada molt grossa en matèria de personal, i que
aquesta quantitat que es pugui disminuir en capítol 1  vagi
destinada a la millora de la informació que es dóna al ciutadà,
bàsicament millora de pàgina web, però transparència real al
ciutadà.

Les altres esmenes parcials a l’Institut Balears de la Dona
serien esmenes d’afecció en l’aplicació de la Llei d’igualtat
entre homes i dones, bàsicament, i aquestes serien les
esmenes del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem té la
paraula la Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Si tenim en compte que aquesta
conselleria, la Conselleria de Presidència, té com una de les
seves funcions la participació ciutadana i la seva defensa, les
nostres esmenes van dirigides a això, a donar veu als
col·lectius que tracten temes que requereixen de la
conscienciació i l’empoderament més enllà de les lleis.

Per això presentem quatre esmenes..., tres esmenes: la
14321, sobre ajuda econòmica a entitats ecologistes per
50.000 euros; la 14282, una ajuda econòmica a entitats en
defensa i foment dels drets LGTBI, per una quantitat de
75.000; i la 14281, amb una quantitat de 60.000 per fer una
campanya per a la conscienciació envers el benestar animal.

I veig que sols en tenc tres, però jo en tenc una altra..., en
tenc una altra, que seria la 14293, amb una quantitat de 30.000
euros per a la subvenció a favor de l’entitat Aliança Mar Blava.

Aquestes són les quatre esmenes presentades per Podem
Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Maicas, l’esmena és la 14293, però no està
incorporada a la relació d’esmenes de...

(Se sent una veu de fons que diu: “Perquè està
aprovada”)

... perquè està aprovada, va ser aprovada en ponència,
segurament. Per tant no modifica la relació que teníem.

Passam al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, Sra. Maria Antònia Sureda, deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, no
esgotaré tot el temps. Nosaltres en aquesta secció tenim
només una esmena, on es crea una partida per possibilitar la
creació del tribunal de recursos contractuals. Jo ara no ho vull
assegurar, però crec que dins aquesta legislatura vàrem aprovar
una proposició no de llei que anava dirigida cap aquí, perquè
hi pugui haver un tribunal a la comunitat que pugui resoldre els
possibles conflictes que de vegades sorgeixen davant
contractes de les diferents administracions de la nostra
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comunitat, tant sigui govern com consells com els diferents
municipis. Per tant veiem o som conscients que no és una
partida grossa però pensam que és important que es possibiliti
poder crear aquest tribunal dins el 2019.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt són deu
minuts, que supòs que es volen repartir entre els portaveus.
Sra. Olga Ballester, té la paraula cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Ciudadanos ha presentado tres
enmiendas a esta conselleria, y dos de ellas están relacionadas
entre si, son la 14423 y la 14424; ambas se refieren a la
necesidad de potenciar mediante una campaña específica de
comunicación el voto de nuestros conciudadanos baleares que
residen en el exterior de cara a los comicios del 26 de mayo.
Entre una y otra hay diferencias, porque así como la 14423
está pensada de forma genérica para cualquier balear con
derecho a voto, tanto en los comicios europeos, autonómicos,
insulares y municipales, la segunda, la 14424 tiene como
objetivo hacer lo mismo, pero para las comunidades baleares
radicadas en el exterior y muy especialmente en Sudamérica.

Y después tenemos una tercera enmienda, la 14420, donde
nosotros eliminamos 400.000 euros de la partida de estudios
y trabajos técnicos de la Dirección General de Comunicación,
nos parece una partida excesiva, y esta partida la trasladamos
después a otra conselleria, para poner en marcha esta unidad
de control y coordinación de emergencias. Nosotros creemos
que esta elevadísima partida para la Dirección General de
Comunicación tiene más un claro aroma electoral de
comunicación que de interés general y por eso hemos
reducido esta partida.

Y nada más, estas son las tres enmiendas que tenemos.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom. Bé, jo
he presentat tres esmenes en aquesta secció que vénen de dues
resolucions aprovades enguany i l’altra fa referència a una
declaració institucional que es va aprovar fa unes quantes
setmanes. Espero que el vot sigui positiu i que el que s’ha
votat majoritàriament per aquest parlament en ple avui es
pugui ratificar en aquestes esmenes.

Fa unes setmanes es va aprovar una declaració institucional
sobre la violència masclista i avui és el dia de demostrar que
hi ha una voluntat política de donar solució als problemes i
poder fer front a aquesta xacra. Concretament aquestes

esmenes són la 14538, que fa referència a un pla d’acció
específic per prevenir la violència de gènere i sexual entre
adolescents, concretament seria... o ve de la resolució 91
aprovada enguany, com he comentat, per un import de 500.000
euros, i la segona esmena és la número 14539, incrementa el
pressupost de l’Institut Balear de la Dona.

Vull comentar que l’esmena fa referència també a la
mateixa resolució, hi ha hagut una errada, per tant, aquesta no
ve d’una resolució, sinó que justament vàrem aprovar -com he
comentat- una declaració institucional i concretament fa
referència als punts 4, 5 i 6 que fan referència a seguir
treballant en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
d’homes i dones, també a impulsar el pacte social contra les
violències masclistes reacció afavorint la (...) ciutadana.

I l’última també que fa referència a instar el Govern a
treballar amb els mitjans de comunicació amb la finalitat
d’evitar aquests continguts que transmeten un estereotip de
relacions de parella basat en comportaments masclistes. Per
això, hem presentat també aquesta esmena i és d’un import
d’1.500.000 euros.

I la tercera esmena que hem presentat, idò també ens
hauria de fer reflexionar, als diputats i diputades que avui som
aquí en aquesta comissió, sobre la situació actual de la nostra
comunitat en matèries que han estat moltes vegades o en
molts de moments recurrents i que mai no sembla que es posi
fil a l’agulla sobre aquesta qüestió o qüestions a les quals a
continuació faré referència i que moltes vegades han estat
utilitzades per moltes formacions polítiques. Concretament és
l’esmena 14540, i ho torn a dir, aquesta esmena fa referència
a una resolució aprovada enguany, concretament la 68, també
es va aprovar l’any passat la núm. 67 i també es va aprovar en
2016 la 78.

Concretament, què es demana en aquesta esmena? Idò es
demana la realització dels estudis necessaris per demanar el
traspàs de determinades competències de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha passat tota
aquesta legislatura i el Govern autonòmic no ha dut a terme els
informes necessaris per demanar el traspàs de les
competències de justícia, cogestió aeroportuària, ports
d’interès general, costes i litoral, etc. Aquests estudis serviran
per veure la viabilitat de demanar o no, sempre que estiguin
ben dotats i amb suficiència financera, els traspassos pendents
de competència de l’Estat a la nostra comunitat, però avui per
avui escoltem determinats partits que hem de recentralitzar
algunes competències que tenim avui per avui com és per
exemple educació. Què farem respecte d’això?

He de dir que moltes vegades són excuses davant els
problemes o les dificultats que tenim o que tenen les nostres
institucions per poder fer front a les necessitats, perquè no
tenim competències, no?, i per això es demana o demano el
seu vot concretament avui, no?

I per tant, bé, res més i moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, molt breument,
defensam els pressuposts que la Conselleria de Presidència ha
presentat per al 2019. Creiem que són els adequats i els
necessaris per dur a terme les competències que té aquesta
conselleria. 

Consideram que els 4 milions que vénen del pacte d’Estat
per a la lluita contra les violències masclistes que gestionarà
el pròxim any l’Institut Balear de la Dona permetran dur a
terme adequadament les polítiques necessàries en aquest
aspecte.

I per altra banda de cap manera no es pot defensar manco
personal a la Direcció General de Transparència, això implica,
acceptar això un desconeixement total i absolut de quines són
les realitats i les mancances. Aquestes direccions generals,
com la de Transparència, la Direcció General de Noves
Tecnologies, etc., són el futur del que ha de ser i per tant, a
part dels recursos materials en forma de webs, informació,
seu electrònica, etc., que s’han anat potenciant evidentment el
personal... han d’estar adequadament dotades de personal. 

Per tant, defensarem els pressuposts tal com estan, tot i
que donarem suport a algunes esmenes, concretament de
Podem, la..., perdó, la 14282, relacionada amb drets LGTBI,
i la 14281, relacionada amb campanyes de conscienciació
envers el benestar animal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, però en aquest cas em reservaré per
al debat del ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Xico Tarrés, deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que tothom ha estat el
més àgil possible, procuraré fer el mateix.

A l’únic que vull fer referència una mica és al que ha
comentat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que

m’haurà de perdonar, però em dóna la sensació..., em puc
equivocar en alguna, però que portam tres anys presentant les
mateixes esmenes en els mateixos aspectes, tres almenys sé
que sí perquè ho he comprovat, i això. I és clar, és una cosa
que després de les compareixences que hi ha hagut, que
sempre diem que hi ha quatre debats en què parlam del mateix,
que tot es fa molt llarg, crec que està molt clar que parlam
d’una conselleria, jo ho deia el dia de la compareixença de la
presidenta... ai, de la consellera de Presidència, en el sentit
que jo la considerava una conselleria molt moderna, no?,
perquè eren polítiques modernes, polítiques que feien falta, en
què s’estava invertint el que podíem invertir, sobretot tenint en
compte que aquest any per a l’Institut Balear de la Dona
arribaven aquests 4 milions extres.

I és clar, hem de fer referència a això, que demanar damunt
del que arriba és incrementar el pressupost d’una manera que
crec que seria exagerat, hem de créixer en la mesura que
podem, perquè no tot és fer arribar quantitats de sous a
determinades àrees, sinó que moltes vegades has de tenir el
personal adequat també perquè aquests sous tenguin la utilitat
que tots voldríem.

Evidentment, si ens arribassin... jo sé que tendríem un
problema especial o  un problema important si ens fessin
arribar mils de milions per a un pressupost concret, perquè
dius: home, no ets capaç de gastar-los si no és en inversions
molt concretes i les hauràs de dotar de personal durant molts
d’anys i llavors no arribaràs a aquests pressuposts.

Jo dic per això que les esmenes, les vuit esmenes que ha
presentat el Partit Popular en principi seran totes rebutjades.

Passarem a les esmenes de MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca que els dos presenten la mateixa esmena, que és
l’ajuda, la subvenció a Aliança Mar Blava i que... sí, s’han
incorporat, estan aprovades i cap problema.

Per part del Grup Mixt, hi ha sis esmenes, ja em
perdonaran ara la Sra. Ballester i el Sr. Aguilera, però vull
entendre que les que fan referència a Ciutadans són la 14423,
14424 i la 14420. I les del Sr. Aguilera són les 14538, 14539
i 14540, vull pensar que són aquestes. 

Per tant, en queda una que és de la Sra. Seijas, que és la
14423, que, en principi, diré que és una esmena que es rebutja,
però que podríem dir el mateix per a una altra esmena que hi
havia, crec que era de Ciutadans, allà on es parla, jo vull llegir
literalment l’article 50 de la LOREG, que estableix, entre
altres coses, el següent i ho llegiré literalment: “Los poderes
públicos que en virtud de su competencia legal hayan
convocado un proceso electoral, pueden realizar durante
el periodo electoral una campaña de carácter institucional
destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la
votación, el procedimiento para votar y  los requisitos y
trámite del voto por correo, sin influir en ningún caso en la
orientación del voto de los electores. Esta publicidad
institucional se realizará en los espacios gratuitos de los
medios de comunicación social de titularidad pública del
ámbito territorial correspondiente al proceso electoral del
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que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta
campaña”.

Per tant, no es pot dur a terme una campanya específica i
adreçada a un col·lectiu determinat. Aquesta és, si no
m’equivoc, la que ha presentat la Sra. Seijas, i n’hi ha dues de
la Sra. Seijas que van en el mateix sentit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés, crec que les de la Sra. Seijas o han estat
incorporades ja en ponència, perquè aquí no em consten. No
consten...

(Remor de veus)

Pot dir el número de l’esmena?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Idò ja està, demanaré disculpes per això, perquè dec tenir
qualque cosa malament en el seguiment que tenc. Però bé, no
té més importància, eren esmenes que han estat rebutjades i
eren rebutjades per això...

EL SR. PRESIDENT:

Però segurament no han estat incorporades ni rebutjades
(...).

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No han estat incorporades, bé, idò, doncs això és el que jo
tenc malament.

Idò deixi’m cercar perquè ara girant, havia fet referència a
les esmenes de Ciutadans i del Sr. Aguilera, que l’esmena del
Sr. Aguilera, la 14538, li he de dir que la Direcció General de
Relacions Institucionals no és competent en matèria d’igualtat
ni de violències masclistes. I per un altre costat esmentar que
la secció pressupostària corresponent a l’Institut Balear de la
Dona és la 73, per tenir-ho present.

Llavors hi havia l’altra del Sr. Aguilera, que va en el mateix
sentit, li he de dir que l’Institut Balear de la Dona ja es
contempla des de la conselleria, aquesta incorporació dels 4
milions d’euros. Per tant, l’esmena queda rebutjada.

Queden les esmenes... ah!, l’esmena d’El Pi, jo entenc
molt bé la Sra. Sureda, però que la Conselleria de Presidència
en aquest cas no és competent en aquesta matèria, llavors,
lògicament, no se li podrà...

I ja està, aquestes serien totes. Perdonin per l’embull que
tenia jo amb les esmenes, amb les del Grup Mixt, però fins
aquí arribam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular Sr. Lafuente vol intervenir? No vol
intervenir.

Per tant, passam al Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
Sra. Maicas, vol intervenir? No vol intervenir.

Passam al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, Sra. Maria Antònia Sureda, vol intervenir?
No vol intervenir.

Passam al Grup Parlamentari Mixt, pot intervenir un dels
dos? Qui intervé dels dos...

(Remor de veus)

S’han d’aclarir entre vostès. Sra. Salvador Aguilera o Sra.
Olga Ballester. Sr. Salvador Aguilera té la paraula, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí seré molt ràpid Sr. President. Sr. Tarrés, Sr. Tarrés li
demano que m’escolti, gràcies...

(Remor de veus)

És que estava parlant amb la Sra. Sureda i bé, jo entenc que
estem cansats. Però no m’ha contestat a la 14540, si realment
tot el tema de fer els estudis que he comentat dels diferents
traspassos, si realment no és Presidència competent o no.

I després que em digui sobre el pla d’acció específica
sobre violència de gènere entre adolescents que no és
competent aquesta conselleria, doncs no ho entenc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contrarèplica passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, Sr. Biel Barceló té la paraula. No vol
intervenir.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sra. Patrícia Font,
tampoc no vol intervenir.

Per tant, Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Xico Tarrés,
vol intervenir?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, simplement per aclarir el que em deia el Sr. Aguilera.
Jo li he dit que les esmenes han estat rebutjades, el que
haguem de dir li ho puc dir al ple, si m’ho permet, per no
entrar en massa concrecions. Però ja li he dit referent a la
14540 que per a la Conselleria de Presidència es contemplen
totes les necessitats dins els àmbits que li són propis a la
conselleria. Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Abans de passar a la votació, aclarir
que en el cas de la votació del Grup Parlamentari Mixt, el que
vota és el representant de Ciutadans. 

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

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari
Popular conjuntament. Hi ha algú que vulgui votació separada?
Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, si poguéssim fer dos blocs, la 14107, 108 i
109 per un costat i la 14130, 128 i 129 per l’altre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pot tornar repetir Sra. Sureda. Pot tornar repetir. Pot
tornar repetir Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

És clar que sí, la 14107, 108 i 109, per un costat, i la RGE
núm. 14128, 129 i 130, per l’altre.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, fem 3 blocs de votació. Passam a votació els tres
blocs de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

El primer bloc seria les esmenes 14107, 14109 i 14108.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Passam a la votació del
següent bloc, que són les esmenes 14130, 14128 i 14129.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades. Passam a la votació de la resta de les
esmenes que són les esmenes a la totalitat 13914 i 13915.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades. Passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem. Algú demana votació separada? Sí Sra.
Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, per una banda, n’hi ha tres, no?, la 14321, per una banda,
i les altres dues per l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14321 del Grup Parlamentari
Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 6 en contra; 4 abstencions. No, 7 en contra,
perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Pot tornar repetir?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar les esmenes 14282 i
14281 del Grup Parlamentari Podem.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Tornam repetir les votacions de l’esmenes 14282 i 14281.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots favor; 1 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades. Passam a votació de l’esmena del Grup
Parlamentari El  Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
esmena 13758.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar, si ningú no demana
votació separada, la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, són tres esmenes, algú demana
votació separada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, demanaria la votació separada de la 14420.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14420, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar...

EL SR. SECRETARI:

Perdó, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Per tant, passam a votar les dues altres
esmenes que són la 14423 i la 14424, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar les darreres esmenes que
corresponen al Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.
Algú demana votació per separat? Sí, Sra. Olga Ballester?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Si se pueden votar las tres por separado, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votam les tres per separat. Votació de l’esmena 14539,
del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14540. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena que
correspon a l’esmena 14538, del Grup Parlamentari Mixt,
Salvador Aguilera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

EL SR. SECRETARI:

Ah!, sí, perdó. Cap vot a favor; 7 vots en contra i 6
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. 

I aixecam la sessió fins demà, a les deu del matí.
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