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EL SR. PRESIDENT:

Començam l’agrupació de la secció 12, Conselleria -
senyors diputats, un poc de silenci, ara podran parlar quan els
correspongui- Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
amb les seccions i entitats afins. Debat 3, de totalitat i
globalitat.

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, a la
secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
esmena 13916; esmena 13917 a l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears; esmena 13918 de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears; esmena
13919 de Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia; esmena
13920 del Centre Balears Europa; esmena 13921 del
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics; esmena 13922 del
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS presenta l’esmena 13791 com a esmena a la
totalitat a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

L’esmena 14476  està presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans a la mateixa Conselleria d’Innovació, Recerca
i Turisme.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, ha
presentat dues esmenes a la totalitat, una és l’esmena 14491
a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, i l’esmena
14492 a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia. 

Així mateix presenta les següents esmenes parcials el
Grup Parlamentari Popular, presenta les esmenes 14069 al
programa 541A Recerca i desenvolupament; les esmenes
14077 i 14075 al programa 542A Innovació; l’esmena 14076
al programa 551A Ordenació, regulació i desenvolupament de
les telecomunicacions; les esmenes 14061 i 14062 al
programa 751A Direcció i serveis generals d’Innovació,
Recerca i Turisme; les esmenes 14070 i 14071 al programa
751B Promoció turística; al programa 751C Ordenació del
sector i redefinició del model turístic el Grup Parlamentari
Popular presenta les esmenes 14063, 14068, 14073, 14074,
14138, 14139, 14064, 14065, 14066, 14067, 14072 i 14137.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS presenta dues esmenes parcials, la 13750 i 13751
al programa 751B Promoció turística, i l’esmena 13787 al
programa 751C Ordenació del sector i redefinició del model
turístic.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans presenta l’esmena
14477 al programa 541A Recerca i desenvolupament.

El Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, presenta una
esmena, la 14377, al programa 541A Recerca i
desenvolupament i l’esmena 14378 al programa 542A
Innovació.

El Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, presenta
una esmena, la 14370, al programa 751B Promoció turística.

El Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera presenta les
esmenes 14496, 14499 i 14500 al programa 541A Recerca i
desenvolupament; les esmenes també presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, 14497 i 14498, són al
programa 542A Innovació; també presenta l’esmena 14494 al
programa 751C Ordenació del sector i redefinició del model
turístic; l’esmena 14495 a l’Agència d’Estratègia Turística de
les Illes Balears, i la darrera esmena d’aquest grup és la 14493
a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i per un temps de
deu minuts, té la paraula...

Sí, abans de començar les intervencions, voldria demanar
si hi ha substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ.

Sí, Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Andreu Alcover.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Rafael Nadal.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, passam a la defensa conjunta de les
esmenes, per un temps de deu minuts, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Miguel
Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Intervenció breu per part
d’aquest portaveu per tal de posar de manifest la defensa de les
nostres esmenes parcials, deixarem aparcat el debat de la
totalitat per al Ple , un debat més polític i més de fons que
pensam que s’ha de produir precisament a la sessió plenària
que tendrà lloc la setmana que ve.

Les nostres esmenes, les que hem presentat al pressupost,
vénen marcades bàsicament per una necessitat òbvia
d’infraestructures a l’àmbit turístic; la necessitat també de
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comunicar, que crec que és important també; la necessitat
d’una estreta col·laboració entre l’àmbit públic i l’àmbit
privat; la formació a l’àmbit turístic; la tecnologia també
aplicada al món del turisme; i també una sèrie d’esmenes
dirigides a reduir l’impacte que té l’estacionalitat turística a la
nostra comunitat autònoma. 

És cert que reeditam algunes esmenes que ja vàrem
presentar en el pressupost anterior atès que no vàrem estar
satisfets perquè efectivament no es varen aprovar quan
consideràvem que eren una necessitat, per tant, les tornam a
reeditar. A més, en presentam d’altres que entenem que són
necessàries, atès que hi ha hagut determinats compromisos i
promeses d’aquest govern que no han estat complerts i, per
tant, des d’aquest pressupost les volem impulsar.

En segon lloc, presentam aquestes esmenes que estan
marcades també per una necessitat clara de demostrar, i crec
que queda palès, el fet que la transformació de l’Agència de
Turisme Balear, l’ATB, en la AETIB, és una transformació i
una reinvenció que ha reduït evidentment les funcions atès que
hi ha hagut una transferència de competències al consell
insular i ha deixat aquest òrgan amb un veritable xassís, no?,
només té dues funcions clarament diferenciades que són
perfectament assumibles, entenem, per una direcció general,
parlam de promoció turística i parlam d’estratègia turística. És
cert que se l’ha engreixat amb una funció que entenem i
seguim mantenint que no li correspon, com és fer de
repartidora, i se li atorga la facultat de repartir aquella
recaptació que ve donada de l’impost del turisme sostenible.
Per tant, si això ho deixam aparcat entenem que es dilueixen
les funcions que poden ser perfectament assumibles per una
direcció general. Per tant, trobaran vostès esmenes que
desafecten l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
i les afecten directament a la Direcció General de Turisme.

Per anar al menut, per anar concretant les esmenes a les
quals he fet referència, intentaré detallar-les amb el temps que
em queda. 

En presentam una per tal que s’impulsi definitivament,
perquè ha estat una promesa constant que no s’ha complit, és
el programa informàtic Tourism Data; ens ho va presentar el
Sr. Biel Barceló a aquesta comissió fa més d’un any, la
consellera Bel Busquets entenem que no ha desenvolupat
aquella promesa que en el seu dia el Sr. Biel Barceló va posar
damunt la taula. Per tant, volem assignar 400.000 euros a la
necessitat d’implementar aquesta eina informàtica que sí, que
és cert, entenem que és important que la comunitat autònoma
pugui tenir una eina d’aquestes característiques.

Presentam una esmena també, com dic, per fomentar la
col·laboració publicoprivada  a l’àmbit turístic, valorada en
300.000 euros.

En presentam una altra per habilitar definitivament el
portal web, i això ve donat per una necessitat legal, ja ho hem
dit en el ple en moltíssimes ocasions, i no només el meu grup
parlamentari, també hi ha hagut altres grups parlamentaris que
han insistit en la necessitat que s’acompleixi la llei a l’hora de

publicitar i a l’hora de ser transparents en l’execució de la
recaptació derivada de l’impost sostenible, i com s’havia
d’haver fet això? Amb una web especifica que digués on va
destinada aquesta precisa recaptació, cosa que a aquestes
alçades, des que venim recaptant de l’any 2016, no s’ha
produït. Per tant, nosaltres insistim a donar compliment a
l’apartat 20.4 de la Llei de l’impost d’estades turístiques
perquè això sigui una realitat, perquè tots  e ls que vénen
contribuint amb aquest impost, doncs, puguin saber
definitivament on acaba.

Una altra esmena també relacionada amb una cosa que jo
crec que és important, és a dir, crec que hem de fomentar el
turisme interior, i quan parl de turisme interior parl del
turisme entre illes; crec que tenim una gran diversitat turística
a les nostres illes, crec que... el fet que hagin davallat els preus
del transport entre illes, de passatgers, ens ha de permetre
fomentar també el coneixement d’altres illes entre nosaltres
mateixos i, per tant, crec que aquest turisme interior és
important i el que feim és assignar 100.000 euros a un
programa, a un programa però sí que és la reacció d’un pla de
màrqueting per fomentar aquest intercanvi turístic, al qual
diria un intercanvi turístic d’interior.

També tornam a reeditar una esmena per promoure el
turisme de congressos i també la necessitat de desenvolupar
un pla de màrqueting i comunicació per donar a conèixer la
destinació de l’impost. Entenem que fins ara els esforços que
ha fet el Govern de les Illes Balears per donar a conèixer
l’impost turístic, la seva recaptació, no han estat suficients,
sinó que han estat de caràcter menor. Per tant, crec que és
important que això també es desenvolupi.

També demanam la redacció i el desenvolupament d’una
campanya informativa de lluita contra la venda ambulant, o
més que la venda ambulant contra la intrusisme a l’àmbit
turístic. Crec que és fonamental aquest fet, tenim grans
amenaces, és una comunitat autònoma on el turisme és un gran
negoci i on aprofiten moltes persones per fer el seu negoci
clandestí. Això passa, els puc dar exemples, amb els taxis
pirates, per exemple, i passa amb la venda ambulant a
moltíssims d’indrets i, en particular, a moltíssimes platges, jo
som d’Eivissa i ho veig cada estiu a moltíssims d’indrets. Per
tant, crec que hem d’atacar aquí i hem d’intentar que el turista,
quan vengui a les nostres illes, sàpiga que si adquireix un
producte o utilitza un vehicle que no és un producte... o un
vehicle legal, idò ha de renunciar a això, sinó també denunciar-
ho i això evidentment s’ha de fer saber.

Demanam també una campanya contra la lluita de
comercialització d’estades turístiques il·legals.

En relació amb la formació, un nou centre d’hostaleria.

I una esmena que ve essent clàssica, no?, jo sempre ho dic,
crec que a Eivissa és cert que tenim oferta en relació amb les
instal·lacions destinades a congressos, però hi ha un projecte,
una segona fase d’un projecte que no ha acabat de ser
desenvolupada, i parl precisament del palau de congressos de
Santa Eulària que ve a ser el palau de congressos d’Eivissa.
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Crec que hem d’ampliar aquesta oferta, tenim un projecte per
desenvolupar, aquesta segona fase. És cert que sempre parlam
de la necessitat de l’incentiu de l’empresa privada, però crec
que algú ha de tirar el carro i quan dic algú ha de ser la mateixa
administració la que tiri del carro i ha de ser la mateixa
administració la que recapti l’atenció de la iniciativa privada.

I com es fa això? Idò es fa posant fil a l’agulla i quan dic
posant fil a l’agulla em refereix precisament a l’esmena que
avui presentam: necessitam actualitzar el projecte, és un
projecte de segona fase que està totalment descontextualitzat
i, per tant, crec que és un projecte que hauríem d’adaptar a les
veritables necessitats per tal de començar a visualitzar la
necessitat que aquesta segona fase sigui una realitat en breu i,
per tant, pugui captar l’atenció d’aquesta iniciativa privada que
és tan necessari que col·labori amb l’administració pública.

Després presentam quatre esmenes que tornem reeditar i
que varen tenir èxit a l’anterior exercici, a l’anterior edició
dels pressuposts perquè varen ser aprovades i que van dirigides
a desestacionalitzar i, en particular, a desestacionalitzar en
aquelles proves esportives de gran rellevància que tenen lloc
a les Illes Balears en època on el turisme minva, són proves
esportives de gran calat i que crec que s’han de promocionar.

I per acabar, no em dóna temps a totes, només vull acabar
amb una que és la necessitat d’aprovar un pla de foment de
reconversió de zones turístiques madures. Aquesta esmena és
molt important, i per què dic que aquesta esmena és molt
important? Perquè hem de veure com la consellera ha anat a
Madrid, ha demanat 57 milions al Govern i s’ha oblidat, s’ha
oblidat que a Balears som quatre illes, s’ha oblidat que totes
les illes tenim zones turístiques madures, s’ha oblidat que a
totes les illes necessitam plans de reconversió i ha deixat de
banda l’illa d’Eivissa en aquest sentit.

I crec que la única forma de reparar aquest greu error és
aprovar la nostra esmena. Aprovar una esmena que finalment...
idò ens demostri que la consellera, que el Govern té
sensibilitat amb Eivissa i té sensibilitat amb aquelles zones
turístiques que són a aquell indret i que necessiten també
d’una veritable reconversió. No és només el centre d’atenció
turística l’illa de Mallorca, només faltaria!, sinó que altres
espais també tenen necessitat d’aquesta reconversió. Per tant,
crec que tenen una gran oportunitat per esmenar la malifeta
que la consellera l’altre dia, per error o per omissió, va tenir
quan va anar a demanar 57 milions per a l’illa de Mallorca per
reconvertir zones turístiques madures. 

Si parlam de qualitat no podem només exigir qualitat a
establiments hotelers i que l’administració quedi fora
d’aquesta qualitat, la qualitat no és només quan s’entra dins
l’hotel, sinó també quan se surt i quan se surt aquesta qualitat
s’ha de veure en infraestructures i el que no pot ser és que es
prioritzi una qualitat a una determinada illa en detriment d’una
altra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No
m’estendré massa tampoc. Tenim esmenes a la totalitat que les
debatrem, les deixarem pel debat al ple.

I després tenim tres esmenes concretes, a la 13750
demanam que es faci un estudi i el conseqüent projecte per a
un museu del turisme, creiem que seria important poder
desenvolupar-lo.

Després, a la 13751 demanam que dins la part del
programa de promoció turística hi hagi 100.000 euros per
poder fer un pla de màrqueting concret a Valldemossa. 

I nosaltres també consideram -com ara mateix acaba de
parlar el Sr. Jerez al final de la seva intervenció- que és
necessària la reconversió de les zones turístiques. Hem posat
una partida no tan ambiciosa, hem posat una partida
d’1.038.000 euros perquè es pugui destinar a aquesta
reconversió. És vera que és necessari que hi hagi més doblers
que s’hi destinin perquè és la imatge de les nostres zones
turístiques cap a l’exterior, però sí que és cert que pensam que
això s’ha de fer amb el temps i que s’ha de començar a invertir
o a tornar invertir per a aquesta reconversió.

Per tant, com a esmenes parcials tenim aquestes.

Pel que fa a la resta d’esmenes dels grups parlamentaris,
quan faci el president la sol·licitud de votació separada jo li
diré a quines m’agradaria votar a favor, abstenció o en contra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, un temps de cinc minuts per a cadascun dels portaveus
presents en aquesta sala, recordant-los que en el torn de
rèplica només podrà ser un el que intervingui i que l’han de
decidir vostès.

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Abans de res voldria indicar que les
esmenes de la Sra. Huertas, per favor, es tenguin per
defensades en els seus termes.

Respecte de les esmenes de Ciutadans, només hem
presentat dues esmenes en aquesta secció, si bé n’hi ha dues
més que són a l’articulat i que tenen a veure amb això.
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Una esmena és de totalitat, nosaltres consideram que
aquesta és una conselleria absolutament fracassada en la seva
política durant aquests anys, fracassada per l’impost de
turisme sostenible, per la falta de transparència en l’execució.
És una vertadera vergonya que duguem ja un any reclamant
aquesta execució i que se’ns vagi fent passar amb cançons,
com ha fet primer el Sr. Barceló, i després la Sra. Busquets.
Encara estam pendents, diguem, i justament per això també
vàrem modificar a través de l’articulat un article de la mateixa
llei per intentar aconseguir que de manera sistemàtica
sapiguem quin és l’estat d’execució de tots aquests projectes,
també evidentment, per mor de la Llei d’estades turístiques, la
no regulació del tot inclòs, la no inversió en zones madures,
etc., és un continuum, al qual en tot cas ja m’hi referiré més
extensament en el debat de totalitat.

Hi ha una part, per altra banda, que també per a nosaltres és
una part fracassada i que està vinculada amb l’esmena parcial
que presentam, que és la que té a veure amb innovació i
recerca. La Sra. Busquets a la seva compareixença ens va
parlar, ens va dir que aquests pressuposts, tenien, d’aquesta
manera sumada de manera transversal, 23 milions, és a dir, el
0,42% del pressupost de la CAIB. Està bé que recordem, ho
dic amb percentatges de pressupost perquè MÉS, el partit del
qual forma part de la Sra. Busquets, en el seu programa
electoral parlava d’un 3% de pressupost com a òptim de
legislatura, ens hem quedat en el 0,42%, és a dir, encara no
una sisena part. I en relació amb el PIB hem augmentat 6
centèsimes en tot el que té a veure amb innovació, recerca i...,
la segona i, que no record ara, d’I+D+I.

Per tant, és evident que tot allò que se’ns havia promès en
absolut no s’ha complit, sinó que s’ha quedat molt enrera i en
aquest moment per recordar-ho, nosaltres tenim una inversió
que aproximadament, són dades en relació amb el PIB dades
de l’any 2017, està en un 0,38% i les dades també, en aquest
cas de l’INE, de la mitjana estatal és d’un 1,33. És a dir, que
pràcticament no només hem crescut poquíssim, sinó que
seguim estant a la mateixa distància o més de la mitjana
estatal. Per tant, també en aquest punt un fracàs per part de la
política d’aquest Govern.

Dit això, i respecte la resta d’esmenes presentades,
votarem nosaltres a favor de la majoria, ens abstendrem en
alguna i n’hi ha un parell que les hauríem votades a favor, però
que les votarem en contra perquè, una vegada més el Partit
Popular segueix traient doblers del capítol 34, que és el dels
interessos del deute, i nosaltres ja hem dit des de
començaments de legislatura que això no es toca, i, per tant,
evidentment no podem mai donar suport a una esmena que
tingui com a baixa aquesta secció.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas, cinc
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. En este bloque he presentado una
enmienda, ya que las Islas Baleares son un destino turístico ya
consolidado, el gasto en la promoción turística creo que se
puede aligerar en beneficio  de necesidades sociales
acuciantes, como es el caso de la lucha contra la violencia de
género. Entonces, lo que hacemos destinar al Instituto Balear
de la Dona este 1,5 millones que sacamos de promoción
turística. 

A lo largo de toda la legislatura los partidos que componen
el pacto, pues se han llenado la boca de decir que no es
necesaria más promoción turística, que estamos saturados,
etc. No he dejado de hacer la cuenta de promoción turística,
pero supongo que estas cantidades que pueden suponer el no
asistir a dos stands de feria y la lucha contra la violencia de
género pues lo va a agradecer, porque todos los medios son
pocos para intentar eliminar esta lacra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president i bon dia a tothom, en una nova
jornada maratoniana. Bé, en aquesta secció he presentat dues
esmenes a la totalitat, una concretament a la mateixa
conselleria i l’altra a la Fundació BIT. Com la resta de partits,
deixaré la meva exposició per al debat de la setmana següent,
intentaré centrar-me ja que el temps que tinc és molt limitat,
en les esmenes parcials.

I sobre les esmenes parcials comentar que he presentat 8
esmenes, dues fan referència a turisme, que seran les últimes
que comenti, i la resta fan referència al canvi de model a les
nostres illes i concretament a l’illa d’Eivissa. I també, com no,
parlar de la recerca, desenvolupament i innovació.

Comentar, i vaig una per una, que he presentat la 14500,
per un import de 4 milions, sobre l’increment en aquesta
partida de la recerca, desenvolupament i innovació, com els
portaveus que ja han intervingut i m’imagin que segurament la
resta, doncs hem posat de manifest que les Illes Balears som
a la cua d’Europa i a la cua d’Espanya en aquesta qüestió, la
Sra. Bel Busquets i anteriorment el Sr. Barceló han estat
venent les bondats de quina quantitat de sous s’invertien en
aquest concepte. És obvi que a les Pitiüses no arriba res i
sembla que queda tot aquí a Mallorca. I és obvi que quedem
molt, però molt lluny de la mitjana estatal, això era un
compromís per part dels partits que governen i dels que els
donen suport i per això he incorporat aquesta esmena de 4
milions d’euros.

Concretament la següent, que fa referència també a
innovació i recerca a l’illa d’Eivissa, com he comentat i
denunciat públicament en aquest ple, en aquesta comissió, la
de Turisme concretament i en sessió plenària, a Eivissa
continuem sense veure on hi el desenvolupament, la recerca
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i la innovació com comentava abans. I per això demano 1 milió
d’euros per a al creació d’un fons per començar a implantar i
que sigui realitat aquesta qüestió.

També altres qüestions, i continuem a l’illa d’Eivissa, són
els quarts pressuposts que n’hem parlat i parlarem d’ells, és el
famós fantasma Parc BIT d’Eivissa. És al·lucinant que a dia
d’avui, després de 4 pressuposts, encara no tinguem ni una
oficina a les Pitiüses, ja no parlo només d’Eivissa, sinó seria
extensible a les Pitiüses. Per tant, que encara no tinguem cap
oficina on la Fundació BIT pugui donar servei, pugui treballar
o implementar el que parlam, mentrestant és fum, fantasmes
i mentides incomplertes per a aquest Govern.

Continuem amb el canvi de model, justament ara que
aquests dies, enllaço amb les dues qüestions canvi de model
econòmic a les nostres illes amb les zones madures
turístiques. Concretament avui, aquests dies, som una altra
vegada les Pitiüses notícia perquè sembla ser que cap dels
partits que han governat i que governen l’illa d’Eivissa en el
municipi de Sant Antoni, en el Consell d’Eivissa durant
aquestes dècades sembla ser que no han estat capaços de
moure un dit perquè la nostra illa, l’illa d’Eivissa, sigui
declarada zona madura turística i ara una vegada més veiem
que vindran zero euros per a aquesta qüestió per modernitzar
Platja de’n Bossa i especialment Sant Antoni de Portmany. A
la fi veiem que ens menyspreen a Madrid i ens menyspreen
aquí a Mallorca respecte de les Pitiüses. Per això, per una
banda, he presentat dues esmenes que fan referència al canvi
de model a l’illa d’Eivissa. Depenem absolutament del
turisme, concretament la 14997, són 2 milions d’euros per a
tota l’illa. I després 2,5 per al canvi de model de Sant Antoni
de Portmany; vull informar a tots els diputats i diputades que
aquest consistori ha posat en marxa, ja porta uns quants anys,
un pla de reconversió, un pla estratègic  2030 per intentar
canviar el seu model de turisme i que no depengui
absolutament i, a més a més, el tipus de model turístic que
moltes vegades hem parlat.

I comentar també i vaig acabant, també he presentat una
esmena la 14499, sobre divulgació científica, entenem que la
divulgació científica als centres educatius de les nostres illes
ha de ser element fonamental perquè coneguin els més petits
l’economia del coneixement i sigui una palanca de canvi.

I per últim les dues esmenes de turisme. Una per
incrementar el nombre d’inspectors i sancionadors...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí-, 10 places més per un total de 365.000. I l’última, la
14495, reduir la promoció a l’Agència d’Estratègia Turística
perquè entenem que és una competència ja dels consells i no
s’hauria d’invertir cap euro més en aquest àmbit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Nosaltres,
com a partit que dóna suport a aquest govern i que crec que
hem estat els més crítics amb les tasques i amb les directrius
polítiques d’aquesta conselleria, sí que hem de reconèixer que
hi ha hagut una certa reacció per intentar evitar d’alguna
manera la inèrcia de la continuïtat d’alguna de les polítiques
que no ens agradaven per part dels partits conservadors. 

Entenem que s’ha de millorar la inspecció, i ha estat un
dels nostres cavalls de batalla des de l’inici de legislatura,
perquè entenem que es manté una immensa oferta il·legal als
hotels, i que evidentment s’ha incrementat moltíssim també
l’oferta il·legal a partir del lloguer turístic. Per tant cal
incrementar aquesta capacitat d’inspecció per part de la
conselleria, i ja en el dia d’ahir vam demostrar la nostra
satisfacció perquè es va aprovar una esmena nostra que
entenem que era important, que era la d’incrementar aquest
nombre d’inspectors, i s’ha arribat a l’acord que hi hagués un
inspector per a cada 20.000 places que estiguessin ara mateix
d’alta. Crec que això sí que suposa revertir d’alguna manera
aquesta idea de mirar cap a una altra banda de tot el que passa
en el nostre sector turístic quant a il·legalitats, irregularitats,
falta de vigilància, i enteníem que això era important.

I quant a les esmenes que mantenim o que hem presentat
purament a la conselleria, hem presentat una esmena
juntament amb altres partits, una esmena d’afectació en el
marc del Pla d’acció de la reserva de la biosfera, perquè es
puguin desenvolupar més accions per tal de defensar no només
aquesta idea de la reserva de la biosfera, sinó el futur que
suposa un model que s’està creant des d’aquest pla d’acció, i
que entenem que hem de donar suport perquè entenem que és
innovador i entenem que és avantguarda a l’àmbit de l’Estat del
que podria ser el futur no només energètic sinó
mediambiental, de planificació urbana, e tc ., i crec que tota
partida que vagi adreçada a ajudar que aquest pla tiri endavant
és imprescindible, i a més estam contents que sigui d’acord
amb la resta de partits de la majoria progressista.

Quant a les esmenes de la resta de partits comentaré
únicament algunes esmenes del Partit Popular. Evidentment
nosaltres no estam d’acord amb el seu diagnòstic. Crec que en
un moment en què justament els grans hotelers i els
empresaris turístics no es queixen en excés de les polítiques
d’aquest govern no es poden dibuixar escenaris dramàtics. Hi
ha necessitats d’inversions, crec que ho podem entendre,
sabem perfectament que el turisme és la principal font de
riquesa d’aquesta comunitat, aquest mantra continua. Crec que
aquesta conselleria està incrementant d’una manera lenta les
inversions en innovació; no només depèn d’aquestes
inversions públiques en innovació que es diversificarà el
model productiu, sabem que s’està fent una feina transversal
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amb altres conselleries i que avança molt lentament la
capacitat que hi hagi altres sectors que puguin anar reduint
aquesta diferència entre generació de riquesa del turisme i de
la resta de sectors. Els senyals que ens envien des de la
Conselleria de Treball tampoc no són excessivament positius,
però entenem que les inversions han de continuar, i crec que
el pressupost destinat a innovació és correcte.

Però sí que una qüestió  que podríem compartir és la
necessitat de fer més transparent la destinació i d’execució
dels projectes aprovats per l’impost del turisme sostenible.
Per tant crec que es presentaran per part d’altres grups
esmenes a aquesta necessitat que hi ha de millorar el portal
web de l’impost de turisme sostenible, d’actualitzar..., en quin
moment d’execució estan els projectes, i que sigui molt més
transparent. Crec que ja ho és, però sí que hi ha una necessitat
reclamada públicament no només pels partits d’aquesta cambra
sinó també per part, fins i tot, de les entitats que han rebut
aquests projectes. Per tant aquesta necessitat jo sí que la veig.

Igual que també podríem compartir la necessitat de
millorar el turisme entre illes, també ho hem defensat en
anteriors ocasions i per tant no ens oposaríem al fet que
evidentment també es pugui millorar, perquè entenem que és
necessari per desestacionalitzar i també perquè tothom pugui
conèixer altres illes i generar un moviment que beneficiarà
principalment, entenc jo, les illes de Menorca i d’Eivissa, que
és fonamental també justament per tenir millors connexions,
i això suposa generar moviment, que crec que és important.

També hi ha algunes esmenes quant a la
desestacionalització, de la 14064 a la 67, que també podríem
estar d’acord a fer inversions en aquesta línia.

Per tant, oposant-nos de manera clara al diagnòstic que es
fa de situació i d’on haurien d’anar de manera prioritària les
inversions públiques en matèria turística, sí que entenem que
hi ha qüestions que poden ser compartides pel nostre grup. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Breument perquè hi ha moltes
esmenes i moltes coses que s’han dit, però volia, abans de
referir-me a les transaccions que volem proposar, sí que volia
contestar una sèrie de coses.

Respecte  de l’Agència de Turisme, ara rebatiada com
AETIB, he de dir que la funció d’estratègia turística és una
funció que va ser el mateix Partit Popular que en el seu
moment va crear l’INESTUR, va crear una entitat ad hoc per
a l’estratègia turística. És vera que després es va fusionar, però
evidentment aquestes funcions hi són i es continuen exercint
per part de l’AETIB. Diu que ara li hem afegit la funció  de

repartidora; jo vull recordar que el Partit Popular va crear una
fundació, la Fundació per al desenvolupament sostenible, per
al tema de la Targeta Verda; vull dir que va crear un organisme
per fer de repartidora dels fons que es recaptassin amb la
Targeta Verda, i aquest organisme va formar part de la fusió
per crear l’ATB. Per tant l’ATB partia de tres organismes,
INESTUR, aquesta fundació i l’IBATUR, que era de promoció
turística, i per tant només se n’ha llevat una, una i parcialment,
perquè d’acord amb el decret de competències hi ha
determinades qüestions que s’han acordat amb els consells
insulars, com la representació a grans fires on participen totes
les illes, que d’acord amb els consells se li segueix
encomanant aquesta funció. Per tant creim que -ja ho hem
defensat en altres àmbits- creim que l’existència de l’AETIB
està més que justificada.

Respecte  de la Inspecció turística, que s’ha comentat si
ens hem de felicitar, ahir en aquesta comissió a l’articulat es
va acordar una transacció amb el grup de Podem de la qual
estam satisfets, perquè creim que és un dels aspectes que
encara necessita millorar més, que s’ha millorat al llarg
d’aquests anys però encara necessita millorar més el tema de
la inspecció turística. 

No podem compartir l’esmena del Partit Popular, per
exemple, que diu que sigui la Conselleria de Turisme que lluiti
contra l’intrusisme en tema de taxis i venda ambulant. Parlam
de temes que no són competència de la Conselleria de
Turisme. Taxis són competència de Transports; la venda
ambulant seria competència de Comerç o en tot cas de la
mateixa Policia Municipal. Jo crec que tots som conscients
que la Inspecció turística -precisament ha estat un dels debats-
no pot arribar per tot i l’hem de millorar, i encara li afegim
coses que no són de la seva competència.

Desconec les declaracions a què feia referència el Sr.
Jerez respecte de 57 milions d’euros, que només s’havien
demanat aquests milions d’euros. Jo crec que aquests doblers
es devien reclamar..., intuesc per la quantitat que deu fer
referència al conveni de la Platja de Palma, jo crec que
evidentment el conveni de la Platja de Palma, que eren aquests
60, al voltant de 60 milions d’euros que quedaven, que era un
conveni de 80, dels quals només se n’havien transferits 20 i en
quedaven uns 60, jo em supòs que es refereix aquests 57,
aquests doblers evidentment s’han de reclamar i no s’han de
deixar de reclamar només perquè siguin de Palma, vull dir, i
això no té res a veure amb que no s’hagi d’invertir a la resta de
zones madures i s’hagi de reclamar a l’Estat per a la resta de
zones madures, però evidentment els convenis que no es varen
complir evidentment s’han de complir.

Passaré a detallar les transaccions que proposam al Grup
Popular. La primera, a la 14076, proposaríem canviar la
secció a la 33, que és la de serveis comuns tecnològics, que
és una secció precisament que també depèn de la Direcció
General de Tecnologia, i on estan previstes les partides
necessàries per a la proposta que fa el Partit Popular. Seria a
la secció 33, centre de cost 33101, programa 126L i partida
70400 i la mateixa partida de 700.000 euros, dotació per
desenvolupar la interconnexió de les escoles. 
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Respecte de la 14062, la 14062 és cert que la Llei de
l’impost turístic diu que s’han de publicar les execucions, es
va fer un portal, aquest portal les dades que hi ha són bàsiques,
vull dir, hi ha la informació dels projectes que s’aproven, el
seu import, però no permet fer un seguiment detallat de les
fases així com es van executant, és cert; ja ho vàrem explicar,
perquè hi va haver un debat en el plenari, que durant els
principis de l’any passat, o a mitjans, devers l’abril, maig, es va
treure un concurs per fer aquesta nova web, aquest concurs al
final es va haver de declarar desert per problemes amb la
documentació administrativa, es va haver de tornar a treure el
concurs i aquest concurs ja es va adjudicar i s’està executant.
I evidentment a tots ens agradaria que les coses anassin més
aviat, però evidentment a l’administració no sempre es pot fer
així. Proposaríem una transacció en tot cas a aquesta esmena,
la secció seria la mateixa, el tipus seria afectació, centre de
cost el mateix 12101, el programa 751C i el subconcepte
74101, i l’import seria de 40.000 euros, 40.000 euros per a
una web és una quantitat més que considerable, que ha de ser
suficient i, de fet, quadra amb les feines que s’han encomanat.

Respecte de la 14071, amb la 14071 estam d’acord amb
aquest pla de màrqueting per al turisme entre illes, l’esmena
seria d’afectació, la secció la mateixa, centre de cost el
mateix, programa 751C i la partida, en lloc de 100.000, seria
de 50.000. 

La 14063, respecte d’un pla de màrqueting per a la
destinació de l’impost turístic, hi estam d’acord, l’esmena
proposam que sigui una transacció que sigui d’afectació, la
secció  la mateixa, centre de cost el mateix, el programa el
mateix, només canviaríem el subconcepte que seria el 74101,
la quantitat també de 200.000 euros seria la mateixa.

La 14068, millora del posicionament de l’actual portal
turístic, també proposaríem una transacció perquè fos
d’afectació, amb la mateixa secció, centre de cost i el mateix
programa 751C, el subconcepte seria 74101 i la quantitat sí
que la rebaixaríem de 150.000 euros a 100.000.

Llavors, hi ha quatre esmenes que són les 14064, 14065,
14066 i 14067 que, tot i que en principi pot semblar que són
competència dels consells, és vera que entre el Govern i els
consells s’ha acordat que les grans proves esportives que són
d’interès estratègic i, per tant, es farà aquesta activitat per part
del Govern, d’acord, com deia, amb els consells  insular i
proposaríem a aquestes quatre esmenes quatre transaccions a
la mateixa secció 12, centre de cost, mateix programa 751C,
el concepte seria per a totes elles 74101, totes elles
d’afectació, i les quantitats serien a la primera, la 64, seria la
mateixa 90.000; a la segona, al a 14065, seria de 100.000 en
lloc de 250.000; a la tercera, a la 14066, serien 125.000 en
lloc de 250.000; i a la quarta, la de Formentera, seria la
mateixa quantitat que es proposa.

Només una matisació a la motivació, seria la mateixa
motivació a totes quatre, però, atès que es tracta de
convocatòries competitives i no són ajudes nominatives sinó
que són competitives, no podrem, diguem, citar expressament
el nom de les proves perquè evidentment això depèn de les

que es presentin, que acompleixin uns determinats criteris,
que és evident que moltes que se citen són evidentment les
importants i les que guanyen en aquestes... o solen guanyar en
aquestes convocatòries, però evidentment no les podem citar
expressament. Per tant, únicament llevaríem a les quatres
esmenes de la motivació la part entre parèntesi, la part que cita
expressament les proves. Ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Josep Castells, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, a les exposicions de les
esmenes a la totalitat i també els comentaris que han fet
respecte d’esmenes parcials han sortit, diria, els tòpics de
discussió, dic tòpics amb tot el respecte , eh!, vull dir que
evidentment cadascú té la seva posició respecte  de les
polítiques, en aquest cas, d’aquesta conselleria, però vaja,
m’estic referint quan dic tòpic vull dir les crítiques a
l’existència, a les funcions i a la forma de treballar de
l’Agència d’Estratègia Turística, les polítiques d’innovació, si
són prou intenses o no són prou intenses, la importància de les
TIC; és a dir, són temes que cada vegada que hi ha una
compareixença del conseller o cada vegada que discutim una
proposició no de llei sobre aquest tema o quan vénen els
pressuposts surten; jo crec que el meu grup, doncs, s’ha
posicionat d’una forma també molt clara en aquests temes i
crec que no..., vaja, per una qüestió d’economia temporal no
cal reproduir tots els arguments sobre aquestes qüestions i el
posicionament del meu grup, en línies generals i, com a
resum, puc dir que el meu grup fa una valoració molt positiva
de la trajectòria d’aquesta conselleria, de les seves diferents
línies, li ha donat suport i creiem que cada any s’assoleixen els
objectius marcats en un grau més intens, sobretot tenint en
compte les dificultats de partida per afrontar moltes de les
àrees d’aquesta conselleria, ara em refereixo precisament a
les que no són les turístiques.

Per tot aquest fet i sumat el fet que a més el meu grup té
un acord amb el Govern per donar suport al pressupost en la
seva globalitat, rebutjarem totes les esmenes de l’oposició,
excepte aquelles en què s’acceptin les transaccions que ha
proposat tot just ara el Sr. Reus. Per tant, aquesta serà la
posició del meu grup respecte de les votacions d’avui.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, Sr. President. També molt breument, perquè
s’han comentat ja moltes coses en aquest debat i
fonamentalment també perquè deixarem el gruix del debat per
al ple de la setmana que ve.
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El Grup Parlamentari Socialista no hem presentat esmenes
a aquesta secció fonamentalment perquè estam d’acord amb
les principals línies d’actuació d’aquesta conselleria, tal com
vaig manifestar a la compareixença de la vicepresidenta en
aquesta mateixa sala quan va venir a explicar el pressupost de
la seva conselleria. 

En aquest sentit, des del Grup Parlamentari Socialista,
entenem que la Vicepresidència i la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme s’assenta sobre dues potes fonamentals per
a l’activitat econòmica de la nostra comunitat autònoma. 

En aquest sentit, en relació amb la innovació i la recerca
crec que és important posar en valor que entre el 2015 i el
2019 la despesa en aquest àmbit s’haurà incrementat en un
181%, i posar en valor també altres polítiques que s’han
desenvolupat a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
en aquest àmbit, en relació, per exemple, amb el retorn del
talent, en relació amb totes aquelles persones que varen haver
d’exiliar-se de la nostra comunitat autònoma per la manca
d’oportunitats que tenien aquí i que aquest govern ara els
permetrà poder tornar i que aquest talent es pugui aplicar a la
nostra comunitat autònoma més enllà d’altres llocs on aquesta
gent ara desenvolupa la seva tasca.

I, a més d’aquest retorn, també aposta per l’atracció del
talent a través de la campanya Sol i Dades, fet que també
valoram positivament i, a més, és un fet també que vaig posar
de relleu a la compareixença de la vicepresidenta i que per al
Grup Parlamentari Socialista resulta cabdal i fonamental, com
és l’aposta pel talent femení. Els professionals d’aquest àmbit
reconeixen la manca de dones que existeix en aquest àmbit i
per millorar la nostra situació en aquest sentit crec que són
fonamentals les polítiques que es porten a terme ara mateix
des de la Vicepresidència del Govern en relació amb l’aposta
pel talent femení i sobretot aplicant polítiques en perspectiva
de gènere pel que fa a l’àmbit científic, a la innovació i a la
recerca.

I tot això està generant uns resultats com pugui ser
l’increment, per exemple, de les PIME de caire innovador, el
nombre d’empreses que s’ubiquen al Parc Bit per
desenvolupar la seva tasca o igualment -com també va
reconèixer la mateixa vicepresidenta- l’assistència per
primera vegada a la Mobile  Word Congress al proper any
2019.

En relació amb la segona pota de la Vicepresidència,
d’aquesta conselleria és la pota relativa al turisme, defensam
i estam convençuts que és encara ara el principal motor
econòmic per a la nostra comunitat autònoma i que s’ha fet
feina des d’aquesta conselleria al llarg d’aquesta legislatura
perquè aquesta activitat sigui cada vegada més una activitat
sostenible i sobretot -i això també ho valoram favorablement
des del Grup Parlamentari Socialista- que aposti per la
redistribució de la riquesa. En aquest sentit, crec que també
cal recordar els convenis que s’han fet per millorar la situació
salarial dels treballadors de l’àmbit hoteler, com les millores
en les seves condicions de feina, així com l’aposta per

l’impost turístic que també té aquest vessant que afavoreix la
redistribució de la riquesa.

El traspàs de competències també és un fet cabdal en
aquesta legislatura. El traspàs de competències de promoció
econòmica als consells insulars, també ho valoram
favorablement i també afavoreix que cada illa tengui la seva...
pugui desenvolupar la seva pròpia promoció turística.

I en aquest sentit, jo  a diferència d’altres grups
parlamentaris, vull posar de relleu el paper clau que sí que juga
l’AETIB, amb aquest nom ara mateix ara al llarg d’aquesta
legislatura, perquè no hem d’oblidar que, malgrat el traspàs de
competències, l’AETIB encara ara té  encomanada
l’organització de les fires de FITUR a l’ITB de Berlín i a la
World Travel Market a Londres, a més -com ja s’ha comentat-
de la gestió de l’impost turístic i no hem d’oblidar tampoc per
la importància que té en la desestacionalització a les nostres
illes i que... jo crec que tots els grups hem coincidit amb
diferents matisos sobre aquesta qüestió, que desenvolupa
l’AETIB en relació amb el Better in winter.

Per tant, tot això afavoreix la diversificació del nostre
model econòmic. No tenc cap dubte que al llarg d’aquesta
legislatura s’ha fet feina en aquest sentit de forma transversal
entre totes les conselleries i evidentment, els resultats no
s’aconseguiran només amb una legislatura. Crec que s’han
posat les bases per afavorir aquest canvi de model econòmic
o la diversificació del model econòmic sense pretendre que
un sector perdi sobre un altre, sinó que del mateix sector
turístic es pugui afavorir la diversificació de la resta de
sectors en aquest sentit.

Finalment, pel que fa a les esmenes estic d’acord amb les
transaccions que s’han plantejat per part del portaveu del Grup
Parlamentari de MÉS per Mallorca, les transaccions a les
esmenes del Partit Popular i en relació amb la resta el nostre
grup també hi votaria en contra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de passar al torn de rèplica, demanaria als
portaveus que contestassin si accepten o no les transaccions
que estan plantejades.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Miguel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per donar resposta a la resta
de grups parlamentaris, en primer lloc vull manifestar que
estam en absolut desacord amb el que manifesta el portaveu
del Grup Mixt, Ciutadans, en relació amb dues esmenes que
hem presentat i que tenen afectació al que ell anomena deute.

Aquí el que es fa és afectar-ho als interessos de demora,
no al deute pròpiament dit. Si les coses es paguen a temps no
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s’han de generar interessos de demora, si les coses no es
paguen a temps, es generaran interessos de demora. Per tant,
vull pensar que a la pròxima legislatura tendrem un govern
responsable que no generi els interessos de demora que es
generen o que tenen previst generar-se en aquest pressupost
de tal manera que el que nosaltres proposam pugui ser destinat
a la finalitat i l’objecte de la nostra esmena. Això per una
banda.

I per altra banda, és certament un discurs contradictori.
Ahir vàrem tenir l’oportunitat també de parlar sobre aquesta
qüestió i el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, va manifestar
la seva predisposició a acceptar que del deute anassin 9,8
milions a aprovar indemnitzacions com a conseqüència del
que entenem nosaltres una erràtica política del Govern de les
Illes Balears.

Per tant, crec que... hauríem de centrar el missatge,
hauríem de centrar la reflexió per tenir un concepte coherent
de les coses, no?, perquè no tot va en aquest sentit.
Simplement deix oberta la reflexió perquè d’aquí al ple, idò,
vostè en aquest sentit faci un esforç d’acceptació de la nostra
proposta.

En segon lloc, deia el Sr. Reus, intentava una mica fer un
esforç també per diferenciar polítiques distintes en relació
amb la recaptació per destinar-la a qüestions mediambientals,
feia referència a aquella fundació i hi ha una diferència clara.
És a dir, nosaltres ja ho hem dit constantment, entenem que la
política que es manté en aquest moment de convertir l’AETIB
en una repartidora no és la correcta, que no és el mateix
exemple que ha posat vostè, perquè aquí qui recapta és
hisenda, aquí qui recapta és la Conselleria d’Hisenda, que
després fa una transferència de capital a un ens públic
instrumental, perquè aquest, a la vegada, faci una tercera
transferència on pertoca.

Nosaltres entenem que qui recapta distribueix, bàsicament
això, perquè al que vostè feia menció era absolutament distint,
no recaptar en aquell moment la Conselleria d’Hisenda i
nosaltres arrancam d’aquest precís principi.

Parla vostè que... no, és que una campanya..., el que
nosaltres proposam d’una campanya d’intentar... idò, bé...
combatre aquesta oferta il·legal que campa constantment per
les nostres illes no correspon a turisme. Aquí som
transversals quan volem i quan no volem no són transversals,
i vostès invoquen la transversalitat de turisme quan els dóna la
gana i quan no els dóna la gana la Conselleria de Turisme no és
transversal.

Miri, jo li he proposat una esmena que fa referència a una
campanya pròpiament turística, és a dir, facin una campanya
per a dissuadir aquelles persones que tenen pensat contractar
unes vacances a un habitatge turístic que no està registrat, que
no és legal, dissuadeixin aquesta persona i l’alertin dels riscos
que això comporta. No me l’aproven. Aquesta sí que està... fa
relació directa a l’àmbit turístic, però no.

Una altra que també crec que té prou incidència en aquest
sentit per tal de fer fora la... clandestinitat en l’àmbit turístic,
com puguin ser els taxis pirata, com pugui ser la venda
ambulant a les platges, no me l’aproven, i crec que ho
redueixen a la Direcció General de Consum, no, miri, jo crec
que no és encertat el que vostè proposa.

I acab, dit això, he d’agrair l’esforç que fan per aprovar-me
les esmenes, òbviament estarem d’acord, una pedra dóna
menys. I per tant, nosaltres el que farem és dir que sí, només
faltaria! Millor pardal amb mà, com diu el refrany. N’hi ha
algunes que es repeteixen en relació  a l’exercici anterior,
altres que són noves; nosaltres creiem que si amb això
considera la conselleria, o vostès, que és suficient per
desenvolupar aquest tipus de polítiques nosaltres evidentment
hi estarem d’acord.

I acab Sr. President, en relació a les esmenes dels altres
grups, n’hi ha alguna que la veiem amb molt d’interès, però
esperarem reflexionar-ho de cara a la seva aprovació en el
plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Don per entès idò que accepta les
transaccions proposades?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de les votacions demanarem una relació de les
esmenes per concretar les esmenes transaccionades. Ja les té
correctes?

Bé, passam al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, la Sra. Maria Antònia Sureda, cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, molt breument, nosaltres en tenim tres i no se’ns ha
ofert ni transacció. Però bé, esperarem a veure si d’aquí al ple
se’ns pot oferir.

Bromes a part, el Sr. Reus ha dit que el Partit Popular va
fer la fundació, etc., com a repartidora i, bé, d’aquesta manera
sembla que afirma que la l’AETIB és una repartidora. Jo
només demanaré una cosa, que sigui una repartidora i que no
ho sigui de manera partidista, que sigui una repartidora perquè
els doblers que s’hi manegen serveixin per millorar i que
siguin efectius i s’inverteixin tan aviat com sigui possible a les
zones que es triïn. Ara, això de repartidora, sincerament crec
que no queda gaire bé.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. I bé, com ha comentat la
Sra. Sureda, sembla que només ha triomfat en aquest cas el Sr.
Jerez, perquè és l’únic partit que li han ofert esmenes, quan
pensem, o almenys jo crec que les diferents forces o persones
que hem presentat esmenes, intentàvem millorar o pal·liar les
deficiències que trobem. És obvi que una vegada més els
partits que governen i els que li donen suport, sembla ser que
no veuen la necessitat d’invertir més i fer un esforç important
en la recerca, el desenvolupament i la innovació. I és obvi que
a l’illa d’Eivissa no hi ha cap interès, com han demostrat en
aquest sentit. 

Bé, doncs ja està, ells es retraten, i veure també
especialment una vegada més el PSOE, el seu portaveu, parla
o intenta atribuir-se qüestions com la creació de llocs de
feina, o concretament les negociacions en les meses
sectorials. Mai em sembla que l’executiu hauria d’entrar en
aquesta qüestió, l’executiu mai crea llocs de feina i el que es
negocia a les meses de negociació i valgui la redundància, són
entre les parts pertinents. I allà el Govern no hi és per cap
banda. Però ja li ha faltat temps al Sr. Iago Negueruela per fer-
se la foto respecte d’això.

Sobre aquesta qüestió dir que diuen o parlen i portem
escoltant mesos i anys, parlant d’afavorir la diversificació del
model que tenim a les nostres illes, això contradiu les dades
perquè cada vegada tenim més treballadors que es dediquen, o
que treballen en el sector del turisme. Per tant, quan aquí les
diferents forces parlen realment d’aquest canvi de model
econòmic, de la innovació, de la investigació, de l’economia
del coneixement, etc., aquí només parlen de campanyes,
d’inversió en campanyes i sembla ser que aquí és el balanç o
els números que ens presenten com a èxit respecte d’això. És
obvi que ja s’estan fent algunes cosetes, després del zero
pràcticament que teníem de la legislatura anterior. Però això
ja ho sabem perfectament, perquè les retallades que va dur a
terme el Partit Popular van aniquilar determinades qüestions.
I el tema sembla ser que no és de cap interès, només és de
boqueta per a tots els partits l’aposta per la recerca, el
desenvolupament i la inversió. 

Per tant, és obvi que és molt trist veure aquesta qüestió,
que no s’inverteix més i posar una altra vegada de manifest
l’anacronisme que hi ha en el tema de la inspecció de turisme.
Concretament perquè aquí la conselleria té la inspecció de
turisme de Mallorca i fa ja molts d’anys que el tenen la resta
de consells i aquí sembla ser que no el volen. Mentrestant ho
paguen tots els inspectors, s’ha aprovat justament com ha
comentat el Sr. Jarabo, que s’augmentaran..., haurem de veure
realment aquest inspector cada 10.000, això era una qüestió
que ja vàrem intentar negociar en el seu moment, però no va
aprovar-se. I ara això serà una postura més, o una decisió
política que quedarà en paper banyat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de contrarèplica. Grup
Parlamentari Podem, Sr. Jarabo, cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president. Només pensava intervenir per donar
suport a les propostes de transacció presentades pel Grup
MÉS per Mallorca i que s’ha d’agrair que s’acceptin per part
del Partit Popular.

Però sí que voldria respondre simplement aquesta darrera
intervenció, perquè hi ha qüestions que crec que no es poden
dir amb aquesta alegria. S’ha comentat que les polítiques
públiques d’un ministeri o d’una conselleria en matèria
d’ocupació no tenen incidència en la creació d’ocupació, o en
la creació de desocupació, que una reforma laboral no tingui
incidència en la vida dels treballadors d’una comunitat o d’un
país, o que una campanya d’inspecció de treball, que és una
decisió política d’una conselleria, no tingui cap incidència en
la qualitat de l’ocupació, o la sensació de protecció per part
dels treballadors, doncs entenc que no es pot dir amb aquesta
alegria. 

I, Sr. Aguilera, no és un inspector per cada 2.000, és un
inspector per cada 20.000 places turístiques, perquè li quedi
clar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Antoni Reus, cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies president. Un seguit de comentaris. Respecte
del comentari que ha fet la portaveu d’El Pi, “la repartidora”,
jo  he emprat els mateixos termes que havia emprat el Sr.
Jerez, “repartidora” per si no és que tengui en principi un
significat negatiu, perquè repartidora el que fa és repartir. És
vera que la repartidora a un moment determinat de la política
d’aquestes Illes Balears va agafar una connotació negativa quan
Unió Mallorquina governava en el Consell de Mallorca.

(Remor de veus)

En qualsevol cas el que fa l’AETIB evidentment és assignar
aquests recursos, en funció del que s’ha aprovat en el marc de
les comissions que marca la llei. Per tant, únicament no hi ha
una decisió de quins projectes se subvencionen per part de
l’AETIB, sinó que es fan les assignacions en funció del que
s’ha acordat.

És vera que no m’he referit a les esmenes d’El Pi, si li faig
molt breument, només són 3. La que presenten de
Valldemossa, l’any passat la varen presentar i, és clar, les
competències en promoció estan transferides i, per tant, això
no entra dins cap dels supòsits dels temes de promoció que
s’ha reservat el Govern, i, per tant, no tendria sentit.
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El tema del Museu Marítim, consideram ara mateix... MÉS
per Mallorca no considera que sigui i el Govern no considera
que sigui una prioritat ara mateix el tema del Museu Marítim.

Respecte la reconversió de zones turístiques, aquest
Govern, a través del Consorci de la Borsa de places turístiques
ha repartit una milionada als ajuntaments en temes de millora
de les zones turístiques, amb dues convocatòries que duen
sumar de l’ordre de més de 20 milions d’euros.

Sr. Aguilera, vostè ha dit que no ens referim a les esmenes
de les altres forces i ha dit “forces”. I jo li he de dir i em sap
greu, per l’afecte personal que li puc tenir, però vostè no és
cap força, vostè és un diputat que es va presentar amb una llista
i l’ha abandonada. Per tant, vostè no representa ningú. I em sap
greu haver-li de dir així, però és així...

(Remor de veus)

Vostè és un diputat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, Sr. Aguilera...

EL SR. REUS I DARDER:

Vostè és un diputat que ha abandonat el seu grup i, per tant,
no representa ningú.

La inversió en recerca, que és vera que el Sr. Pericay s’hi
ha referit  a la primera intervenció, jo m’havia apuntat unes
notes, i a la primera intervenció m’ha passat per alt i no volia
esquivar tampoc el tema, la inversió en recerca és vera que no
s’han assumit les quotes que serien desitjables, però la feina
que s’ha fet és immensa, i de fet dins l’any 2017, que són les
dades a què ell es referia, la comunitat autònoma va ser la que
més va créixer en inversió en recerca, desenvolupament i
innovació, en un 20%, més del doble i el triple que moltes
altres comunitats autònomes. Què passa? Que som molt avall,
partim de molt avall, i evidentment aquest creixement
increïble d’un 20%, més del doble i el triple que la majoria de
les comunitats autònomes, encara no ens situa a la mitjana i
ens queda molt de camí per recórrer, però evidentment un
20% en un any és més que considerable, i un 10% més de
llocs de feina en un any en el tema de recerca,
desenvolupament i innovació.

Per tant queda molt de camí per recórrer però que s’han fet
passes importants i que s’han fet esforços importants creim
que és innegable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr.
Josep Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No intervindré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells.  Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Juli Dalmau, cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Inicialment no feia comptes fer
servir aquest segon torn, però ateses les al·lusions que s’han
fet cap al nostre grup respondré, com bé pertoca.

En primer lloc, crec que és evident que el Govern de les
Illes Balears i qualsevol altra administració realitza una tasca
de mediació entre sindicats i patronals sempre per intentar
afavorir i millorar la relació que mantenen tant els sindicats
com amb la patronal, com intentar afavorir que els treballadors
es puguin veure beneficiats, com he dit, d’increments salarials
o millores de la qualitat laboral. Per tant crec que és
indispensable posar de relleu, i no em cansaré de fer-ho
mentre tengui oportunitat, la tasca de mediació que realitza el
Govern en aquest sentit, i concretament la Conselleria de
Treball, i crec que els resultats que demostra aquesta
conselleria en temes d’ocupació, en temes de creació
d’ocupació, de qualitat laboral, en relació amb la Garantia
Juvenil, avalen la gestió del conseller més enllà de fer-se
qualque foto per sortir als mitjans. Crec que aquesta és la
realitat i qualsevol altra cosa la desvirtua.

En qualsevol cas, en relació amb les esmenes de la resta de
grups, hem de tenir en compte que una esmena és com una
moneda que té dues cares, no?, una partida d’alta i una partida
de baixa. Hi pot haver esmenes amb una partida d’alta que
tengui una intenció molt noble, però també hem de valorar
quina és la baixa, i en aquest sentit a vegades una esmena, per
molt noble que vulgui ser, en relació amb la baixa que afecta
no es pot aprovar, i en aquest sentit -i acabaré amb això- crec
que hi ha esmenes que es podrien tenir en compte, però crec
que serien més oportunes si es plantejassin en relació amb una
afectació a la mateixa conselleria a la qual es refereixen, més
que intentar moure partides de la Conselleria de Turisme
envers altres conselleries.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació, i atès que hi ha diferents
posicionaments respecte de les esmenes farem les votacions
individuals per a cada esmena.

Per tant passam a votació l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular 13916.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular a
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, esmena
13917.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13918.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Perdoni... Abstenció o a favor?

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

I Ciutadans? A favor?

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13919.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13920.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13921.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, esmena 13922.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 13791 -correspon a la totalitat-
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació l’esmena 14476, que correspon a
l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14491; correspon al Grup
Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

També del mateix grup, esmena 14492.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials. Començam pel Grup
Parlamentari Popular, esmena 14069.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14077.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14075.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14076 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14061 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14062.

Vots a favor?

Unanimitat? No.
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Vots en contra?

Abstencions?

Per tant l’esmena 14062, transaccionada, s’ha aprovat per
unanimitat, no és així.

EL SR. SECRETARI:

No, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar l’esmena transaccionada 14062.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 abstenció, cap en contra. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14071.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14070.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14063.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14068.

Vots a favor?

Unanimitat.

Esmena 14073, no té transacció, esmena 14073 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14138...

EL SR. SECRETARI:

Ah, perdó! 8 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Vol repetir, Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí, sí, són 4 a favor; 8 en contra i 1 abstenció. Queda
rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Repetim votació. Esmena 14074.

Vots a favor?

Esmena 14074.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14138.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14139.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14064.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena transaccionada 14065.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena transaccionada 14066.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena transaccionada 14067.

Vots a favor? Unanimitat.

Esmena no transaccionada 14072.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Popular. Esmena 14137.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Esmena 13750.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13751.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

I esmena 13787.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única esmena parcial del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, esmena 14477.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les dues esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Xelo Huertas, esmena 14377.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 en contra; cap a favor i 6 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14378.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’única esmena parcial del Grup
Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, esmena 14370.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 9 en contra; 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Salvador Aguilera, esmena 14496.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14499.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14500.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Esmena 14497.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14498.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14494.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14495.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Darrera esmena que sotmetem a votació, esmena 14493.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esperam que es produeixin els canvis a la
comissió per seguir amb la secció 13.

Se suspèn la sessió cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, abans de començar el debat de les
esmenes a l’agrupació de la secció 13 els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí, jo mateixa en nom de Biel Barceló, Agustina Vilaret en
nom de Biel Barceló.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Miquel Vidal.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Laura Camargo substitueix Carlos Saura.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester sustituye a Xavier Pericay.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, al debat de l’agrupació de la secció 13,
Conselleria d’Educació i Universitat, amb les seccions i
entitats afins. Debat 4 de totalitat i globalitat.

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular,
esmena 13923  a la Conselleria d’Educació i Universitat;
esmena 13924 a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius; esmena 13925 a la Fundació d’Estudis Superiors de
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Música i Arts Escèniques; esmena 13926 al Consorci de
foment d’infraestructures universitàries.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, es
presenta una esmena, la 14382, a la Conselleria d’Educació i
Universitat, i una esmena, 14383, al programa 421D, de
formació del professorat.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, es
presenta una esmena a la totalitat, la 14542, a la Conselleria
d’Educació i Universitat.

Les esmenes parcials són, per part del Grup Parlamentari
Popular, al programa 421A, direcció i serveis generals
d’Educació i Universitat, esmenes 14240, 13976, 14243 i
13974; al programa 421F, de política i actuacions en matèria
universitària, les esmenes 13988 i 13989; al programa 421G,
de formació professional i aprenentatge permanent, les
esmenes 14234, 13990 i 14033; al programa 421I,
d’administració i serveis de suport a l’ensenyament, les
esmenes 13992 i 14246; al programa 421K, d’innovació i
comunitat educativa, les esmenes 13993, 14023, 13994,
13977, 14244, 14245, 14247, 13995, 13996, 14005, 14241,
14242, 13973, 13997 i 13998; al programa 422A, educació
pública, les esmenes 13991 i 14248; al programa 422B,
educació concertada, l’esmena 13978; al programa 423B,
altres serveis a l’ensenyament, les esmenes 14001, 14006,
13979, 14002, 13975, 13999, 14000, 14003, 14024, 14025,
14026, 14027, 14249. A l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius, les esmenes 13980, 13981, 13982, 13983,
13984, 13985, 13986, 13987, 14004, 14007, 14008, 14009,
14010, 14011, 14012, 14013, 14014, 14015, 14016, 14017,
14018, 14019, 14020, 14021, 14022, 14028, 14029, 14030,
14031, 14032, 14034, 14035, 14235, 14236, 14237, 14238
i 14239.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta, al
programa 421K, innovació i comunitat educativa, les esmenes
14308, 14309, 14283, 14284, 14285, 14286, 14307 i 14313;
al programa 422A, educació pública, les esmenes 14310 i
14325.

El Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS presenta, al programa 421C, de polítiques
educatives i règim de funcionament de centres escolars,
l’esmena 13752; i al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, les esmenes 13739, 13740, 13741, 13742,
13743, 13762, 13770, 13773.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’han
presentat esmenes al programa 421K, d’innovació i comunitat
educativa, esmenes 13724, 13728, 13730, 13725, 13729,
13722, 13723; al programa 422A, d’educació pública,
l’esmena 13726; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, l’esmena 13727.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, s’han
presentat les següents esmenes al programa 421F, de política
i actuacions en matèria universitària, esmenes 14403, 14404,
14409 i 14487; al programa 421G, de formació professional

i aprenentatge permanent, les esmenes 14407, 14408 i 14387;
al programa 421I, d’administració i serveis de suport a
l’ensenyament, l’esmena 14389 ; al programa 421K,
d’innovació i comunitat educativa, les esmenes 14402, 14384,
14414, 14381 i 14385, també les esmenes 14386 i 14406; al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, les esmenes
14388 i 14401. A l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius, les esmenes 14400, 14405, 14410, 14411, 14412
i 14413.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
s’ha presentat una esmena, la 14365, al programa 421G, de
formació professional i aprenentatge permanent.

El Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, ha presentat al
programa 421A, direcció i serveis generals d’Educació i
Universitat, l’esmena 14375; i al programa 423B, altres
serveis a l’ensenyament, l’esmena 14374.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera,
s’han presentat esmenes a la Conselleria d’Educació i
Universitat 14544 i 14556; al programa 421A, direcció  i
serveis generals d’Educació i Universitat, les esmenes 14547
i 14554; al programa 421B, ordenació general del sistema
educatiu, l’esmena 14548; al programa 421C, de planificació
educativa i règim de funcionament de centres escolars, les
esmenes 14543, 14549 i 14557; al programa 421D, de
formació del professorat, les esmenes 14552 i 14553; al
programa 421F, de política i actuacions en matèria
universitària, l’esmena 14559; al programa 421G, de formació
i aprenentatge permanent, l’esmena 14550; al programa 421I,
administració i serveis de suport a l’ensenyament, l’esmena
14551; al programa 421K, d’innovació i comunitat educativa,
l’esmena 14558; al programa 422A, educació pública, les
esmenes 14545 i 14546. A l’Institut Balear d’Infraestructures
i Serveis Educatius, l’esmena 14555.

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

LA SRA RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats i senyores
diputades. Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular hem
presentat 83 esmenes en general a la secció 13, Educació i
Universitat, i a les entitats públiques que en depenen. 4, de
totalitat, com ha dit el president, perquè consideram que no
respon a les necessitats reals de les Illes Balears. Tenint en
compte que per a l’any 2019 hi ha previst un pressupost prou
elevat de 5.400 milions d’euros, que puja aproximadament un
8,9% la mitjana de les conselleries, en canvi la d’Educació
només puja un 6,9%. Per tant consideram que aquest
pressupost no respon, no és una prioritat l’educació ni cap de
les seves entitats per a aquest govern, i  per això presentam
aquestes esmenes a la totalitat.

En relació amb les esmenes parcials, passaré a explicar-
los, ràpidament i sense gaire detall per poder tenir temps, les
diferents esmenes presentades. Per exemple presentam dues
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esmenes d’addició en matèria de transport, una de 5 milions
d’euros per sufragar el transport escolar d’escola concertada
d’acord amb el nostre compromís que hi hagi una gratuïtat a
totes les famílies independentment del centre; o de 2 milions
d’euros per a despeses de trasllat i personal d’acompanyament
als nins amb necessitats especials en el transport escolar.

Presentam també esmenes d’afectació que posen de
manifest l’incompliment de mandats parlamentaris que han
estat aprovats a la Comissió d’Educació, fins i tot en plenari,
en matèria de temes sensibles com és per exemple en matèria
de celiaquia. Nosaltres proposam dues esmenes amb un total
de 500.000 euros per facilitar l’accés a productes sense
gluten a les escoles, que era una de les propostes aprovades a
instàncies del Partit Popular, 250.000 perquè hi hagi berenars
accessibles en els centres públics i 250.000 per als
concertats, que crec que seria una de les esmenes que podrien
vostès aprovar en consonància amb aquells acords. O per
exemple una per als menús de les escoles, que són els més
cars d’Espanya; presentam una esmena d’addició  d’1 milió
d’euros per poder rebaixar preus i per altra banda ajudar al
sosteniment del que suposa la gestió d’aquests menús.

Ajudes per a material escolar de 300.000 euros per
compra de llibres, que és una sol·licitud, o una esmena, millor
dit, complementària a la proposta de bonificacions fiscals feta
des pel Partit Popular. O dues esmenes d’ajudes a projectes
innovadors i tecnologies de 500.000 euros cada una.

A l’etapa 0-3 presentam, igual que la resta de grups,
multitud d’esmenes perquè pensam que és una de les àrees
més abandonades en els pressuposts i en general en aquesta
legislatura, per exemple presentam una esmena d’1 milió
d’euros d’ajudes a famílies per finançar quotes d’escoletes
autoritzades, davant la manca de places a les públiques. Una de
2 milions d’euros d’ajudes en els municipis per construir i
millorar escoletes, per aquesta mancança d’escoletes que hi
ha en els municipis de Balears. O una altra de 300.000 euros
per a la gestió de Can Nebot a Eivissa, que es va aprovar en el
Parlament i reiteradament s’ha demanat per part de la societat
eivissenca.

D’afectació n’hi ha una de 640.000 euros aproximadament
per a beques menjador a escoletes públiques de 0-3 anys. I una
altra de 300.000 euros per a les escoletes autoritzades. I quant
a beques d’escolarització  0-3 anys, una de 870.000 euros a
escoletes públiques i una de 400.000 euros a les autoritzades.
Una altra esmena de 900.000 euros per augmentar la plantilla
de personal de suport a escoletes en general. I una per
exemple, de 300.000 euros per construir una nova escoleta a
Selva.

Esmenes d’afectació en relació a projectes innovadors
aprovats pel Parlament, per exemple els anomenaria una de
400.000 euros per a projectes d’igualtat amb nins i nines a
primària i a secundària. El tema d’igualtat és un dels temes que
en aquest Parlament sempre ens hem posat d’acord i davant la
sensibilitat a més que avui en dia es té a nivell de to ta la
societat. I ens hem posat d’acord sobretot en l’aspecte de què
és un tema que s’ha d’educar des de la infància. Per això

pensam que seria interessant que hi hagués una afectació
perquè es fessin projectes de sensibilització i ensenyament en
les matèries d’igualtat des de primària i també secundària. Una
altra per a la utilització de l’escacs com a eina pedagògica, que
no es faci com un simple projecte pilot a alguns centres, sinó
de forma generalitzada. Per això presentam una esmena de
100.000 euros. I una altra de 100.000 euros també per a la
implementació del mètode Kiva, que és un mètode que també
es va aprovar com a proposta en aquest Parlament, a instància
del Grup Popular, per lluitar contra l’assetjament escolar.

500.000 euros per a equipament electrònic a les
convocatòries de professorat. Si recorden també és una
proposició no de llei que va aprovar la Comissió d’Educació
a instàncies del nostre grup. I un seguit d’esmenes de lluita
contra el fracàs educatiu, que està estancat aquesta legislatura
de forma evident, amb un 26-27% com saben vostès. Per
exemple dins la lluita contra el fracàs, una de 250.000 euros
per a projectes socioeducatius. Una esmena de 100.000 euros
d’estudis a l’IRIE per fer aquests estudis sobre abandonament
escolar. Una d’1 milió d’euros de personal de suport per a nins
amb necessitats especials. O una altra de 200.000 euros per
afegir més personal, PT i AL. O 1 milió d’euros per a
projectes ja específics de lluita contra fracàs, abandonament
i absentisme, que pensam que són necessaris en els centres
educatius.

En matèria d’infraestructures educatives, presentam
esmenes d’afectació per donar compliment a actuacions que
són evidents fracassos del Govern d’aquesta legislatura, com
per exemple l’accessibilitat a centres educatius. Una esmena
de 2 milions d’euros perquè pugui ser efectiva d’una vegada.
O per exemple per construir aules UEECO posam una esmena
d’1 milió d’euros. Una altra de 2 milions d’euros per eliminar
fibrociment, aquell amiant que era tan perjudicial l’any 2015
i que encara hi ha pendents a molts de centres educatius. O 1
milió d’euros per millorar la climatització dels centres, que
també és un altre dels temes que ha estat debat de les nostres
comissions d’Educació.

Quant a les esmenes per als drets de l’escola concertada,
una de 4,5 milions d’euros per donar compliment a
l’equiparació de drets amb la pública en el 100%. Una de 2
milions per a despeses de funcionament i personal de suport.
1 milió d’euros per a mobiliari i material escolar. O per
exemple 600.000 euros per donar compliment als concerts de
l’escola diferenciada, davant el sectarisme que reiteradament
s’ha manifestat per part del conseller d’Educació, en contra de
les 7 sentències que té, condemnant a més a reconèixer el dret
al concert a l’escola diferenciada.

6 esmenes específiques a Formació Professional, per
donar compliment a aquelles propostes aprovades i a més
aquelles evidències de demandes de la ciutadania, com per
exemple una de 5 milions d’euros d’addició per a adquisició
d’equipament per a programes de Formació Professional. 3
milions d’euros per afectació per a obres per incrementar
places de Formació Professional i centres de Formació
Professional integrats. 500.000 euros a una altra esmena per
fomentar la Formació Professional dual. O actuacions
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concretes, com per exemple Artà, l’Escola d’Hoteleria
d’Alcúdia, o per exemple la família d’imatge i so a Sant Antoni
de Portmany, demandada per la societat d’aquests municipis.

En matèria d’aprenentatge de llengües estrangeres, també
presentam 4 esmenes. Una en relació a la creació de places
d’escoles oficials d’idiomes. 1,5 per a desplegament del Pla
plurilingüe a les escoles. O per exemple 2 milions d’euros per
contractar més professorat a centres concertats ,
preferentment per a l’ensenyament de l’anglès.

Després esmenes específiques en altres actuacions, com
per exemple per analitzar la implantació de nous estudis a la
Universitat. Això ho presentam cada pressupost i la finalitat és
que s’analitzin aquests estudis que es demanden per als nostres
joves. I sobretot en aquest cas volia fer una incidència
especialment a les dobles titulacions, que es varen fomentar
la passada legislatura i  que en aquesta legislatura estan poc
impulsades. També una esmena per ajudar al sosteniment i
reforç de les escoletes municipals de música, amb 450.000
euros, ja que vàrem aprovar una proposta en aquest Parlament
en relació a musicoteràpia, a instàncies del Partit Popular i a
més hem donat suport a esmenes similars d’altres grups en
diferents pressuposts.

I deix en darrer lloc el tema de l’IBISEC, ja per finalitzar,
no perquè sigui manco important, sinó precisament per
l’especial transcendència que té, sobretot per l’increment de
barracons que hi ha hagut aquesta legislatura. Nosaltres
presentam una esmena genèrica de 12 milions d’euros més de
transferència a l’IBISEC per dur a terme qualque inversió,
almanco d’aquelles que no s’han fet aquesta legislatura i que
s’havien promès. Per exemple també una de 2 milions per
eliminar barracons en general, és una afectació general per a
aquelles necessitats més urgents que hi pugui haver. O per
exemple ja actuacions concretes a centres educatius, com són
reforma de CEIP, inici de nous CEIP, nous instituts de
secundària, o per exemple el Conservatori d’Eivissa, nous
centres de formació d’adults, en funció de les demandes de
diferents municipis, Vilafranca, Moscari, Biniamar, Montuïri,
s’Arracó a Andratx, Alaior, Binissalem, Sant Joan de Labritja,
Caimari, Campos, que són reivindicacions històriques i que en
teoria s’havien de fer efectives i donar compliment aquesta
legislatura que hi ha més recursos econòmics. O per exemple
el nou CEIP a Inca, o a Sa Pobla, Alcúdia, Felanitx, Llubí. I a
nivell d’instituts de secundària, per exemple Son Ferriol, Inca,
Maioris que també és una demanda històrica, l’ampliació de
Porreres que està totalment saturat. O per exemple en el Port
d’Andratx, o la segona fase del Quartó del Rei de Maó.

Aquestes són les nostres esmenes, crec que responen
bàsicament un poc a la línia que hem seguit de propostes
durant la legislatura, algunes fins i tot com els deia, aprovades
pels diferents grups parlamentaris, per la qual cosa no crec
que tenguin massa inconvenient tampoc en donar suport a
aquelles en què ens vàrem posar d’acord.

I així mateix també els demano que facin una mica d’esforç
per intentar comprendre les demandes dels diferents
municipis que hem intentat reflectir en aquelles altres que

encara no havien estat objecte de debat, però que presentam en
aquests pressuposts.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo, deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, per començar m’agradaria fer
una valoració general, encara que breu, perquè no crec que
m’hagi d’allargar massa en la línia general de les esmenes
presentades pel Partit Popular i sobretot de l’esperit que
recorre aquest plantejament en matèria d’educació, però no
només d’educació, sinó en general, es una qüestió de com
s’han plantejat les esmenes a tots els pressuposts d’enguany,
o de l’any que ve, reclamant inversions en polítiques socials,
educació és una quota molt important de les polítiques
socials, o en sanejament d’aigües, que és justament tot el
contrari del que varen fer durant la legislatura en la qual
governaren. 

I la veritat és que el més curiós de tot, o el més cridaner és
que proposen afectar la majoria dels diners que volen invertir
en aquestes polítiques a l’impost de turisme sostenible, o
revertir-lo en el pagament d’interessos del deute públic. És a
dir, es passen el dia criticant la falta de disciplina fiscal, es
passen el dia criticant l’impost de turisme sostenible o la
pressió fiscal elevada i després, quan proposen esmenes,
principalment el que diuen és que s’han de treure del pagament
del deute, o del...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... interessos de demora, com vulgui, això finalment no deixen
de ser diners de pagament del deute, o diners provinents
d’aquest impost...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... que vostès han dit una vegada i una altra que és un impost
inútil, inservible, que és un frau, com és l’impost de turisme
sostenible llavors. Hi ha en general en el plantejament general
de les esmenes que vostès plantegen un forat que és un forat
de plantejament polític i és el que justament acab d’assenyalar.

Després, com que també crec que és important destacar
les qüestions en les quals hem aconseguit una fita
importantíssima, que és estar d’acord les forces polítiques
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d’aquesta cambra en el seu conjunt en una qüestió bàsica com
és l’educació 0-3, jo crec que cal destacar precisament que
enguany serà de consens aquesta inversió, que està ja inclosa
en el pressupost, i que nosaltres, des de Podem, hem presentat
en forma d’esmenes d’afectació per tal de donar compliment
a la moció que es va aprovar en aquesta cambra parlamentària
i que va ser fruit d’una proposta nostra, però després d’un
consens i d’una negociació que es va fer en aquella mateixa
sessió.

Crec que és important destacar que enguany hi haurà una
inversió de més de 6 milions d’euros destinada a aquesta etapa
formativa bàsica, amb la qual també fins i tot el Partit Popular
hi està d’acord, i crec que és una qüestió a destacar, per no
parlar que en tot estam en desacord, i que en una qüestió com
aquesta que és fonamental hem aconseguit arribar a
consensos; crec que també és un tema importantíssim a dir.

Des del nostre grup parlamentari també volem deixar
constància que no estam d’acord amb aquesta proposta que fa
el PP d’incrementar 2 milions d’euros addicionals a la partida
d’educació concertada. La nostra aposta per l’educació pública
és clara i pensam que d’aquests 1.000 milions d’euros que
hem aconseguit, o que s’ha aconseguit que la Conselleria
d’Educació finalment tengui, és destinar més de 2 o
incrementar més de 2 milions d’euros la partida per a aquesta
branca de la privada subvencionada, que és en realitat la
concertada, no ens sembla una política de suport a l’educació
pública, sinó més aviat de suport a l’educació privada. Per
això, no podem estar d’acord amb aquest plantejament de fons
que fa el Partit Popular.

Pel que fa a les nostres esmenes, com ja he dit, moltes
estan relacionades i són compartides amb altres grups, en
concret amb MÉS per Menorca que també ha presentat
esmenes d’afectació per donar compliment a moltes de les
qüestions aprovades en matèria d’educació 0-3, però altres
esmenes estan relacionades com, per exemple, la 14308, amb
el desenvolupament, que també s’hi ha referit la Sra. Riera,
d’una iniciativa que es va aprovar relativa als escacs com a eina
pedagògica, no un estudi pilot sinó donar compliment a
aquesta proposició no de llei aprovada en aquesta cambra; és
una esmena de 100.000 euros per donar-li compliment.

També hem presentat una esmena, la 14309, per dur a
terme una qüestió que segurament podríem haver impulsat des
de principi de la legislatura, però per ventura no arriben tard
que és per fer un estudi pilot, un projecte pilot sobre educació
lliure a les Illes Balears que en altres països es demostra que
aquest tipus d’educació té beneficis importantíssims i que
sobretot pot evitar aquests problemes d’anquilosament que
tenim als currículums del segle XIX que encara tenen els
nostres estudiants a les escoles.

Hem presentat també una altra esmena que pensam que és
molt important per donar suport als equips d’atenció a
estudiants amb necessitats especials, és l’esmena 14325, que
és de 500.000 euros i que sabem que no serà suficient, perquè
mai no és suficient per poder donar cobertura a les necessitats
d’aquests estudiants NESE, però sí que hem vist que hi ha una

voluntat i que hi ha hagut una voluntat durant aquesta
legislatura d’anar incrementant el pressupost, i nosaltres
volem pitjar un poc més per tal de poder ampliar aquests
equips que tan necessaris són.

Finalment, també hem presentat una altra esmena, 14307,
per tal de continuar donant ajudes, perquè la vàrem presentar
any rere any, a la reutilització de llibres de text i material
didàctic, perquè no té cap sentit que les famílies hagin de fer
aquestes inversions meteòriques a l’inici del curs escolar en
llibres de text i perquè pensam que aquesta és una línia que
s’ha de seguir i que es pot perfectament suportar amb
pressuposts públics. 

Només acabaré dient que des del nostre punt de vista si bé
podem estar contents que el pressupost d’enguany hagi arribat
a la fi a aquesta conselleria d’Educació i Universitat als 1.000
milions d’euros mai no és suficient per cobrir totes les
necessitats que principalment l’educació pública té a les
nostres illes, tenint en compte la situació en la qual encara ens
trobam de ser a la cua de l’Estat espanyol i  també a la cua
d’Europa en algunes qüestions com, per exemple, inversió per
alumne, però després continua al capdavant en abandonament
primerenc i en fracàs escolar. Totes aquestes qüestions amb
aquests pressupostos pensam que es podran pal·liar en certa
mesura. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El P i PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres a aquesta secció  no hem presentat esmena a la
totalitat. Sí que m’agradaria, perquè durant tota la legislatura
jo crec que ho hem anat dient, que creiem en la planificació,
però que el Pla d’infraestructures que tenim no s’ha dut a
terme així com caldria i així com ens hagués agradat a tots i
així com està fet el calendari. En algunes coses som
conscients de la dificultat administrativa d’accedir a solars i
de poder-se fer feina, però en altres també crec que ha costat
que aquests projectes o costa que aquests projectes es posin
en marxa. 

Referent a les nostres esmenes són esmenes específiques,
demanam ajudes a les escoles de música, creiem que fan una
gran tasca a tots els municipis i és una tasca que suposa molts
de doblers i que als municipis, en moltes ocasions, els costa
i estaria molt bé que rebessin ajuda del Govern; no és la
primera vegada que fem aquesta esmena i reiteram que és
necessari.

També tenim una esmena sol·licitant una nova escola a
Llubí, ja que abans he parlat del Pla d’infraestructures també
sempre hem dit que és un pla d’infraestructures obert, per tant,
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nosaltres pensam que aquesta escola o les diferents escoles o
reformes que sol·licit  o sol·licitam des del nostre grup
parlamentari es podrien fer, n’hi ha que estan marcades
evidentment en el Pla d’infraestructures i pensam que es
podrien començar dins el 2019, com dic, amb aquesta nova
escola a Llubí, ja vegeu que són 800.000 euros, per tant,
evidentment no és la finalització, però sí la posada en marxa
i l’inici d’obres.

Després, també l’any passat ja la demanàrem a aquesta,
l’ampliació de l’institut de Porreres, sí que ens han demanat
que és necessari i a posta som reiteratius en la necessitat
d’aquesta ampliació; demanam començar el projecte i les
obres o l’inici amb 300.000 euros. 

Ja sé que la propera demanda altres grups parlamentaris
l’han feta més general i jo la faig més particular quan parlam
d’escoletes de 0-3, jo la faig per a una escoleta, la sol·licitud,
per a una escoleta de Ses Salines; és cert que les escoletes no
són competència directa de la conselleria, però també és cert
que hi ha hagut ajudes altres vegades, tant de la Conselleria
d’Educació com també dels consells insulars, a l’hora de la
creació d’escoletes. De fet, dins el 2007-2011 si no record
malament, la subvenció del pla d’obres i serveis del Consell de
Mallorca va ajudar a pagar moltes escoletes. Per tant,
nosaltres pensam que és necessari i de fet, crec que a les
reunions que hem mantingut de 0-3 la participació de la
conselleria i del Govern autonòmic és molt important.

Sol·licitam també una esmena per a la reforma d’Es
Cremat a Vilafranca, és una reforma que pensam que és
necessària i que es podria tirar endavant dins el 2019.

També demanam una partida per augmentar el CEIP de Can
Picafort. L’any passat ja vàrem demanar una partida de 4
milions i busques per iniciar les obres, crec que hi ha una
partida ja dins els pressuposts, però d’aquesta manera es
reafirmaria el compromís per iniciar i executar aquesta obra.

També demanam la reforma del CEIP Joan Veny i Clar de
Campos. A Campos, crec que tots som conscients de les
necessitats que hi ha i de la importància de fer qualque cosa
perquè ja no és només de l’inici d’un nou centre, sinó que hi
ha problemes importants.

Una altra esmena, que és més senzilleta i que, per tant,
crec que és bona d’acceptar, és la d’anivellar i formigonar el
pati del Joan Veny i Clar.

I per acabar també una esmena de reforma o seria
d’ampliació del gimnàs de l’escola de Ses Salines.

Sé que em plantejaran qualque tipus de transacció,
m’agradaria que me la proposàs el Grup Parlamentari
Socialista, que supòs que és el que ho farà perquè és el
conseller, de totes maneres vull dir que en general nosaltres
veiem bé les esmenes que s’han anat proposant des dels altres
grups parlamentaris i som conscients que alguna l’aprovarem
i en altres ens abstindrem perquè no és que no ho trobem

important, però per ventura no ho prioritzam de la mateixa
manera.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat
diverses esmenes al marc d’un acord global amb el Govern de
suport al pressupost i, per tant, les nostres esmenes són totes
esmenes d’afectació i estan dirigides a plasmar al pressupost
els acords de la Comissió Tècnica d’Educació 0-3.

Primer explicaré quin és el sentit d’aquestes esmenes que,
com dic, crec que no impugnen el plantejament global del
pressupost i després també exposaré les negociacions que
estan en aquests moments en marxa per acabar d’ajustar-les
correctament dintre del pressupost precisament per facilitar
la posada en marxa de totes aquestes mesures.

De les deu esmenes, de fet es poden agrupar en cinc grups
en funció de quina partida s’està afectant. Per exemple, les
tres primeres, que són les 13724, 13728 i 13730, afecten la
partida de subvencions a ajuntaments perquè totes toquen
diversos aspectes de la subvenció que... o de les convocatòries
que es fan als ajuntaments per al sosteniment de diversos
aspectes de l’escolarització de 0 a 3 anys, i cadascuna
d’aquestes tres esmenes..., una va dirigida, com deia són
esmenes d’afectació, a ajuts d’escolarització en centres
públics que consistiria a unificar una part important dels
menys ingressos que tenen els ajuntaments pel fet de fer
bonificacions a famílies amb rendes baixes. Aquí hi ha una
afectació de 874.000 euros.

Després, la convocatòria ja clàssica de sosteniment
d’unitats, que a causa de l’increment previst, doncs, fem una
afectació de 3.114.000 euros.

I després també, i perdó que aquesta és una excepció
perquè no va dirigida a educació 0-3, és per a escoles de
música, amb una convocatòria específica per a import de
500.000 euros.

Tot això, com deia, afecta la línia 46000, que són
transferències a ajuntaments.

Després hi hauria un segon paquet que seria transferències
a famílies, per tant a la línia 48000 del pressupost, perquè van
dirigides a ajuts al sector privat, és a dir, l’escolarització en
centres privats. Van dirigides a famílies, però... o institucions
sense ànim de lucre, però del sector privat, i aquí, d’una banda,
es preveuen els mateixos ajuts d’escolarització de què
parlàvem abans, és a dir, ajuts a les famílies amb menys
ingressos perquè puguin escolaritzar els seus fills en centres
de 0-3 a privats, per un import de 399.000 euros. I després
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també una línia que seria nova d’ajuts a la regularització de
places... per import de 325.000 euros. És a dir, això és dirigit
a això que anomenem guardaries en què es promouria una
convocatòria d’ajuts perquè aquests centres poguessin... fer
reformes per tal d’ajustar-se als estàndards requerits per
formar part de la xarxa de centres d’educació infantil.

Un tercer paquet, que són les esmenes 13522 i 13523, són
d’ajudes de menjador i bàsicament consisteix a deixar clar que
en aquest proper curs hi hauria ajuts de menjador dirigides a
famílies que escolaritzen els seus fills en centres públics per
import de 640.000 euros, és la primera de les esmenes, la
13522, i també una convocatòria per escolaritzar en centres
privats per import de 292.000 euros.

Per últim hi hauria dues esmenes: la 13626, dirigida a
incrementar el personal dels equips d’atenció primerenca, de
fet, al projecte de pressuposts ja es preveia l’increment de set
nous professionals, la comissió tècnica considera que haurien
de ser 18 més i, per tant, hem fet una afectació que cobreix el
cost de 25 persones més, les 7 que ja estaven previstes més
les 18 que la comissió tècnica considera que hi hauria d’haver.
En aquest cas s’ha fet una afectació a la Direcció General de
Personal Docent sense... especificar el subconcepte pel fet
que els subconceptes estan molt dividits, el salari base,
complement de destí, antiguitat, i evidentment tot aquest
desglossament no es pot fer en abstracte, sense la relació
concreta dels treballadors que ocuparien aquestes places.
Nosaltres creiem que això després, un cop aprovada aquesta
esmena, si és que la majoria hi està d’acord, el Govern hauria
de fer les afectacions adequades per posar-ho a cadascun dels
subconceptes que pertoca.

I després també per últim, hi ha una esmena -13527- per
import de 600.000 euros que afecta la partida del IBISEC
perquè considerem que són inversions en centres educatius i
és un ajut que va dirigit a la creació  de la places públiques
d’educació infantil. És a dir, afecta la partida de l’IBISEC per
tal que, ja sigui de forma directa o ja sigui de forma
concertada o ja sigui subvencionant les entitats locals, pugui
haver-hi aquesta convocatòria per a la creació de places
públiques.

Aquestes són totes les esmenes. D’aquestes esmenes he de
dir que estem en tràmit d’arribar a un acord amb el Govern per
afectar-les d’una forma que faciliti la seva execució. En aquest
sentit hi ha una certa superposició també amb les esmenes que
ha presentat Podem i per tant, no descarto en funció de...,
nosaltres aquestes esmenes d’afectació de Podem les votarem
a favor, que segons com quedin recollides aquestes esmenes
al pressupost nosaltres acabem retirant les nostres, perquè en
aquest sentit es dupliquen o se superposen.

De tota manera, aquestes esmenes, que bàsicament són
totes les que afecten la partida 46000, per tant, totes aquelles
a les quals es donen subvencions a ajuntaments i totes les que
afecten la partida 48021, és a dir , tot el que són ajudes de
menjador, nosaltres preferiríem que aquestes esmenes
quedessin vives per tal de poder arribar a un acord amb els

grups del Govern i que quedin redactades de manera que
després no dificultin la seva execució. 

A aquest efecte he parlat amb alguns grups de l’oposició i
els he demanat que no les votin a favor perquè precisament
no... és a dir, els grups del Govern hi votin en contra i
aleshores aquestes esmenes puguin quedar vives i de cara al
ple puguem acordar les transaccions, si escau, si no succeeix
-com dic- que les retiri per l’acceptació de les esmenes del
Grup Podem.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, per un temps de deu minuts que serà dividit
entre els dos portaveus aquí present. Té la paraula la Sra. Olga
Ballester, de Ciutadans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Primeramente comentaré que las
enmiendas de Gent per Formentera y de Chelo Huertas quedan
defendidas en sus propios términos. 

Respecto a Ciudadanos, Ciudadanos ha presentado 25
enmiendas a los presupuestos referidos a la Conselleria de
Educación, siendo dos de ellas a la totalidad. En cuanto a las
enmiendas a la totalidad, consideramos que este presupuesto
no se ajusta a las necesidades que tiene el sistema educativo
y tampoco se ajusta... Uf! Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells i Sr. Casanova... Pot seguir, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. ...y que, bueno, que este presupuesto
está muy alejado de lo que se prometió por los partidos
políticos que conforman el Gobierno, que prometieron un 5%
para educación, y tras cuatro años después pues seguimos
estando en un 3% del PIB, tal cual estaba en la legislatura
anterior.

Y tampoco estamos de acuerdo en la gestión y en la
organización de la conselleria, y pongo por ejemplo el
proyecto de formación del profesorado, que es uno de los
programas más importantes. Pues bien, se encuentra dentro
del programa de normalización lingüística. Nosotros creemos
que uno de los programas más importantes que se encuentre
dentro del proyecto de normalización lingüística pues
desnaturaliza este programa, que es uno... cuando sabemos que
la formación del profesorado es uno de los nuevos retos para
el siglo XXI.

Y, bueno, a continuación tenemos una serie de enmiendas
donde proponemos una partida, proponemos una partida para
un convenio con todas las instituciones que ofrezcan estudios

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 2 / 12 de desembre de 2018 2579

superiores con el objetivo de que todos sus estudiantes puedan
hacer uso de los espacios públicos de cada institución, entre
ellas las bibliotecas con la posibilidad de consultas
bibliográficas para todos los alumnos. En otras de las
enmiendas dentro de este grupo de estudios superiores
proponemos que en el edificio de Sa Riera se habiliten
espacios dedicados a salas de lectura y estudio, teniendo en
cuenta la accesibilidad y adaptabilidad para personas con
necesidades motóricas; hoy en día estos nuevos espacios no
existen, siendo todo bastante estrecho y no accesible. 

En otra enmienda dedicada a estudios superiores
proponemos una partida de 800.000 euros para la Fundación
Universidad Empresa; creemos que es muy importante apostar
por retener el talento que se genera en nuestra universidad, y
hemos de facilitar que a graduados con buenos proyectos e
investigadores se les ayude a emprender sus empresas
innovadoras, sus startups, o que puedan seguir investigando y
aplicando sus proyectos y desarrollando sus proyectos
investigadores dentro de la empresa privada, de tal manera que
la empresa gana porque la Universidad aporta innovación, y lo
que hacemos es también acercar la Universidad al mundo
empresarial y transferir el conocimiento. Nosotros creemos
que es fundamental en una sociedad moderna la transferencia
de conocimiento, que además hace de nuestra universidad una
universidad viva.

La última enmienda en cuanto a los estudios superiores
proponemos una partida para la realización de un estudio
técnico que permita la revisión de toda la normativa en cuanto
a los criterios de valoración de la producción en la carrera
investigadora y docente para adecuarla al objetivo de eliminar
la brecha de género, teniendo en cuenta que entre otros casos,
per ejemplo, los parones que se realizan por el personal
investigador y docente en su producción a la hora de tener una
baja por paternidad y maternidad; estos parones no se tienen
en cuenta y están siempre en peores condiciones para aquellas
personas que lo han tenido. Quiero recordar que es una
iniciativa que fue aprobada también en comisión, y bueno,
hacemos un presupuesto para que se lleve a cabo.

Luego tenemos un segundo bloque de enmiendas dirigidas
a una mejora substancial de la formación profesional.
Consideramos que la formación profesional se ha de convertir
en una vía de excelencia y de cualificación, en una vía de
primera opción de estudios y no una vía descartable; por lo
tanto proponemos ampliar la oferta para la impartición de
estudios que tengan que ver con los nuevos sectores
emergentes en las nuevas tecnologías, como pueden ser las
renovables, el vehículo eléctrico, nuevas formas de
edificación, técnico en operador de drones, y por supuesto en
la náutica, la gran olvidada pese a ser un nicho laboral de alto
valor añadido desde hace años. También proponemos una
partida para aumentar la dotación en el material para las
prácticas en formación profesional, creemos que es una
partida ridícula lo que se hace en el presupuesto. Y además
también mandamos una partida importante para las tres
cámaras de comercio, para implicar al tejido empresarial en
la formación dual; a nuestro entender el mundo laboral y la
modernización en las empresas van mucho más avanzados que

lo que se realiza ahora en la formación profesional, y es muy
importante ese trabajo conjunto. Por lo tanto creemos que al
menos la formación profesional reglada dual tiene que estar
en todos los ciclos formativos de (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, ha d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. Y ya acabando..., bueno, tenemos un tercer grupo de
enmiendas que lo que hacemos es dedicarlo a aumentar de
manera apreciable todos aquellos instrumentos que tenemos
para hacer real la educación inclusiva; creemos que la
inclusión no es solamente que los niños estén en el mismo
colegio, sino alcanzar la excelencia educativa para estos niños
con las mismas oportunidades, y dedicamos una parte muy
importante a las UBAI y a los asesores técnicos educativos.

Y bueno, ya terminando, también tenemos un grupo de
enmiendas muy importantes para la educación 0-3, siguiendo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... los consejos de la Comisión 0-3. 

Y bueno, no me da tiempo a más. Nada más. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, president, i bon dia a tothom. Aquesta és
la conselleria que em sembla que s’han presentat més
esmenes, pràcticament 150, i de totes aquestes jo n’he
presentades 2 a la totalitat i 17 parcials. Sobre les esmenes a
la totalitat, concretament a la conselleria en si, i per suposat
a l’IBISEC. Faré algun comentari encara que ja després la
setmana següent en el debat intentaré aprofundir una mica més
en aquest sentit.

És obvi, com ja s’ha comentat, que hi ha hagut un esforç
per part d’aquest govern per intentar revertir el que teníem,
però és totalment insuficient, un 3% congelat durant una
dècada, i demana Illes per un Pacte un 6% del pressupost. Per
tant queda molt camí per fer, i en aquest sentit arribem tard;
1.000 milions fa dos, tres anys que es demanaven, a principi
de legislatura. Aquesta qüestió és una foto més de postureig
en aquest sentit al respecte.

I sobre el tema de les infraestructures he de comentar que
vaig demanar la compareixença del conseller dia 31 d’octubre
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per explicar tots els problemes que tenim amb les obres en
determinats centres educatius, i avui llegim que per tercera
vegada queden desertes les obres del Conservatori d’Eivissa...,
de música i dansa d’Eivissa i Formentera i del CEIP Sant
Ciriac. Això és una absoluta vergonya, que per tercera vegada
quedin unes obres públiques desertes en centres educatius.
Per tant alguna cosa haurem de fer en aquest sentit.

I vaig ja directament a les esmenes parcials. Anem tots
molt ràpidament perquè és obvi que n’hem presentat moltes,
i jo he agrupat en cinc, bàsicament, cinc grups. El primer
d’ells i també molt important fa referència a l’increment de
personal. He comentat que he presentat una esmena en què es
demana l’increment en 20 persones auxiliars tècnics
educatius, que també a l’illa d’Eivissa estem una vegada més
patint, a principi de curs va ser l’illa de Mallorca, i és una
qüestió... això és la història interminable o el dia de la
marmota. En aquest sentit s’ha de donar solució a contractar
el personal necessari per a aquests nens i nenes que no
poden... que necessiten la seva ajuda diària. També, per
suposat, el tema d’incrementar en 10 PT i 10 AL per ajudar en
el seu desenvolupament i treball diari en les escoles l’alumnat
amb necessitats educatives especials i NESE. 

També en aquest sentit més increment de personal, i
concretament en aquest sentit també fent referència a una
resolució que es va aprovar amb el programa TISE, que fa
referència als educadors. Jo he incorporat, perquè només
aquesta figura es recull en centres de secundària, he
incorporat, a part de secundària, també els de primària, encara
que siguin només 7. Determinats centres en determinades
barriades necessiten aquesta figura, on seria un element molt
interessant d’incorporar.

També, per suposat, entenem que la incorporació de nous
inspectors, ja que cada vegada hi ha més docents, que tenim
una gran quantitat de persones i de col·legis i centres
educatius que s’han d’intentar assessorar i donar suport, doncs,
la figura de l’inspector, inspectora és bàsica. També proposa
la creació de set noves places.

També, ja per acabar quant a personal, la contractació
concretament d’un pianista acompanyant al Conservatori de
Música i Dansa d’Eivissa, tenim la dansa sense pianista, ja em
diran vostès si es pot aprendre dansa sense un pianista
acompanyant. Històries surrealistes respecte d’això.

Sobre qüestions importants, el tema de la formació
professional també dir que he presentat tres esmenes,
concretament una sobre la formació d’aquest col·lectiu que
necessita una formació molt específica i que entenc que no
està suficientment actualitzada i formada i s’han de cercar els
seus recursos per intentar accedir a aquesta millora continua
d’aquest col·lectiu, com comentava. 

També, com no, la creació d’un centre d’FP concretament
d’aigua i d’energia per intentar que les renovables siguin un
element important, la creació d’un centre integrat. 

També, com no, l’increment de la formació professional
d’Eivissa que una vegada més aquest curs ha estat
completament menystinguda i oblidada, l’excusa o el
comentari és que no tenim centres que puguin acollir els
cicles formatius. 

Vull recordar, i enllaço amb el tercer punt, el tema de les
infraestructures educatives, no?, la falta absoluta de nous
centres, especialment a l’illa d’Eivissa i a determinats
municipis, com s’ha comentat aquí, i ha estat molt recurrent
durant mesos i anys.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, un segon, li record que ha d’anar acabant, però
la intervenció no és per a vostè, és que Sr. Castells, dóna
voltes tot el matí a totes les taules, no, és que a mi m’agradaria
que si vol un recés de cinc minuts o el que vostè vulgui per
intentar pactar o intentar transaccionar, el que vostè vulgui,
doncs el fem, però no pot interferir la dinàmica de la
comissió, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Si em permet, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, que intenti respectar cada una de les
intervencions. És difícil parlar amb unes veus que retronen
aquí dins, hi ha molta reverberació i afecta quan una persona
és en l’ús de la paraula. Per tant, li demanaria si vol un recés,
se li dóna, intentaria doncs que respectessin que és en l’ús de
la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, Sr. President, estic d’acord amb vostè, totalment
d’acord. Jo moltes vegades som víctima d’això mateix que
vostè  posa ordre, i tant de bo tots els presidents posassin
ordre com posa vostè, només afecta als dels Diari de
Sessions. Ja que vostè  ha dit que estic donant voltes per la
sala, simplement per si algú llegeix el Diari de Sessions, estic
intentant pactar amb els altres grups perquè la votació no sigui
un desgavell, només això.

Ara, dit això, vostè té tota la raó, jo no em mouré del meu
escó en tot el que queda de sessió.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Tampoc no li deman que no es mogui de l’escó perquè som
metge i entenc que hi ha coses que no es poden aguantar i és
millor que no s’aguantin, però... i es pot eliminar la... el relat
que he fet de la seva... del Diari de Sessions i... doncs, li
agraesc que entengui l’observació que està feta. 

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, vaig acabant. Gràcies, Sr. President. Aquest to ho (...)
molt, també els docents que hi som l’hauríem de dir al Sr.
Castells que per favor continuï a la seva cadira, però bé, vaig
acabant. 

Estava en les infraestructures, important, la resolució i
l’acord firmat fa ja un parell d’anys sobre la reducció del 70%
de barracons, continuarem, acabarem aquesta legislatura sense
aquesta petició. 

Després només comentar que també he presentat 0-3,
sobre aquesta etapa educativa fonamental, i també, com no,
l’increment de pressupost de la Universitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, el cert
és que aquest pressupost d’Educació és el més alt de tota la
història, s’ha arribat als 1.000 milions que suposen 65 milions
més que l’any passat i, per tant, un acumulat de 224 respecte
del 2015. Per tant, és un 22% d’increment que jo crec que ho
hem de valorar molt positivament aquest pressupost i això
permet avançar i permet fer millores per eliminar o intentar
disminuir el fracàs escolar, per millorar infraestructures, per
a recuperació i consolidació dels drets laborals dels docents,
per a educació 0-3, per formació de professorat, etc. Per tant,
aquests més de 1.150 professors més que s’incrementen amb
aquest pressupost; la consolidació de places, 1.080 places;
oposicions; la millora també de l’oferta de l’FP; el fet que hi
hagi auxiliars administratius en els centres de primària; el fet
que a 0-3 s’han fet tota una sèrie de millores proposades per
la comissió 0-3 d’augmentar 900.000 euros, és a dir, 3,5
milions; ajudes a menjador; ajudes per a escoletes també s’ha
incrementat 2,4, és a dir, 4,5 milions al final.

Per tant, tot això i altres coses com, un altre  punt molt
important, ajudes socioeconòmiques per als menjadors, per a
un fons escolar d’emergència social, això implica ajudar els
que tenen més problemes; també s’ha augment el fons de
reutilització de llibres. Per tant, crec que... i a la UIB també
s’ha incrementat en 75 milions, és a dir, 7 més, perdó, té un
pressupost de 75 milions, 7 més que l’any passat. Per tant,
crec que s’ha fet un esforç, que aquest esforç tal volta hauria
de ser més gran és sempre que sí perquè l’educació és bàsica
per poder seguir endavant i tenir una societat millor i és
fonamental, és un dels pilars.

Respecte de les esmenes en general votarem en contra de
les esmenes a la totalitat, evidentment, per aquestes raons que
hem esmentat queda justificat. 

A veure, són els meus primers pressuposts i per ventura jo
el que veig és que intentam de vegades desvestir un sant per
vestir-ne un altre, dins del que es té s’ha de prioritzar.
Respecte de les obres de planificació, jo crec que una cosa
positiva és que s’ha fet un pla i, per tant, en aquest pla
d’infraestructures es pot caminar. Què té dificultats? És clar
que sí, però ara donar prioritat a un o altre perquè tenim més
contactes tampoc no veig que sigui així. 

Després, respecte de la formació professional s’ha
augmentat la dotació, l’ajuda al 0-3 també s’ha fet una aposta
molt important igual com per reutilització de llibres, per
l’emergència social... 

També s’està treballant i hi ha un pla i es pot consultar
diàriament el tema de les barreres arquitectòniques i
l’eliminació de fibrociment. 

Per tant, a veure, respecte d’Es Cremat, de Vilafranca, que
crec que hi ha dues esmenes, hi ha una transacció que si de cas
el Partit Socialista l’esmentarà. Un tema important és a
n’aquest del 0-3 que era la causa per la qual el Sr. Castells es
movia tant, jo crec que s’ha fet un gran esforç i que s’han
seguit les propostes de la comissió  0-3 i tant Podem com
MÉS per Menorca han fet aquestes esmenes, però de vegades
s’han de poder flexibilitzar per qüestions tècniques.
Aleshores, jo demanaria un petit recés per veure si ho podem
arreglar i en aquest sentit o demanar l’abstenció per poder-ho
debatre i arribar a una proposta treballada abans del Ple per
dur-ho al Ple, tant a Podem com a MÉS per Menorca.

Respecte de les d’El Pi, bé, Sr. Casanova, ja dirà que per
mi s’ha acceptat allò d’enquitranar el pati de Campos, i hi ha
petites transaccions que si un cas ell les esmentarà. Del Partit
Popular, això, que ja hi ha una planificació, tant de bo
tenguéssim més doblers. De l’escoleta s’ha fet una inversió
important. Crec que el nostre grup aposta també per
l’educació pública i reforçar l’escola pública.

Respecte dels ajuts de menús, llibres, etc., dir que a través
de les ajudes d’emergència social aquelles persones que més
ho necessiten ho tenen cobert ja, no es tracta de baixar els
menús en general sinó que aquells que no ho poden pagar
ajudar-los. 

Què més? Respecte de Menorca ja veurem si podem
transaccionar, i de les escoles de música crec que també hi ha
una altra transacció. Sobretot això de no personalitzar i que a
vegades es fan crides d’FP, de reutilització de llibres, de
menjadors o d’obres i tot això, tot això ja s’ha vist
incrementat, què voldríem més? Sí, per ventura hauria de ser
una aposta a veure si el proper any podem dedicar més a
educació. Però de moment s’ha estat incrementant durant
aquests 4 anys i ho hem de considerar un pas polític. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si els sembla bé farem un recés abans de procedir
a les votacions i aclarir-les. Per tant, té la paraula el Sr. Enric
Casanova del Grup Parlamentari Socialista, deu minuts.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir que crec que en
aquesta secció, la secció d’educació, és una (...), jo sempre ho
he dit i aquí ho repetiré sempre, a educació mai n’hi ha prou,
mai n’hi ha suficient, sempre en fa falta més. I per tant, jo crec
que és prou normal que tothom intenti fer dues coses, per una
banda intenti augmentar partides aquí i allà i després fer les
partides de descripció.

Respecte les esmenes a la totalitat que s’han presentat, dir
que crec que són uns pressuposts que han augmentat, són uns
pressuposts que han arribat als 1.000 milions, sé que és allò
que potser molta gent esperava, però crec que és un avanç més
que important per poder avançar. I per tant, jo crec que una
esmena a la totalitat suposa rebutjar aquest avanç i aquesta
arribada de 1.000 milions i crec que això no ho podem arribar.

Respecte a les altres esmenes, les esmenes parcials, s’han
parlat per diferents bandes. Jo crec que aquí hi ha dos grups,
un grup referit a infraestructures, que el Partit Popular n’ha fet
unes quantes, majoritàriament Ciutadans també, intenten fer
afectacions específiques de tot el pressupost de l’IBISEC. Jo
crec que el pressupost de l’IBISEC és un pressupost que ha
pujat quantitativament molt i, per tant, és important. També he
de dir que hi ha un Pla d’infraestructures, hem de reconèixer
que el Pla d’infraestructures no avança a la velocitat que tots
esperàvem i jo  crec que també cal veure les causes per les
quals aquest Pla d’infraestructures no avança a aquesta
velocitat, no són causes moltes vegades per falta de
pressupost, perquè el pressupost hi és, sinó causes imputables
moltes vegades a ajuntaments que no cedeixen terrenys,
causes imputables a problemes d’adjudicació d’obres, com ha
passat al conservatori que avui se n’ha parlat aquí, el
Conservatori de Música d’Eivissa ha sortit a licitació tres
vegades i ara sortirà una quarta vegada. Vull dir que això no és
una causa imputable a la conselleria. Els sous hi són, l’interès
hi és, el que passa és que falta l’empresa que accepti aquesta
licitació i a més a més s’ha pujat, jo crec que apujarà quasi un
30% des de la licitació inicial. Jo crec que és un interès més
que suficient.

Respecte d’altres aspectes, ja s’ha comentat, dir que en el
tema de les escoles de música, era una cosa que no hi era fins
ara, però jo crec que ara ja hi comença a haver. I per això
nosaltres proposam una transacció, hi ha esmenes referides a
ajudes a les escoles de música, aquelles ajudes que van
desaparèixer a la legislatura anterior, per la qual van deixar de
tenir aquestes ajudes, ara hi ha un interès de què tornin. I per
això hi ha esmenes, la 13572 d’El Pi, la 13730 de MÉS
Menorca i la 13994 del Partit Popular. I nosaltres proposem
fer una transacció i fer una afectació del centre  de cost
13501, programa 421, de 98.000 euros. Per tant, jo crec que
és una manera de posar sobre la taula que hi ha un interès en
què les escoles de música tornin tenir ajudes per part del
Govern, que abans no hi eren.

Després també dir que respecte les esmenes d’educació
infantil, sí que és veritat que les esmenes d’educació infantil
n’hi ha varies del Partit Popular, de Ciutadans, tothom ha

presentat esmenes d’educació infantil . Jo he de dir que
l’educació  infantil 0-3 en la legislatura anterior va estar
pràc t i cament desapareguda, ara s’ha augmentat
substantivament les ajudes, l’interès en aquesta etapa, i jo
també demanaria que, jo crec que si aquestes queden vives i
abans del ple podem reunir-nos i arribar a un acord, en el qual
s’arribi a un consens entre els diferents grups per poder
distribuir aquest pressupost, que jo crec que és important,
l’augment de pressupost que s’ha donat a l’IEPI, és més que
substantiu, hem passat de 0 a 4,5 milions aquesta legislatura.
Jo crec que és una aposta més que important per poder-ho fer.
Jo per això demanaria que arribessin, que les deixessin vives
i poder arribar a un consens amb la major part de grups per
poder facilitar el millor.

Després també dir que respecte de les infraestructures, per
part d’El Pi s’han fet diferents propostes i per part del Partit
Popular també. Jo tenc una transacció que és l’esmena 13740,
que coincideix també amb una esmena del Partit Popular, que
és la 14027, que és per engegar l’ampliació de l’IES de
Porreres i nosaltres proposem fer una afectació de 100.000
euros al centre de cost 13501, programa 42374114.

I finalment també respecte a l’inici de projectes, dir que
l’esmena 13742 d’El Pi, que també coincideix amb una del
Partit Popular, que és la 14024, proposem afectar 80.000
euros al 13501, programa 42374114. Jo crec que amb això es
reconeix.

També dir que hi ha una esmena que ha presentat el Partit
Popular, que nosaltres li donarem suport, que és la d’anivellar
i enquitranar el patí Joan Veny de Campos. L’esmena d’El Pi,
la 13770 que és per arreglar el pati del Joan Veny. Aquesta és
una esmena de 8.000 euros que sí l’acceptaríem. Ja dic que a
la resta votarem en contra per diferents raons, infraestructures
perquè crec que els canvis en el Pla d’infraestructures s’han de
fer segons els criteris establerts  en el mateix Pla
d’infraestructures. 

I respecte de l’esmena de Can Picafort que ha fet El Pi. Jo
crec que hi ha una partida d’1.565.391 euros, ja contemplada
al pressupost, jo crec que és una partida més que suficient per
poder engegar aquesta escola que durant tant de temps ja està.

I finalment dir que hi va haver una errada a l’esmena
aprovada en ponència 13825 i nosaltres voldríem incloure una
addició, una transacció dintre que solucionés aquesta errada,
que és una alta del 13801 de 10.000 euros a una baixa del
13001. Vull dir si això es podia incloure, solucionaríem una
esmena que ja està aprovada en ponència, es va detectar una
errada i jo crec que si tots  e ls  grups (...), és solucionar un
problema perquè (...) no hi ha cap diferència.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular Sra. Núria Riera, cinc minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres des del Grup
Popular..., s’ha comentat que es feien grans esforços de la
Conselleria d’Educació en la presentació d’aquests
pressuposts. Nosaltres no pensam que sigui realment cap
esforç presentar uns pressuposts en els que proporcionalment
a la resta de conselleries no hi ha un increment notable, al
contrari la Conselleria d’Educació incrementa per davall de la
mitjana i a més, com deia al principi, d’un 6,9 mentre que la
mitjana és d’un 8,9 i a més amb un pressupost que suposa un
3,1% del PIB, molt enfora del 5%. Per tant, no crec que sigui
tampoc cap esforç poder acceptar prioritats, que el grup
majoritari de l’oposició i que, per tant, representam com a
grup majoritari una gran part de ciutadans, una sèrie de
prioritats que presentam via esmena aquesta pressuposts.

Pensam que aquestes prioritats , per tant, que es
manifestaven per part dels grups que governen deixen de ser
tals  si no es poden acceptar aquestes que nosaltres els
presentam via esmena i això es veurà evidentment en les
votacions de les esmenes que hem presentat. 

Els record que l’any passat en vàrem presentar devers cent
i no varen acceptar cap esmena de les nostres fins i tot tenint
en compte que n’hi havia de coincidents amb altres grups.
Aquest pressupost en presentam 83, n’hi ha que també són
molt coincidents amb els altres grups. Per tant, pensam que
una votació diferent d’unes esmenes... nostres amb esmenes
equivalents d’altres grups seria un signe molt evident de la
politització que es voldria fer d’aquest pressupost educatiu.

S’ha fet una referència al fet que hem presentat algunes
esmenes als interessos de demora. En primer lloc em
sorprenc que sigui precisament Podem el que manifesta
aquesta preocupació ara pels interessos de demora quan
sempre ha demanat condonacions de deute i auditories de
deute i fer mil coses amb els deutes, com si se li volgués
llevar el deute o qüestionar el paper important que tenen els
interessos, no?, de demora, però en tot cas li he de dir que
nosaltres les presentam perquè els  interessos de demora
precisament presenten un creixement espectacular de 2018 a
2019 que pensam que no és real, ja que passen de 5,2 milions
d’euros a 11,2 milions d’euros. Per tant, crec que hi ha lloc
per poder presentar esmenes i prioritzar aquestes necessitats
socials que tots... arriba que ens omplim la boca en tot cas.

Quant a les transaccions presentades, nosaltres... és veritat
que són esmenes equivalents o semblants, no, més que
equivalents més ben dit a les nostres, acceptaríem les
transaccions sempre i quan les transaccions es fessin a totes
les esmenes, és a dir, que no es demanàs una transacció a una
esmena d’El Pi a canvi de retirar una esmena del PP. Vull dir
que..., o si seria ajuntar-les totes en una esmena que quedàs
constància que és un acord de tots, no?, que no semblàs que el
PP retira la seva esmena perquè només votam la d’un altre.
Més que res..., no perquè..., no és un aspecte de gelosia, sinó
més de poder defensar políticament que tots tenim interès en
aquesta matèria, d’acord?

Per tant..., i això suposaria que l’esmena que es presenta,
que n’inclou una aprovada en ponència, seria necessari perquè
es requeriria unanimitat, supòs, per fer aquesta transacció,
no?, si és una esmena que ja està incorporada, no, però en tot
cas nosaltres estaríem a bé si es presentàs aquesta transacció
com a una cosa conjunta a les esmenes de tots.

És que no m’havia quedat massa clar i per això volia
contrastar o almenys ratificar aquest punt.

Igualment amb l’esmena de l’institut de Porreres que
també és d’El Pi i és semblant a una nostra i la d’Es Cremat de
Vilafranca, no?, que quedàs com a una esmena conjunta dels
grups. En aquest sentit, idò nosaltres vendríem a bé a acceptar-
les.

En relació  amb el posicionament de la resta d’esmenes
d’altres grups, ens reservam tot i que, ho hem dit abans, en
general estam d’acord, ens reservam la votació a favor o en
contra o com sigui al debat de plenari, ens abstindrem en
principi.

I a la transacció presentada per MÉS, pel que tenia entès
era una substitució de les esmenes per una global que
inclogués totes les quantitats en l’àmbit global. No sé si ells
ho voldran explicar un poc més o quan hi hagi els cinc
minutets de descans, idò decidirem el sentit del nostre vot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem, Sra. Laura
Camargo, cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Respecte de la qüestió d’afectar els
interessos de demora, senzillament, Sra. Riera, la contradicció
que existeix entre el discurs que fa el seu company, Sr.
Camps, assegut al seu costat en aquests moments durant cada
divendres quan tenim aquestes comissions respecte d’això, de
la inutilitat d’aquesta, de la Comissió de l’Auditoria Ciutadana
del Deute i que ara vostès facin aquestes esmenes, francament
és total, és a dir, és una incoherència política i per això crec
que tenc l’obligació com a diputada d’assenyalar-la, només
això.

Vostè pot assenyalar que per a Podem és contradictori no
defensar això. Nosaltres parlam d’obrir almanco el debat i de
veure si això és possible, f ins i tot de rebutjar el deute que
sigui odiós, és clar que sí, però vostès que neguen divendres
rere divendres en aquesta mateixa sala l’existència d’aquesta
comissió, idò crida prou l’atenció que després facin aquest
tipus d’esmenes, però no m’allargaré més en aquest sentit.

Sí que ho faré un poc, si que faré esment a la meva
sorpresa i podria dir fins i tot indignació respecte de les
esmenes que han plantejat i del seu, en principi, rebuig per part
tant del Partit Socialista com de MÉS per Mallorca sobre el
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compliment de la moció d’educació 0-3, i ho dic senzillament
perquè aquestes esmenes estan basades -i ho dic obertament
perquè consti al Diari de Sessions- en un consens sobre com
afectar aquest pressupost al qual hem arribat des del nostre
grup amb el director general Jaume Ribas. 

Sincerament, que vostès ara plantegin votar en contra
d’unes directrius que vénen directament de la seva conselleria
a mi no només em crida l’atenció, sinó que em sembla
absolutament... no sé com dir-ho...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és que no... és que no faré servir l’adjectiu que em ve al cap,
però almanco -almanco- és molt incoherent, és molt
incoherent. 

Esper sincerament que en aquest recés que ara ens
plantejam tenir, arribem i siguem capaços d’arribar a un
consens perquè, en primer lloc, aquesta moció va ser aprovada
en aquesta cambra en més de tres terços als diferents punts.
Això vol dir  que és una moció a la qual s’ha de donar
compliment i si  no tenim també el dret de venir aquí a
reclamar que es compleixi i després si hi ha un consens... a la
fi entre totes les forces polítiques d’aquesta cambra
independentment del seu color per tal de donar compliment a
aquesta moció i de donar suport a l’educació 0-3, que ja ho he
dit abans, fins i tot el Partit Popular, El Pi i Ciudadanos,
tothom està d’acord en això, com és possible que ara no votin
a favor d’aquestes esmenes d’afectació?

Francament... manifestar la meva decepció absoluta quan
les esmenes estan basades en el que se’ns va dir que s’havia de
fer per tal de donar-li compliment, repeteix des de la mateixa
conselleria.

I finalment, respecte de les diferents transaccions
plantejades, des del nostre grup parlamentari si s’accepten
pels grups també hi donarem suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Per part
nostra acceptarem les propostes de transacció que ens han
ofert. He entès 98.000 euros o 90? 90 ha dit vostè? Ah!, però
em pensava que de paraula el Sr. Casanova havia dit 98, és
igual; acceptam la transacció i no tenim cap problema... no
sabia si m’havia pujat, ja m’anava bé.

(Algunes rialles)

No tenim cap problema a acceptar-ho. Dit això,
evidentment és una transacció, jo crec, a les esmenes tant del
Partit Popular, les que estan afectades, tant per nosaltres
perquè anam en benefici de les accions que marca cada
esmena. 

Vull assenyalar dues coses, sí que m’abstendré o votaré a
favor de la majoria, però voldria especificar que m’abstendré
a una en concret, ajudes a menjadors i rebaixes, la 14005 del
Partit Popular, perquè és un debat que vàrem tenir amb el tema
dels menús, eren rebaixes als menús, i ho vàrem debatre; jo
estic d’acord amb el tema de les ajudes als menjadors, però el
tema de les rebaixes dels menús ja vàrem parlar que, una
vegada que ja hi ha les contractacions no sé de quina manera
es podria articular i, per tant, en aquesta ens abstendrem. 

Després... -no sé si-... bé, la meva intenció era anar votant
totes les de 0-3 i intentar repartir als diferents grups
parlamentaris que havien fet feina en aquest tema per no
incrementar o doblar o que sortís un absurd a l’hora d’aprovar
els pressuposts. 

També pensava que igual hi hauria qualque tipus de
transacció, i ara no ha estat així; jo crec que per la serietat del
tema que és, pel compromís que vàrem adquirir tots els grups
parlamentaris, jo ara mateix m’abstendré a totes les esmenes
que fan referència al 0-3 de tots els grups parlamentaris per
poder arribar a una transacció que ajudi perquè es compleixi
el compromís que es va adquirir per part d’aquesta casa, per
part del Ple, en tot el 0-3. 

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sra.
Agustina Vilaret. Perdó, Sr. Josep Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir que
el meu grup no accepta la transacció que se’ns ha proposat a
l’esmena 13630 sobre les escoles de música, perquè nosaltres
tenim un acord amb el Govern per destinar una quantitat
important a escoles de música per import de 500.000 euros,
i 90.000 euros no donen per a res, 90.000 euros no
solucionen en absolut la problemàtica que ja ha estat
detectada. 

He de dir que aquest full de transaccions me l’ha donat un
uixer fa tot just..., abans de començar la sessió. Per tant he
tingut molt poc temps per estudiar-ho, però sí que els puc dir
que tenim aquest acord amb el Govern i per tant em sobta molt
aquesta transacció. Veig que també hi ha una esmena del PP
amb una quantitat similar, una esmena d’El Pi amb una
quantitat menor però també molt més important que 90.000
euros, però simplement aquesta transacció no la podem
acceptar.
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Anant al tema 0-3, jo secundo totalment el plantejament de
la Sra. Sureda, és a dir, crec que realment hi ha moltes
esmenes sobre aquest tema i, és clar, no es pot pretendre
resoldre-ho (...) només amb un grup, perquè aquí cada grup...,
vaja, cada grup fa les esmenes a casa seva. Bé, el fet d’haver-
ho parlat amb un grup no vol dir que els altres grups, per art de
màgia, estiguin... secundin aquestes esmenes. M’estic referint
al fet que Podem té unes esmenes també sobre 0-3, per tant no
n’hi ha prou d’arribar a un acord amb MÉS per Menorca, també
s’ha d’arribar a un acord amb Podem.

A més a més, bé, jo agraeixo molt l’abstenció del Partit
Popular a totes les esmenes, en aquest cas també de les
nostres, perquè això permetrà que les meves quedin vives, que
és el que he demanat, i per tant en aquest cas agraeixo aquesta
abstenció perquè facilitarà aquesta negociació. Però també he
de dir que no acabo d’entendre la negativa a donar suport a les
esmenes de Podem, perquè estan formulades d’una manera
totalment en línia del que ha proposat el Govern, i ara els
posaré un exemple; és a dir, el motiu pel qual el Govern no veu
clares les meves esmenes, en el tema ajuts de menjador, el
Govern per què no veu clares les meves esmenes? Perquè les
he fetes tan concretes que sembla que s’hagi de fer una
convocatòria específica, i el Govern em fa arribar que això pot
dificultar la gestió.

Però, en canvi, l’esmena 14313 de Podem, per (...) euros,
està posada en uns termes molt més amplis: per a subvencions
a menjadors de l’educació 0-3. És a dir, pel mateix motiu que
entenc que el Govern no pot acceptar les meves no entenc per
què no pot acceptar la de Podem. Aquest tema el resoldríem
votant a favor de la de Podem i com aquell que diu retirant les
meves.

Tot i així, dit això, com que secundo l’estratègia de la Sra.
Sureda, estic disposat a votar que no a les esmenes de Podem,
fer un no tàctic, si fa falta, tot i que espero que amb aquest
recés que farem puguem resoldre aquesta qüestió. 

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Olga Ballester, cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos primero
comentaré, en cuanto a las enmiendas del resto de los grupos,
que apoyaremos todas aquellas que vayan en la línea de las que
ha propuesto Ciudadanos; también apoyaremos las enmiendas
a la educación 0-3, pese a que luego se llegue a un acuerdo.
Pero también nos fijamos de donde se sacan las partidas; no
apoyaremos, pese a que estamos de acuerdo con el objetivo
del grupo del Sr. Salvador Aguilera, como saca el dinero de la
concertada no podremos apoyar esas enmiendas.

Comentaré brevemente que se ha hablado aquí del
programa de reutilización de libros de texto. Nosotros es un

programa que consideramos importante; creo que en esta
legislatura Ciudadanos ha introducido casi hasta tres
iniciativas parlamentarias para que los libros de texto fueran
gratuitos para las familias en un programa de reutilización y
que se llevara a cabo en todos los centros. El Partido
Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podemos
se han opuesto continuamente, y estos cuatro años las familias
han tenido que desembolsar casi 350 euros por alumno, por
niño, para los libros; imagínense ustedes si tienen las familias
uno, dos o tres hijos eso es inviable y ese es un gran problema
que nos encontramos en los centros. No sé esa defensa que
tienen estos partidos con las editoriales, pero nosotros
creemos que es un gasto absolutamente innecesario si se
reutilizan los libros de texto. Por eso nosotros en esta partida
que tenemos muy importante hemos aumentado la ayuda, o
sea, el coste por niño a 150 euros. Lo que no puede decir este
govern es que tiene un programa de reutilización de libros;
sabemos que prácticamente ningún instituto se acoge, porque
es un programa que da 50 euros por niño acogido a este
programa. Por lo tanto es un programa que no se utiliza, y
nosotros creemos que es algo importantísimo y además que
hemos podido implementar en otras comunidades autónomas,
que pese a estar en la oposición habíamos llegado a acuerdos
con los gobiernos que estaban en esas comunidades
autónomas, y se ha implementado y ha sido un alivio tremendo
para las familias, porque se puede hacer.

También quiero comentar que tenemos una serie de
enmiendas para -que lo hemos comentado, que no me ha dado
tiempo- para impulsar y para mejorar muchísimo todos
aquellos instrumentos que tienen que ver con la educación
inclusiva, que son muy necesarios, y queremos comentar a
este govern que nosotros para implementar esa partida entre
otras cosas lo que hacemos es eliminar una partida del
capítulo 1, donde se crea en la Dirección General de
Planificación, donde se crean cuatro nuevos altos cargos hasta
ahora inexistentes, que va a costar... que tiene un presupuesto
elevado. Por lo tanto a seis meses de elecciones crear cuatro
altos cargos en una dirección general, hasta ahora inexistentes,
nos parece una irresponsabilidad porque todo ese dinero se
podría destinar a un beneficio muchísimo mejor para los
alumnos.

Y también he de comentar que otra manera de hacer más
eficiente el dinero que nos aportan los ciudadanos con sus
impuestos es... Nosotros hemos conseguido una partida
importante eliminando 100 asesores docentes puestos a dedo
por los directores generales de la conselleria, 100 asesores
docentes que retornan a sus puestos de trabajo en institutos,
y queremos que estos puestos de trabajo, que son puestos de
trabajo administrativos, se lleven a cabo, se lleven a término
por personal de la bolsa de servicios generales, porque es
trabajo, porque son trabajos de secretariado, son trabajos que
necesitan personal específico y cualificado de servicios
generales, y se  están realizando por profesorado que está
puesto por los directores generales. 

Por tanto hay muchísimos programas donde se puede
mejorar la eficiencia eliminando esas actuaciones que lo
único que buscan es un rédito político o rédito de favores, y
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es importante que el dinero que se tiene en educación, que
decimos que ya es poco frente a lo que se nos prometió por
este govern, que era el 5% y que seguimos teniendo el 3% del
PIB, al menos lo que tenemos se haga con una inversión que
realmente llegue a los alumnos en los centros y no se quede
por dentro de la administración.

Y bueno, nada más. Únicamente comentaré que me parece
muy importante llegar a esos acuerdos en los presupuestos
para 0-3, puesto que efectivamente desde Ciudadanos hicimos
una pregunta al conseller acerca de esas 1.000 plazas que se
había dicho que sí de común acuerdo, que el Partido Socialista
dijo que sí, que MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca
dijeron que sí, pero parece que ese sí fue un sí para tener un
titular o no tener un titular adverso, porque después,
preguntado el conseller por esas 1.000 plazas, qué iba a hacer,
nos dijo que era muy difícil conseguirlas.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Por lo tanto creo que cuando se dice que sí y se promete
algo se tiene que cumplir, y si no que se diga que no, que se
abstenga o que se llegue a una negociación, pero lo que no se
puede es decir que sí para luego no cumplir.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contrarèplica, el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sra. Agustina Vilaret, cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Respecte del 0-3 anys crec que seria
convenient fer un recés i parlar-ne, perquè sí és cert que s’ha
de potenciar; també la manera com es fa ha de ser possible, és
a dir, hi ha problemes tècnics per dur endavant allò  que es
proposa. Per tant en lloc de quedar en via estancada més val
veure com es pot trobar una via plausible i possible.

Respecte de la senyora... de Ciutadans, Olga Ballester, ara
no sé aquests càrrecs que diu de més, però pot ser que en lloc
de càrrecs siguin treballadors?, perquè fan falta a la
conselleria per poder treure endavant tots els programes i per
poder treure endavant tot el pressupost. I respecte dels
professors que fan feina allà, potser sí que no hi haurien de
ser, però el que sí hi hauria d’haver és molta més gent
treballant per poder treure endavant, perquè els fa falta mà
d’obra. Per tant, correcte que tal volta no haurien de ser
professors, però sí que s’hauria..., automàticament no val
llevar, perquè s’ha de posar gent per poder treure endavant
l’educació d’aquesta terra.

I respecte de la Sra. Camargo, esper que ens puguem
entendre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Enric
Casanova, cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo  volia puntualitzar un parell de
coses. Respecte del que deia la Sra. Riera, bé, diu que un
pressupost és polític; idò sí, Sra. Riera, els pressupostos són
polítics, els pressupostos precisament canvien en funció del
partit polític que fa els pressupostos, i són molt polítics, i
això ho sap vostè, ho té molt clar, perquè quan vostè feia els
pressupostos es feien en un sentit i ara el Partit Socialista els
fa en un altre, però bé, això forma part del joc.

Respecte del tema de les esmenes, la meva proposta era
una proposta de transacció conjunta; jo he fet les transaccions
dels números; he posat una esmena d’El Pi que coincideix amb
la del PP, la transacció és tal. Jo segueixo dient que la
proposta és conjunta; no sé després com ho arreglarem a
l’hora de reflectir-ho, si deixar les dues transaccionades o fer-
ne una de nova, això ja no ho sé, això conforme la lletrada
vulgui ho podem fer, podem fer dues transaccions que siguin
iguals, o tres, és igual. Torn a insistir en el mateix, torn a
insistir en el mateix.

Respecte  de Podem he de dir que crec que els sous
d’educació infantil  hi són, i la prova està en l’augment de
pressupost. Una altra cosa és el tema de la concreció de les
partides. Crec que aquí la Sra. Vilaret ja ho ha dit clarament, hi
ha un tema sobretot..., crec que és important sobretot en el
tema de menjadors, és important perquè si separem
explícitament les ajudes de menjadors de 0-3 de les ajudes de
menjadors de la resta, després es poden donar casos que en
una banda faltin sous i en l’altra en sobrin i no es puguin (...);
i el mateix passa si són ajudes de concertada o de pública i
demés. Jo crec que allò adient és, a efectes de tramitació, una
cosa conjunta per poder així arribar a més gent. Crec que en
això demanem aquí el recés, o deixar-ho pendent i arribar a un
acord. Crec que la idea és arribar a acords.

I finalment, finalment jo volia fer una puntualització a la
Sra. Ballester d’un parell de coses. Respecte dels llibres he de
dir que crec que aquest govern ha demostrat fefaentment que
té un interès a impulsar el programa de reutilització de llibres,
i la prova està en els sous que s’hi dediquen, crec que 1,5
milions està més que bé, i crec que passar conforme estàvem
la legislatura passada, que no vull anar errat però crec que
anàvem a 16 euros per família, a ara que estem a més de 90,
crec que és passar, d’11 a 90, és un augment més que
considerable.

Després, respecte de les persones que ha dit, allò de
l’augment d’aquests quatre càrrecs això no és cert, això
simplement és que hi ha dues persones -crec que ja se li ha
explicat diverses vegades- hi ha dues persones que estan de
baixa per maternitat, i el que s’intenta és cobrir la maternitat,
i per cobrir la maternitat no es deixa sense cobrir sinó que es
contracta una altra persona que cobreixi el càrrec. Per tant

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 2 / 12 de desembre de 2018 2587

dues persones de maternitat més dues substitucions són
aquests quatre càrrecs que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I després, respecte del professorat que treballa a la
conselleria crec que també s’ha de tenir en compte que la
conselleria, si parlam d’una conselleria com és Educació, en
la qual s’han de dissenyar protocols, s’han de dissenyar pautes
d’actuació , proves d’avaluació externa, engegar processos
d’innovació, engegar processos de formació, això ha de ser
personal docent que conegui la pràctica docent per poder
engegar tots aquests programes, i per tant és gent que fa falta
per poder dissenyar tots aquests... Potser podríem discutir el
nombre, això ja no ho dic, però sí que és important que hi hagi
docents a la conselleria per poder tirar endavant.

Jo l’únic que deman és..., bé, ara si feim el recés podem
aclarir  to t e l tema de les transaccions, i res més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de procedir a les votacions fem un recés de
cinc minuts per si s’arriba a algun acord i ordenar-les.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Si em deixa 30 segons només, comentar a tots els
portaveus que justament he enviat per correu electrònic un
document amb totes les esmenes que la Sra. Sureda i jo hem
recopilat de l’etapa 0-3. Si miren el seu correu per a després
si intentem a posteriori la setmana següent arribar a un
consens per veure realment que hi ha totes les esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Començarem la votació de la secció 13 de la
Conselleria d’Educació i Universitat.

Senyores i senyors diputats, passam a votar les esmenes a
la totalitat. Primer votarem l’esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena 13923.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13924.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13925.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13926.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 14382.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14383.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 14542.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials. I en primer lloc
votarem la transacció de les esmenes en tres grups. 

Primera votació, esmenes 13752 d’El Pi i 13994 del Partit
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1  en contra i cap abstenció. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Segona agrupació . Esmenes 13540 d’El Pi i 14027 del
Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Queden aprovades per unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Tercera agrupació, esmenes 13742 d’El Pi i 14024 del
Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la nova esmena, relativa a la rectificació de
l’error de l’esmena ja aprovada 13825 del Partit Socialista.
Primer votam la unanimitat...

(Remor de veus)

Sí, hi ha una esmena rectificada per un error, ja estava
aprovada, era l’esmena 13825 del PSOE i perquè això es pugui
votar, hem de votar primer si s’accepta per unanimitat. Si no
s’accepta per unanimitat no es podrà votar l’esmena. 

Per tant, hi ha unanimitat en considerar aquesta esmena a
votació?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, ens agradaria saber en què consisteix la
rectificació, si només és rectificar la partida o la redacció del
contingut.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, pot donar les explicacions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És una esmena la 13825 que és una esmena que té moltes
línies i és afegir una línia d’alta i una de baixa, no el contingut.
La 13825 és una que és conjuntament amb MÉS per
Mallorca...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Hi estem d’acord.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, la portaveu del Partit Popular ja ha contestat
que estan d’acord amb la unanimitat. Per tant, passam a votar-
la.

Vots a favor de la nova esmena relativa a la rectificació de
l’error de l’esmena ja aprovada 13825 del Partit Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular.

Esmena 14240.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Torn repetir. Esmena 14240.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. Esmena 14240.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13976.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14243.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13974.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13988.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13989.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14234.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13990.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14033.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13992.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14246.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació?

EL SR. SECRETARI:

No, està clar: 5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13900 ... sí. Perdó?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Pot repetir?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò així, empat. Repetim la votació de l’esmena 14246.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim ...

La votació de l’esmena 14246, com que ha finalitzat amb
empat, s’ha de sotmetre a vot ponderat. Per tant, són 23 vots
en contra i 21 a favor. Per tant, queda rebutjada. Hi està
d’acord tota la comissió?

Bé, idò passam a la votació de l’esmena 13993. 

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14023.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13977.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, perdoni?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Tenc una consulta per fer-li. Hem saltat l’esmena 13294...

EL SR. PRESIDENT:

No, la 13994...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, però és que és una transacció que implica una esmena
meva i jo he dit que m’oposava a la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, la seva la votarem, però aquesta esmena
13994 estava agrupada amb la 13152 d’El Pi, que és la que
hem votat inicialment.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Doncs ja està aclarit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14244.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14245.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó. L’esmena 14244 ha acabat amb empat. Per tant,
repetim la votació. O aplicam el vot ponderat directament? 

Així, queda rebutjada perquè és el mateix cas anterior.

Passam a votar l’esmena 14245.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Aplicam el vot ponderat. Queda rebutjada.

Passam a votar l’esmena 14247.

Vots a favor?

Vots en contra?

A veure, pot repetir la votació de la 14245.

(Remor de veus)
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Estava correcta? Estava correcta. Hem empatat i el vot
ponderat.

Per tant, passam a votar la 14247.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Aplicam el vot ponderat i queda rebutjada.

Esmena 13995.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13996.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14005.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14241.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14242.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13973.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13997.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13998.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13991.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14248.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Aplicam vot ponderat. Queda rebutjada.

Esmena 13978.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14001.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14006.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13979.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 13979 ha acabat amb empat, per tant, aplicant
vot ponderat queda rebutjada.

Esmena 14002.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13975.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13999.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14000.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena 14000, repetim la votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Esmena 14000, esmena 14000 repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14003.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14025.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14026.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14249.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13980.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. S’hauria de...
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EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació.

13980.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13981.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, Ciudadanos ha votat en aquesta esmena a favor.

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena...

EL SR. SECRETARI:

Ah, cap abstenció. 6 a favor, 7 en contra i cap abstenció.
Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13982.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13983.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13984.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13985.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13986.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13987.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14004.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14007.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14008.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14009.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14010.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14011.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14012.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14013.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14014.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per vot ponderat queda rebutjada.

Repetim la votació. Esmena 14014.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14015.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14016.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada per vot ponderat.

Esmena 14017.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14018.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14019.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ciudadanos ha votat?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14020.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

Perdó. 5 a favor, 7 en contra i 1 abstenció. Queda
rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena 14020. Passam a votar l’esmena
14021.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14022.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14028.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14029.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14030.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Repetim la votació de l’esmena 14029. Esmena 14029.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14030.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14031.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14032.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. Queda rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14034.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14035.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14235.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14236.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14237.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14238.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14239.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Hem acabat la votació de les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular.

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Esmena 14308.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions. Queda
rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14309.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14283.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14284.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

(Conversa inaudible)

Ah, sí, 8; i la d’abans també...

EL SR. PRESIDENT:

Podem repassar les votacions de la 14283?

EL SR. SECRETARI:

Sí, perdó, hi ha hagut... Bé, en la 14283, 8 vots a favor, cap
en contra i 5 abstencions. I en la 14284, 8 vots a favor, cap en
contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la 14285.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Esmena 14285.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar. Esmena 14285.

Vots a favor?

(Se sent el Sr. Secretari que diu: “No pot ser, som 13")

Esmena 14285.

Vots a favor? Vots a favor de la 14285.

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7. No me líes, no me líes.

(Algunes rialles)

I abstencions? Abstencions a la 14285.

Surten els comptes ara?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

Que no? El senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir la votació de la 14285.

Vots a favor? Vots a favor de la 14285.
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(Se sent una veu de fons que diu: “vots a favor, a favor”
i d’altres veus de fons que diuen;“siete”, “ocho”)

Vots.

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vinga, a la darrera va la vençuda, 7 vots a favor, cap en
contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14286. Passam a votar la 14286. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14307.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 4 en contra i  6  abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14313.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14310.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Podem, esmena 14325.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Esmena 13739.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13741.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13743.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13762.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13770.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13773.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. Esmena 13724.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

President, un moment, ¿podríamos repetir la votación,
por favor?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Començam la
votació de MÉS per Menorca. Esmena 13724.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13728.

Vots a favor? 

13728.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13730.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 4 en contra i 5 abstencions. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació de l’esmena 13730.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Surten els comptes ara?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 4 en contra i 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 13730 pel vot ponderat queda rebutjada. 

Esmena 13725.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13729.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13722.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13723.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13726.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13727.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 5 en contra i 7 abstencions. Queda rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Era la darrera esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Passam a votar les esmenes parcials del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans. Esmena 14403.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14404.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació de l’esmena 14404, del Grup
Parlamentari Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha de fer constar l’absència d’un diputat del Partit
Popular.

Esmena 14409.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14487.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i  3  abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14407.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14408.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14387.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14387.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14389.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14402.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14384.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14414.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14381.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 5 en contra i 6 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14385.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 5 en contra i 6 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14386.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 5 en contra i 6 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14406.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14388.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14401.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14400.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i  3  abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14405.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14410.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14411.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14412.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Esmena 14413.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

2 vot a favor, 7 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 14365.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 6 en contra i 5 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Seguim la votació. Passam a la votació del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas.

Esmena 14375.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14374.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 14544.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14556.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14547.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14554.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14548.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14543.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i  4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14549.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 9 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14557.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8  en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l’esmena 14552.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14553.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14559.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14550.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14551.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Se sent de fons la Sra. Vicepresidenta que diu: “vuit,
vuit en contra”)

Perdó, cap vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14558.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Repetim la votació de l’esmena 14558. Repetim la votació
14558.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14545, ...

Està clar?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 6 en contra i 6 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

14545.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 8  en contra i 4 abstencions. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14546.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
Salvador Aguilera i d’aquesta secció.

Esmena 14555.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Fem un recés de mitja hora. Bé, tornam començar a les
tres i mitja puntuals.
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