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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió i, en primer lloc vull donar la
benvinguda als veïnats de Son Puig que ens acompanyen, la
qual cosa és un estímul per a tots els membres de la comissió,
a pesar que sigui molt tècnica, però sempre és un estímul que
hi hagi participació a qualsevol acte parlamentari. Per tant,
benvinguts.

Abans de començar els demanaria si es produeixen
substitucions a la comissió?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Mabel Cabrer substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Biel Barceló.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester, Xavier Pericay.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramón per Rafael Nadal.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix David Martínez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a debatre l’agrupació  de la secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb les seccions
i entitats afins.

Debat 10 de totalitat i globalitat. S’han presenta esmenes
a la totalitat per part del Grup Parlamentari Popular: 13940,
13941, 13942, 13943, 13944 i 13945.

Les esmenes parcials que s’han presentat són per part del
Grup Parlamentari Popular. Al programa 431A, gestió i
foment de l’habitatge social, esmenes 13968, 14133, 14136
i 14220. Al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció
de patrimoni s’han presentat les esmenes 14135, 14131 i
14132. Al programa 511B, direcció i serveis generals de
Territori, Energia i Mobilitat, esmena 14134. Al programa
521A, infraestructures bàsiques l’esmena 14222. Al programa
521B, ordenació i inspecció del transport terrestre, esmena
13965. Al programa 521C, transport ferroviari, s’han

presentat les esmenes 13962, 13963 i 14255. Al programa
521D, transport per carretera, s’ha presentat l’esmena 13964.
Al programa 522A, ports i transport marítim, s’ha presentat
l’esmena 14223, 13966, 13967 i 13969. Al programa 531A,
ordenació del territori i urbanisme, les esmenes 14224 i
14225. Al programa 572A, de seguiment i control del canvi
climàtic, esmena 13972. Al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi energètic s’han presentat
les esmenes 14254, 13970, 13971. S’ha presentat per fi per
part del Grup Parlamentari Popular la darrera esmena a Ports
de les Illes Balears, que és la 14226.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han
presentat les següents esmenes a aquesta secció: al programa
431A, gestió i foment de l’habitatge social, esmenes 14314,
14315, 14316, 14317, 14318 i 14319. Al programa 731A,
foment de l’ús d’energies renovables i d’estalvi energètic s’ha
presentat l’esmena 14301. A l’Institut Balear de l’Habitatge
s’han presentat les esmenes 14302 i 14303.

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS s’han presentat les següents esmenes:
al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge social,
l’esmena 13776. Al programa 521C, transport ferroviari, les
esmenes 13748, 13784, 13785 i 13788. Al programa 521D,
transport per carretera, s’ha presentat l’esmena 13786. Al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic s’han presentat les esmenes 13774 i 13735.
A l’Institut Balear de l’Habitatge s’ha presentat l’esmena
13769.

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’ha
presentat una única esmena al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, que és l’esmena 13715.

El Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans ha presentat les
següents esmenes: al programa 431A, gestió i foment de
l’habitatge social, l’esmena 14471. Programa 431,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmenes
14468 i 14469.  Al programa 521A, infraestructures bàsiques,
les esmenes 14460 i 14461. Al programa 521B, ordenació i
inspecció del transport terrestre, l’esmena 14464. Al
programa 521C, transport ferroviari, l’esmena 14463. Al
programa 522A, ports i transport marítim, l’esmena 14467. Al
programa 572A, seguiment i control del canvi climàtic,
l’esmena 14472. Al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic, les esmenes 14473 i
14474. A l’Institut Balear de l’Habitatge l’esmena 14470. A
Serveis Ferroviaris de Mallorca l’esmena 14465. Al Consorci
de Transports de Mallorca les esmenes 14462 i 14466.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
s’han presentat dues esmenes, una al programa 431A, de
gestió i foment de l’habitatge social que és l’esmena 14367.
I a l’Institut Balear de l’Habitatge, la 14368.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, s’ha
presentat al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge
social l’esmena 14372.
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Per part del Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera
s’han presentat les següents esmenes. Esmena al programa
431A, de gestió i foment de l’habitatge social esmenes
14507, 14508, 14510 i 14511. Al programa 511B, direcció
i serveis generals de Territori, Energia i Mobilitat, 14506. Al
programa 521A, infraestructures bàsiques les esmenes 14503,
14504 i 14505. Al programa 531A, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic les esmenes 14501 i
14502. I per fi a l’Institut Balear de l’Habitatge l’esmena
14509.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Popular la Sra. Mabel
Cabrer per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A la
secció 25, que és Mobilitat, Habitatge, Territori i  Energia,
hem presentat esmenes a la totalitat a la secció  i a les
empreses públiques, i em reserv el debat d’aquestes esmenes
per al plenari.

Respecte de les esmenes parcials faré un breu resum de
les esmenes, distingit bàsicament allò que és habitatge, allò
que és infraestructures i transport, allò que és transport aeri i
marítim i després energia.

Començant per habitatge, les esmenes parcials que hem
presentat bàsicament se centren en primer lloc i per a
nosaltres important, una partida d’afectació de 2 milions
d’euros per a adquisició de solars. És ver que aquesta
legislatura s’han iniciat diverses promocions de nous
habitatges, amb un total de 509 habitatges, que no vàrem
aclarir quan estaven començades, quan no, perquè era un poc
semblant al pressupost de l’any passat, però sí que vàrem veure
que no hi havia cap previsió d’iniciar una nova promoció per
a l’any que ve. Per tant, això significa que no hi ha més solars,
no tenim solars per fer nous habitatges i per tant, haurà estat
un parèntesi aquesta política d’habitatge de protecció oficial
i creim que això no és el famós futur que ha de tenir l’IBAVI. 

Sabem que és difícil el tema de solars, els preus que hi ha
avui en dia, però evidentment hauran estat unes promocions i
punt, però sense cap futur en una política social en un tema tan
sensible com és l’habitatge, és un dels principals problemes
que s’ha generat una altra vegada aquesta legislatura,
l’habitatge avui en dia torna començar a ser inassequible per
a la majoria de ciutadans, sobretot en lloguer, també en
compra-venda, però sobretot en lloguer. Per tant, haurà estat
un problema generat i que no ha solucionat, ni solucionarà la
Llei de l’habitatge. Per això hem presentat altres esmenes
parcials, relatives a un augment d’ajudes, a un programa per a
cessió voluntària d’habitatges, a una línia d’ajudes
específiques per a joves, a subvencions per a projectes
d’innovació en matèria d’habitatge, i també un tema important,
les subvencions pel tema de l’accessibilitat dels edificis i
habitatges privats, per garantir també el compliment de la Llei
d’accessibilitat. Això pel que fa a habitatge.

Un altre també dels principals problemes dels ciutadans
que és l’habitatge, però també la mobilitat. Aquesta
conselleria bàsicament aglutina els dos principals problemes
que avui en dia pateixen les Illes Balears. I la mobilitat és un
tema sagnant, sagnant perquè les carreteres estan col·lapsades,
el transport públic no sols no ha millorat, sinó que ha
empitjorat i la situació és que la gent està hores dins la via de
cintura, per arribar a l’aeroport i no hi ha cap previsió a curt
termini, o en 4 o 5 anys que això se solucioni, perquè aquests
projectes que es poden començar ara, si comencessin que ni
tan sols hi ha projectes fets, es torben 4 o 5 anys. Per tant, per
una banda trobam que no hi ha cap inversió per a carreteres, és
ver que els consells insulars tenen la competència transferida,
els consells insulars no estan a part exercint la seva
competència, ho veim fins i tot amb la carretera Llucmajor-
Campos, això ja sí que és una situació insostenible, idò hi ha
situacions com és prolongar el tercer carril de la carretera de
l’aeroport fins a S’Arenal, perquè avui en dia tenir una
comunitat autònoma turística de primer ordre i tenir un
aeroport al qual no s’hi pot arribar i perdre avions, anam en
contra fins i tot de la nostra principal indústria. Com altres,
almanco idò el Govern que hi hagi una altra partida o que faci
directament o que executi competències que ella mateixa ha
previst en el Pla insular de transports en matèria de fer tercers
carrils. Per això preveim aquesta partida nova.

En matèria de transport públic la situació és increïble, per
dir-ho de qualque manera. Per una banda a Serveis Ferroviaris
de Mallorca contemplam que hi ha una partida de 20 milions
d’euros per fer una ampliació del metro la propera..., o
començar, perquè tan sols tampoc no hem vist e l projecte,
però la realitat és que el mes de juny va sortir a informació
pública un pla de transport, un pla director sectorial de
mobilitat, que preveu per a l’any que ve una inversió de Serveis
Ferroviaris de Mallorca de 60 milions d’euros, amb la qual
cosa la situació és una contradicció, perquè o està malament
el pressupost de Serveis Ferroviaris de Mallorca o el Pla de
mobilitat que s’aprova no serveix de res, és de cara a la galeria,
perquè evidentment en qualque cosa hi ha una contradicció i
és vendre com sempre inversions que no hi ha, i més quan es
parla d’un conveni amb l’Estat, que la quantitat és bastant
ridícula i que tampoc no cobrirà aquesta previsió del Pla de
mobilitat, amb la qual cosa posam una esmena perquè
s’augmenti aquesta dotació o es digui quina és correcta; o
s’esmeni el Pla de mobilitat o s’esmeni el pressupost de
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

La gran aposta del transport regular per carretera que són
les noves concessions sí que té reflex pressupostari amb una
partida molt important, molt, de 14 milions d’euros,
pràcticament 10 milions d’euros més que l’any que ve per
posar-ho en marxa, però la realitat és que hi ha els doblers
però no hi haurà les noves concessions, i estan novament
paralitzades, i quan s’adjudiquin els que guanyin tenen sis
mesos per posar-ho en marxa, perquè han de comprar
autobusos, etc., amb la qual cosa ja està clar, ja està clar, que
el 2019 no començaran a funcionar aquestes noves
concessions. Si anàs bé i s’adjudicàs el mes de febrer o de
març, sis  mesos més ja anam al proper any. Nosaltres hem
presentat dues esmenes aquí: una al text articulat, que es va
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veure l’altre dia, perquè..., i una altra aquí; per què?, perquè
aquests doblers que estan damunt la taula per al transport
regular s’emprin en el transport regular que ara mateix hi ha,
que amb les concessionàries que seran prorrogades o amb
nous serveis, perquè ho preveu i ho permet la Llei de
transports, es millori per a la propera temporada alta i es
gastin aquests doblers per millorar almanco les rutes que
tenim, serveis exprés, augment de freqüències, o descomptes
als usuaris perquè és una culpa de gestió del Govern balear que
no funcioni el nou transport a què tenien dret els ciutadans i
que se sabia des de fa anys, amb la qual cosa hem presentat al
text articulat perquè es puguin modificar els contractes
programa vigents i incorporar noves freqüències, nous serveis
exprés per a la propera temporada alta, i aquí una esmena
d’afectació perquè aquests 14 milions d’emprin efectivament
en el transport regular i no es destinin a altres conselleries,
vist que no s’adjudicaran aquestes concessions. Crec que d’una
vegada per totes és necessari que el transport regular, ja que
hi ha doblers, es comenci a millorar de forma substancial, i el
Sr. Conseller diu que quiere hacer las cosas bien, pero
bueno, quiere hacer las cosas bien, que estarem anys, perquè
això és com un estudiant que diu voy suspendiendo porque
quiero hacerlo bien, el examen; es pot tirar anys, no?, fent
això, amb la qual cosa no és un argument molt sòlid quan se
sabia des de feia temps.

També posam una partida per al transport regular de
Formentera, perquè hi ha en tramitació en aquest parlament
una llei per prohibir l’entrada de vehicles a Formentera, i
bàsicament la gent se suposa que continuarà essent la mateixa,
amb la qual cosa s’ha de poder moure, si no poden accedir s’ha
de poder moure, i l’aposta és que el transport de Formentera
regular serà magnífic per cobrir tota aquesta demanda. Però
preveu la mateixa llei que hi haurà un fons i que hi haurà una
col·laboració del Govern, però no té reflex pressupostari, i
per això excepcionam Formentera perquè hi ha una llei pròpia,
amb unes característiques, respecte de Menorca i Eivissa, i
consideram que el Govern ha d’afegir aquests doblers per a
l’illa de Formentera.

Després hi ha unes altres partides relatives a passos a
nivell, etc., perquè..., aparcaments dissuasius municipals...,
perquè es millorin aquests pressuposts.

En matèria de transport bàsicament, i de ports, tenim
diverses esmenes parcials de millora d’instal·lacions, però
n’hi ha dues relatives també a l’illa de Formentera que creim
que ja haurien d’estar funcionant, que és una obligació de la
Llei marítima, de la Llei d’ordenació del transport marítim
balear, que es garanteixi amb Formentera i Eivissa un servei a
la demanda d’una barca a les 6 del matí tot l’any, i d’Eivissa a
Formentera una sortida de barca a les 9,30 del vespre; és la
possibilitat que tenen així els ciutadans de poder agafar vols i
no haver d’anar a dormir a l’illa d’Eivissa, i que això funcioni
tot l’any. El de les 6 del matí és a la demanda. Jo com a
exconsellera vaig posar en marxa aquests dos serveis, ho
vàrem licitar, treure el concurs, i es va prestar durant la
legislatura i va continuar. Després els pressuposts i e ls
concursos varen quedar deserts, hi va haver problemes, i és ver
que la legislatura amb Carlos Delgado no es varen posar en

marxa, amb la situació de dèficit públic, així ho reconec, sense
cap problema, i amb la situació de dèficit que hi havia. Però
evidentment amb 1.000 i busques milions més d’euros que hi
ha damunt la taula aquesta legislatura i amb una obligació d’una
llei, que no necessita el reglament sinó una llei que diu que hi
ha d’haver aquests serveis, passar tota la legislatura sense
haver tornat a posar-ho en marxa i que Formentera sigui una
illa oblidada creim que és imprescindible, ara que hi ha
doblers, tornar a posar en marxa aquests serveis, i per això
crec que s’haurien d’aprovar, que hem posat 250.000 euros
per a cadascuna, però evidentment no coneixem exactament
quin cost tendria; per ventura seria menys, però almanco que
tengui reflex pressupostari i es licitin i estiguin en
funcionament. Ja no serà aquesta temporada baixa sinó la
següent.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I després, ja per acabar... -acab- en matèria d’energia hi ha
una sèrie d’esmenes parcials, però bàsicament n’hi ha una per
a nosaltres important amb la nova llei d’energia que s’està
tramitant, que és la garantia que hi hagi punts de recàrrega de
vehicles elèctrics i estiguin en funcionament, perquè
evidentment exigir als usuaris, a les empreses, que tenguin
vehicles elèctrics, e tc ., i després no hi hagi infraestructura
suficient per a recàrrega, evidentment seria un perjudici.

I després n’hi ha unes altres ja, particulars, esmenes
relatives al sector primari, etc., que donam per reproduïdes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies. Bien, nosotros, el Grupo
Podem Illes Balears, presentamos una serie de enmiendas que
para hablar de ellas empezaremos a tratar sobre cómo luchar
contra el cambio climático. Entendemos que tiene que haber
un nuevo modelo energético, que además también servirá para
también... para cambiar el modelo productivo, y entendemos
que eso es beneficioso para Baleares. ¿Por qué?, porque por
un lado tiene unos evidentes efectos medioambientales, y por
otro lado crea empleo. Además también ya en el presupuesto
del año pasado se creaba el Instituto Balear de Energía, y eso
supone que habrá un nuevo modelo energético en Baleares y
también que se gestione de otra forma la energía. Para esa
creación ya hubo dotación, este instituto balear aparecerá en
la Ley de cambio climático, y para eso, para fomentar todas
estas políticas y poder generar empleo y así también fomentar
un poco el cambio de modelo productivo, presentamos la
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enmienda 14301, de 1 millón 200, con el objetivo de ayudas
a instalación de placas fotovoltaicas.

Respecto a vivienda, la Ley de vivienda de las Islas
Baleares es una de las más avanzadas aprobada por este
parlamento, es una de las más avanzadas del Estado y que más
contempla los derechos de la ciudadanía respecto al de la
vivienda, por cuanto que procura que el derecho a la vivienda
se desmercantilice y que cada vez ese precio, ese derecho sea
más asequible o sea mejor aplicado para la ciudadanía, pues
después de esa ley, esa ley hay que desarrollarla y hay que
poder aplicarla dotándola de medios económicos. Por eso
presentamos la enmienda 14303, para el impulso y la puesta
en marcha de la Oficina d’habitatge buit que está
contemplada en la ley, por un valor de 4 millones de euros.
Además esta dotación servirá para pagar alquileres de
oficinas..., de oficinas, perdón, no, de viviendas vacías que
puedan ser gestionadas por el Gobierno balear. Además en
este sentido también, y para contratación de personal para
poner en marcha también esta Oficina d’habitatge buit,
proponemos la enmienda 14.302, de 500.000 euros, porque
entendemos que una oficina sin personal tampoco serviría de
nada.

Seguimos tratando de desarrollar la Ley de vivienda, y así
seguimos dotando de medios económicos a la Dirección
General de Vivienda y al IBAVI, o a la Dirección General de
Arquitectura, perdón, y al IBAVI para que tengan medios
económicos y personales para poder afrontar el grave
problema que tenemos en Baleares sobre la vivienda, y por
eso, por emergencia habitacional y para la compra de vivienda
y su reconversión en vivienda pública como alquiler social en
Ibiza y en Menorca presentamos ambas enmiendas, ambas...,
sí, enmiendas. Una es la 14314, por 1,5 millones, destinada a
esa compra de vivienda en Ibiza, y la 14315, que és lo mismo,
es la compra de vivienda pero en Menorca por la cantidad de
750.000 euros.

No se ha incluido la isla de Mallorca porque entendemos
que ya la isla de Mallorca está teniendo una buena inyección
de viviendas vacías, estamos viendo los resultados, los
primeros resultados que tiene la aplicación de la Ley de
vivienda, en que los grandes tenedores, que son los que tienen
más de 10 propiedades y que tienen vacías las viviendas por
más de dos año, han declarado que ya como mínimo tienen
859 viviendas que las han puesto de alta o comunicado al
Govern que las tienen vacías. Hay muchas más viviendas, y la
mayoría de esas viviendas se encuentran en la isla de Mallorca.
Por lo tanto  entendemos que la falta de vivienda o de la
compra para tener vivienda en alquiler precisamente es en la
isla de Ibiza donde existe la emergencia habitacional de una
forma más acentuada, o que el acceso a la vivienda está más
complicado de todas las Baleares, junto con Palma, con la
ciudad de Palma.

Bien, así uno de los avances importantes de la Ley de
vivienda ha sido la regulación de las cooperativas en cesión de
uso, que permite a las familias tener vivienda sin que estas
viviendas sirvan de especulación, acceder a vivienda pública
sin que esa vivienda luego sirva como elemento especulativo

por parte de las personas que en ella habitan, y eso se hace
mediante las cooperativas en cesión de uso, y por eso
registramos la enmienda 14318, para el fomento de estas
cooperativas en cesión de uso en Ibiza y Formentera por valor
de 300.000 euros, y la 14319, por valor de 150.000 euros,
para lo mismo, con el mismo objeto, para la isla de Menorca.
Volvemos a decir lo mismo, de Mallorca no hacemos
referencia por cuanto que ya existe una partida en concreto de
aproximadamente 700.000 euros para el fomento de siete
cooperativas que ya están -seis o siete cooperativas- que están
en marcha. Y nos parece que esto es importante  porque
aceptar esto significa que el Govern ya piensa que tanto en
Menorca como en Ibiza va a haber este tipo de acciones en
cooperativas de cesión de uso, porque que no esté en los
presupuestos pues significa que ya parece como que ni
siquiera lo dan como que fuese a ser posible la existencia de
este tipo de cooperativas o promociones creadas por este tipo
de cooperativas en las islas a las que hacemos referencia en
las enmiendas.

Bien, ya por último..., bueno, no, no me queda... Bueno, por
último en cuanto a nuestras enmiendas he de decir que la
14316, por valor de 500.000 euros, la destinamos a compra
del suelo en Ibiza, y la 14317 a la compra también del suelo en
Menorca por valor también de 300.000 euros. Entendemos
que esta compra de suelo indudablemente es para que luego
estos suelos sean cedidos o se puedan construir en ellos
viviendas de protección oficial, que pueden ser cedidos o no
a las cooperativas de usuarios o de cesión de uso que
comentábamos antes. ¿Por qué en Ibiza y en Menorca y
volvemos a no mencionar a Mallorca?, porque, claro, el suelo
tiene que ser cedido por suelo público por parte de los
ayuntamientos; ¿pero qué ocurre?, en Mallorca sí que hay
suelo público que puede ser cedido por los ayuntamientos, y
hay suelo que estoy ayuntamientos pueden destinar a la
construcción de viviendas de protección oficial, pero
volvemos a estar en la circunstancia de que tanto en Ibiza
como en Menorca la cantidad de suelo público es mínima y
los ayuntamientos tienen también pocas posibilidades de
ofrecer suelo, y por lo tanto hay que empezar a pensar también
que a lo mejor hay que complementar ese suelo público con
la compra de suelo por parte del Govern balear para que este
pueda ser destinado a la construcción de más vivienda pública,
que es una de las situaciones más sangrantes que está
viviendo..., o la carencia de esta es una de las situaciones más
sangrantes que está viviendo nuestra comunidad, las pasmonas
de nuestra comunidad balear.

Ya por último, y respecto a las enmiendas de otros grupos,
he de decir que vamos a dar apoyo a la redacción del proyecto
de Sant Ferran que presenta Gent per Formentera, la 14367; y
daremos también apoyo a la enmienda de MÉS per Menorca,
que ahora mismo no tengo el número pero es la única
enmienda que tiene MÉS per Menorca. Y por último también
daremos apoyo, si es que acepta la transacción Gent per
Formentera del Grupo Mixto, a la 14368, en la que se detalla
o asigna 120.000 euros a la Oficina de acompañamiento de la
vivienda en la isla de Formentera, de acompañamiento al
usuario, y lo hacemos poniendo o metiendo cantidades,
proponiendo cantidades para distintas islas, que son Menorca
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150.000 e Ibiza 300.000 euros. Sería la misma..., vuelvo a
comentar, la misma circunstancia: Mallorca ya tiene toda la
dirección general y tiene toda la infraestructura aquí, y dentro
de la Dirección General de Arquitectura, donde hay un
aumento de plantilla en este año en el capítulo 1, ese personal
ya va a ser podido contratar y las infraestructuras que hacen
falta. 

Asimismo también sugerimos el cambio de la..., que no
esté afectado dentro del IBAVI, que no sea al E05, i que sea la
afectación dentro de la Dirección General de Arquitectura,
que es donde correspondería esta oficina de acompañamiento,
que por otro lado también viene reflejado su desarrollo en la
Ley de vivienda, y sí que nos sorprende que en estos
presupuestos ni siquiera en la memoria de la conselleria ni en
la memoria del IBAVI figure la creación de esta oficina y la
dotación de personal también con medios económicos para
poder desarrollarla, y materiales. Por eso nos parece muy
acertada la enmienda de Gent per Formentera y por eso le
daremos apoyo con las transacciones que proponemos.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, també,
com no pot ser d’una altra manera, don la benvinguda als
veïnats de Son Puig que ens acompanyen en aquesta sessió de
comissió del dia d’avui.

El Grup Parlamentari El Pi té tres grups d’esmenes
lògicament relacionades amb l’àmbit competencial d’aquesta
conselleria; un grup d’esmenes dedicades a habitatge, un grup
d’esmenes dedicades a transport públic, i un altre grup
d’esmenes dedicades a energia.

En matèria d’habitatge, el primer grup d’esmenes, El Pi és
plenament conscient que la política d’habitatge no només se
sustenta sobre la promoció pública d’habitatges de protecció
oficial; hi ha altres línies d’accions molt importants. De fet la
línia d’acció més important de la Llei d’habitatge no és
pròpiament pressupostària, que és la figura dels grans tenidors
d’habitatge. Aquí, diguem..., evidentment s’ha de pagar i s’ha
de garantir el lloguer en aquests grans tenidors d’habitatge
privat que el cedeixen obligatòriament a l’administració
pública, però és evident que aquí no hi ha una càrrega
pressupostària. Com no ho seria, aquesta càrrega
pressupostària, si s’hagués estimat l’al·legació presentada pel
nostre grup parlamentari en relació amb augmentar les
densitats dels solars si es feia una promoció privada
d’habitatge de protecció pública, perquè així aconseguiríem
tenir un parc immobiliari més gran, accessible per als
ciutadans, però els grups que donen suport a la majoria varen
considerar que havien de votar en contra de la nostra esmena

per afavorir que hi hagués més habitatge de promoció pública.
Com tenim presentada una iniciativa perquè hi hagi incentius
perquè els  promotors privats facin habitatge de promoció
pública a través de mesures fiscals. Per tant en aquest àmbit el
que hem proposat és una esmena de 3 milions d’euros per
incrementar la dotació a efectes de poder fer nous projectes
d’habitatges de protecció pública.

En el segon àmbit d’esmenes, el transport públic, el que
feim és posar recursos econòmics, posar doblers per iniciar
actuacions inajornables, importantíssimes per intentar acabar
amb el col·lapse circulatori que viu Mallorca. Concretament
apostam per començar la redacció del projecte del tren fins
Alcúdia, la redacció del projecte del tren fins Artà i
redaccions de projectes de metro a Palma; sobretot el tema
del metro a Palma és fonamental ja que les entrades i les
sortides de Palma és el gran punt negre de la circulació a
Mallorca, dins la saturació general aquí tenim el punt més
accentuat, el punt més fort, el punt amb més dificultat. Per
tant, hem d’intentar trobar-hi solucions i en aquest sentit va la
nostra esmena.

Com l’esmena que tenim en relació a poder ampliar els
aparcaments de les estacions de tren i que permetrien una
mobilitat i que farien més atractiu que els ciutadans anàs fins
a l’estació, deixàs el seu cotxe -evidentment de franc- i
pogués agafar el transport públic. Evidentment, perquè això es
produeixi a d’haver-hi aparcament a l’estació, cosa que no
sempre és així. Per tant, també pensam que aquí hi ha una línia
d’acció i per tant hem previst la seva dotació pressupostària. 

El tercer àmbit de les nostres esmenes és l’àmbit de
l’energia. Aquí, com altres grups, apostam perquè hi hagi més
doblers per a instal·lacions fotovoltaiques, el tema de les
bombetes led, però sobretot la nostra esmena més important,
i que ja vàrem presentar l’any passat, és el tema del
soterrament de la línia d’alta tensió de Son Puig, i d’aquí que
hi hagi els veïnats avui que ens acompanyen perquè
evidentment aquests veïnats estan afectats i se senten danyats
i enganyats per l’administració pública. 

Nosaltres l’any passat i enguany ho hem volgut tornar a fer,
segurament perquè no ens fiàvem de l’Ajuntament de Palma i
de la seva promesa de soterrament d’aquesta xarxa, hem volgut
continuar apostant perquè el Govern balear també tengués una
partida per soterrar, com a mínim, dues d’aquestes torres que
passen aferrades a aquesta barriada palmesana.

Vull recordar que és aquest govern, el govern actual, el
govern d’esquerres, que dia 16 de maig de 2016 va autoritzar
i va donar el vistiplau a aquesta línia d’alta tensió que passa
aferrada a aquests habitatges de Son Puig. Per tant, no es pot
mirar cap a un altre costat ni es poden tirar pilotes fora cap a
altres governs perquè és aquest mateix govern que al final va
validar la realització d’aquest projecte  i  que per tant té
l’obligació de comprometre’s amb els veïnats i amb tot Palma
per intentar trobar solució, i la solució, en teoria consensuada
amb l’ajuntament, era el soterrament d’aquestes torres, però
ara resulta que això no és possible per raons que no tenen...
que són excuses al nostre mode de veure.
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Per tant, tenim l’oportunitat amb aquesta esmena d’intentar
tornar a fer justícia, d’intentar recuperar el crèdit perdut
davant els veïnats, per això, convidam a tots els altres grups
parlamentaris a donar suport a aquesta esmena de 450.000
euros per soterrar les torres de Son Puig.

Dit això, i en relació amb les esmenes dels altres grups,
votarem la immensa majoria favorablement, ens semblen
aportacions en positiu, si bé a algunes ens abstendrem perquè
no veim clar d’on surten els recursos, les baixes que es
produeixen en aquestes esmenes o perquè no coincidim amb
les prioritats polítiques que demostren aquestes esmenes. 

Vull fer un petit comentari a una esmena de Podem, jo
crec que l’esmena 14303, aquesta de 4 milions d’euros per
oficina d’habitatge buit, sincerament, crec que no està molt
ben plantejada perquè m’ha dit que era per lloguer d’habitatge,
jo tenc la sensació que és per a l’oficina no per a l’acció
política que s’ha de fer, per la qual cosa nosaltres, en principi,
la volíem votar desfavorable perquè ens semblava que 4
milions d’euros per una oficina eren molts de recursos, però
si és per afavorir el lloguer en tot cas ens hi abstendríem
perquè crec que la redacció hauria estat millorable.

Moltíssimes gràcies. 

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. Bé, el nostre grup ha
presentat només una esmena consistent a consignar una partida
perquè el Govern de les Illes Balears col·labori amb el
Consell de Menorca en l’adquisició dels quarters d’Es Castell,
que és una, com vostès saben, una demanda d’aquest poble ja
antiga, un poble amb un gran dèficit d’equipaments i que, per
tant, aquesta adquisició pública és una notícia totalment
celebrada en aquest municipi, però perquè sigui viable aquesta
adquisició cal que el Govern de les Illes Balears s’hi
comprometi. Per tant, hem presentat aquesta esmena. He
sentit que el portaveu del Grup de Podem deia que votaria a
favor, la qual cosa evidentment li agraesc.

Pel que fa a la resta d’esmenes, respecte de les esmenes a
la totalitat, doncs, com que no hi ha hagut debat nosaltres
també ens reservam els nostres arguments de cara al ple. I pel
que fa a les esmenes parcials, tenint en compte que hem
assolit un acord general amb el Govern de donar suport als
pressuposts nosaltres donarem suport únicament a aquelles
esmenes a les quals s’hagi assolit una transacció i a la resta
votarem en contra. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la representant de Ciutadans, la Sra. Olga Ballester, per un

temps de cinc minuts perquè ho ha de compartir amb l’altre
representant del Grup Mixt, Salvador Aguilera.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muy bien, gracias, presidente. En primer lugar, comentar
que las enmiendas de Gent per Formentera, que no está
presente, quedan defendidas en sus términos. 

Bueno, Ciudadanos ha realizado quince enmiendas
parciales a este presupuesto, enmiendas destinadas a vivienda,
a la ordenación del transporte terrestre, a Puertos Illes Balears
y a energías renovables y de ahorro, y de eficiencia y ahorro.

Tenemos una enmienda, la 14471, de 2.500.000 euros y
una enmienda, la 14470, que van destinadas a ayudas para el
alquiler y también a la captación de vivienda ya construida
privada con el fin de destinarla a alquiler social. Miren,
nosotros creo que estamos todos bastante decepcionados por
las políticas de vivienda del pacte, que recordemos que el Sr.
Marc Pons a principio de legislatura nos comentó que tenía un
plan para hacer 5.000 viviendas en diez años, pues bien, esto
significaba unas 500 y pico viviendas al año y resulta que han
pasado cuatro años y se han construido, todavía no realizadas
en su final, cinco viviendas. Por lo tanto, creo que a veces se
trata de hablar mucho menos y de hacer bastante más. 

Por lo tanto, nuestras enmiendas ya no van destinadas,
porque en esto que queda de legislatura nos parece muy poco,
van destinadas más a ayudas al alquiler y también a poder
captar vivienda ya construida, no solamente para compra sino
también para alquiler social, de manera voluntaria; porque lo
que no puede ser es tener cuatro años para hacer unos buenos
convenios para que los propietarios puedan hacer un alquiler
de vivienda social en colaboración con la administración y
haber fracasado y ahora se apruebe una ley donde se diga a los
propietarios que se les expropiará durante dos años sus
viviendas si no colaboran con la administración. A nosotros
nos parece una barbaridad. 

Por otra parte, tenemos una enmienda de ayudas a
comunidades de vecinos para la reforma de las fachadas de los
edificios priorizando aquellas fachadas que se encuentren en
los barrios de zonas maduras o de zonas degradadas. Nosotros
creemos que no podemos dejar que las dificultades
económicas de los ciudadanos tengan como consecuencia la
degradación de sus barrios y sus viviendas, creemos que todos
los rincones de las ciudades tienen que ser amables y tienen
que ser agradables para sus vecinos, y en muchas ocasiones la
imposibilidad económica hace que esto no pueda ocurrir.

Tenemos una enmienda dedicada a transporte, es una
enmienda recurrente, para proyectar y licitar la
transformación de la estación de Manacor en una estación
intermodal, también lo mismo tenemos para Inca. Creemos
que Manacor es uno de los núcleos y municipios más grandes
que hay en Mallorca, junto con Inca, y resulta sorprendente
que no nos pongamos en marcha y hagamos dos estaciones
intermodales, tanto para Manacor como para Inca.

 



2698 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 5 / 13 de desembre de 2018 

También hablando del transporte tenemos una enmienda
para proyectar y licitar la ampliación de la línea de metro hasta
el ParcBit. Miren, el ParBit es un centro generador de alto
impacto en la movilidad, si ustedes van por la mañana verán
que todos los solares de alrededor ya están con coches
aparcados, por lo tanto, creemos que este  tramo que queda
desde la Universidad hasta el ParcBit es posible y es
necesario.

Otra de las enmiendas va destinada a un sistema de
etiquetado visible en los coches de las empresas de alquiler de
vehículos de rent a car que operan en Baleares, que entran en
Baleares para operar en temporada alta. Existe un decreto que
es el 20/2015 donde se dice a cualquier empresa que entre en
Baleares que tiene que tener una DRIAT, que tiene que decir
el número de coches y todas sus características y esto no se
está cumpliendo. Nosotros proponemos que exista un
etiquetado visible de que estas empresas y cada uno de los
coches hayan pasado por esta normativa y que no haya este
descontrol que existe que recordemos que hace cuatro años
que estamos hablando de esto y todavía no se ha cumplido.

También tenemos una enmienda para eliminar los pasos a
nivel, muy importante para la seguridad de los ciudadanos y
otra enmienda destinada a Ports Illes Balears, miren es muy
importante la limpieza y la salubridad de los embarcaderos
dependientes de la comunidad autónoma. Esos embarcaderos
son los que más utilizamos los baleares, los mallorquines, los
menorquines, los ibicencos para bajar las zodiacs o las
pequeñas barquitas que tenemos y muchos de estos
embarcaderos están muy sucios; están muy sucios, están
llenos de basura, las aguas del propio puertecito están llenas
de plásticos, de residuos, incluso el de aquí de Palma tiene
hasta ratas muertas muchas veces. Por lo tanto creemos que
hay una dejación en la limpieza de estos enclaves tan
importantes. 

Tenemos también una enmienda para nosotros muy
importante, ya se lo comentamos al conseller March Pons en
la interpelación que le hicimos sobre la Ley de cambio
climático..., bueno, sobre la transición energética, que nos
parece que la transición energética que plantea este gobierno
no es una hoja de ruta, es una hoja de fechas, pero que falta
toda una estrategia para conseguir los objetivos. Recordemos
que hay una de estas..., una de las propuestas de este gobierno
es que en 2025 y en 2030 ya no se conduzca con coches
diesel o coches gasolina. A nosotros nos parecería fantástico
si se pudiera cumplir, pero para esto creemos que se ha de
poner una estrategia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, ha d’anar acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -acab ja, un moment-, y nosotros planteamos un enmienda
para que se realice un plan renove por la compra de un coche
eléctrico o de emisiones cero como se ha hecho en otras
muchas comunidades que sí han seguido unas estrategias.

Y ya por último comentar la que es la última enmienda y
está dedicada a la formación de ingenieros y arquitectos de la
CAIB en Tecnologia BIM, que es el modelaje de la
información para la edificación. Recordemos que es una
enmienda que se aprobó aquí de Ciudadanos en la comisión...,
en esta misma comisión y proponemos una partida para que se
realice esta formación en la CAIB.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom, en
aquesta secció hem presentat onze esmenes que estan
agrupades en tres blocs. 

El primer d’aquests blocs fa referència a habitatge. Avui
per avui considero que és el problema més greu que les
ciutadanes i els ciutadans tenen a més de la precarietat laboral
i la seva temporalitat en les nostres illes. 

Hi ha o hi ha hagut moltes promeses d’aquest govern
autonòmic i des de Madrid, però després d’anys de sequera en
matèria d’habitatge no es poden fer miracles quan els
ajuntaments s’han encarregat de liquidar-se i no deixar-se
dur... polítiques d’habitatge públic i sí és possible en règim de
lloguer, molt millor.

La primera d’aquestes esmenes ve d’una iniciativa aprovada
en seu parlamentària enguany, d’una resolució, concretament
la creació de l’Observatori d’Habitatge de les Illes Balear.
Entenem -i així espero que ho aprovi avui la cambra, si no una
vegada més veurem com les iniciatives dutes a terme en aquest
parlament s’incompleixen automàticament, con una mayoría
i, per tant, aquest observatori ajudaria a tenir coneixement de
la situació actual i a realitzar un seguiment permanent de
l’evolució dels preus de compra i venda d’habitatge entre
d’altres davant de la falta de dades per poder dur a terme les
mesures adients en cadascuna de les illes i municipis del
nostre arxipèlag. És obvi que no tenim dades desglossades ni
per illes pràcticament ni ... ja què dir per municipis.

També enllaçada... i també una resolució aprovada en
aquest parlament per una majoria suficient, també presento un
estudi que fa referència a donar ajudes econòmiques als
ajuntaments. Com he comentat anteriorment no tenim dades
i és obvi que cada illa i que cada ajuntament ha de saber quina
és la seva situació i, per tant, aquestes polítiques de destinar
ics centenars de milers d’euros que són completament misèria
per intentar solucionar els greus problemes que tenen els
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes per accedir en
règim de lloguer, almenys, (...) de comprar perquè és
impossible per la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes.

D’altra banda, una altra iniciativa aprovada en la cambra
parlamentària és l’increment de la dotació de personal de
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l’IBAVI i de la Direcció General d’Arquitectura, concretament
demano la contractació de dotze persones més perquè es
pugui fer front... tant a l’IBAVI com a la Direcció General
d’Arquitectura, com he comentat, per donar aquest servei
d’habitatge buit en l’oficina a totes les illes, una nova opció
són... o haurien de ser referents per veure si realment tenim
els recursos materials i humans especialment perquè a totes
les illes arribi.

En aquest sentit comentar la decepció de veure com l’illa
d’Eivissa i Palma han estat declarades zones d’emergència
habitacional i només serà un títol honorífic per a ells i per a
nosaltres, perquè jo resideixo a Eivissa, ja que després d’un
any i mig de ser aprovat el decret encara no s’ha desenvolupat
el corresponent reglament. Jo som molt més ambiciós i
Podem ha presentat una esmena per 200.000 euros, bé, perdó
d’1 milió i mig, Sr. Aitor Morrás, amb un preu de 200.000
euros dóna per comprar 7 habitatges a l’illa d’Eivissa, què
fem?, i ja no dic que amb el preu... o l’esmena corresponent
per comprar sòl a Eivissa i a Menorca em sembla
completament ridícula. Per tant, per això he presentat aquesta
esmena corresponent que... concretament la 14610 de 10
milions per a totes les illes, per a la dotació econòmica,
adquisició i rehabilitació d’habitatges i concretament per a
l’illa d’Eivissa una dotació de 5 milions d’euros.

Després d’aquest primer bloc que he comentat sobre
habitatge, tan important, un altre qüestió que ens preocupa
moltíssim -i ja hi han fet referència els portaveus que m’han
precedit- és el tema de la mobilitat, i jo justament presento
quatre esmenes i tres d’elles van enllaçades perquè les illes
d’Eivissa i Formentera i Menorca en el seu moment varen
rebre les competències de transport i varen ser mal dotades.
Veiem com el Govern autonòmic destina milions d’euros per
a un tren o per als diferents trens que es volen construir,
ampliar el metro, s’ha incrementat el número d’autobusos i de
xarxa aquí a l’illa de Mallorca, però veiem com a les Pitiüses
i a Menorca el transport públic és completament inexistent i
per tant, hem presentat tres esmenes, concretament 3 milions
d’euros per a Eivissa, 500.000 per a l’illa de Formentera i 1
milió i mig per a l’illa de Menorca.

I l’última esmena d’aquest segon bloc fa referència a una
qüestió que... portem setmanes parlant de l’increment dels
vols entre illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...sí, vaig acabant, Sr. President, i és fer un estudi sobre els
preus de transport aeri i marítim de les nostres illes. El Sr.
Conseller després d’un mes i mig no ha comparegut i bé,
demano aquest estudi.

I ja al tercer bloc, dues esmenes, una de transició
energètica amb 10 milions d’euros i l’última també, que ve
d’una resolució , instal·lació de plaques fotovoltaiques en

edificis de propietat de l’administració autonòmica per 5
milions d’euros.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn en contra, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca estam
d’acord en el que ha dit la Sra. Cabrer, l’habitatge, la mobilitat
i l’energia són tres dels grans temes que abordam... que hem
d’abordar, no?, com a societat i com a representants públics a
les nostres illes, encara que no coincidim segurament en
moltes de les propostes i mesures que vénen del Partit
Popular, però sí que en aquest tema coincidim.

Evidentment avui el debat sobre l’habitatge públic és un
debat important. Nosaltres creim que en aquests quatre anys
s’hi ha fet molta feina, aquests pressuposts també fan una
aposta important, des de l’aprovació de la primera llei
d’habitatge ha estat una fita important i el canvi del que és la
transformació de l’IBAVI des d’una immobiliària, una
promotora pública que era de construir pisos per vendre a una,
realment una entitat que el que fa és promoure el lloguer
social i realment fer gestió, no?, d’aquest lloguer social, a
nosaltres ens sembla essencial i important.

En segon lloc, en el tema de la mobilitat, que bé, jo aquí
realment em sorprèn que hagin dit que..., que nosaltres ho
compartim, compartim que la quantitat d’aquest nou conveni
ferroviari que ens ve del Govern espanyol, del Govern Sánchez
i del Partit Socialista, evidentment discrepam molt i amb
contundència, com ho varem fer amb el Sr. Rajoy; ens fa
gràcia, però, que la Sra. Cabrer digui que és una quantitat
ridícula quan va ser el Partit Popular que va deixar perdre
precisament un conveni (...) 443 milions d’euros, i per això,
per això és pel que no s’ha pogut continuar fent, allargant les
línies elèctriques de tren, millores en els passos a nivell que
avui es posen damunt la taula, millorar freqüències, etc., etc.
Crec que això ho hem de posar sobre la taula. 

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, consideram un
engany el que fa el Govern espanyol amb les Illes Balears en
aquest sentit de la mobilitat, defensam que com Canàries es
consideri el transport públic com un servei essencial a totes
les Illes, i per això arriben doblers a les Illes Canàries; ja ho
vàrem defensar aquí amb una proposició no de llei ja fa temps,
es va aprovar per unanimitat. Consideram que aquest
finançament i aquest REB ha de considerar el transport públic
com una eina essencial de cohesió de les nostres illes, i per
tant si es poden gastar en AVE i en moltes altres línies
ferroviàries a la península trobam que com a mínim ens han de
compensar per la mobilitat d’aquí.
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Pel que fa al tema... Bé, el Sr. Melià ha parlat de dues
esmenes de projectes d’Alcúdia. Jo li puc assegurar que les
propostes i els estudis de la línia de tren cap a Alcúdia estan
fets, són a la conselleria, perquè es varen fer en aquest segon
pacte. Com li dic el projecte d’arribar amb el tren a Artà està
fet, s’estava executant; el problema és que el Partit Popular el
va deixar sense executar. És absurd que nosaltres aquí aprovem
una esmena de tornar a redactar un projecte quan aquest
projecte estava redactat i estava en execució. El problema és
que falten aquests doblers perquè des del Govern espanyol,
des del Govern del Partit Popular, des del Govern del Partit
Socialista, ara, del Sr. Sánchez, ens neguen aquests doblers
que ens pertoquen, i nosaltres creim que això és l’important.
Nosaltres evidentment estam d’acord en moltes d’aquestes
esmenes, però consideram que aquestes, per exemple, de
redactar projectes no són adequades perquè precisament estan
fets aquests estudis, estan fets aquests projectes.

Pel que fa a l’energia, bé, l’energia... Benvinguts, senyors
del Partit Popular, a les energies renovables, e ls grans
promotors de l’impost del sol, que ens ha penalitzat. Tot
l’Estat espanyol està a la cua de tot Europa en energies
renovable, quan devem ser d’Europa un dels països que tenim
més sol de tots; anam per darrere d’Alemanya, per darrere
d’Alemanya. Benvinguts, benvinguts, però amb molt de retard.
Aquest fre i aquest retard és culpa del Partit Popular, perquè
el Sr. Rajoy ha estat allà sis anys i realment ha penalitzat tots
els projectes d’energies renovables i tots els impulsos que es
volguessin donar, però benvinguts a tota... Jo crec precisament
que des d’aquest govern dels acords pel canvi tant en tema
d’habitatge com en tema d’energia s’han fet moltes passes
endavant i creim que això no ens ho podran negar, perquè les
evidències són molt clares.

Després no puc deixar de fer referència al Sr. Melià quan
ha parlat de l’esmena aquesta sobre soterrar, i compartesc, i
benvinguts aquí els veïnats de la línia elèctrica de Son Puig,
compartim la indignació, i sabem que des de l’Ajuntament de
Palma també ho comparteixen i també fan tot el possible. No
compartim aquesta desconfiança que té el Sr. Melià, però
també vull recordar al Sr. Melià que fa discursos clientelistes
i de doble cara, perquè aquí en aquesta cambra vàrem tractar la
Llei d’avaluació d’impacte ambiental, des del Govern el que
proposàvem era que hi hagués necessàriament per a tots els
projectes un informe d’impacte paisatgístic, i vostès hi varen
votar en contra, Sr. Melià, i precisament aquests informes
d’impacte paisatgístic són els que evitaran o  possiblement
evitaran aquest tipus de línies elèctriques, perquè vostès fan
doble discurs, i això crec que ja li ho vaig dir en el ple i trob
que li ho he de recordar, li ho he de recordar. Nosaltres creim
que són les grans elèctriques les promotores d’aquests
projectes que han de fer; han de soterrar aquestes línies, però
vostè va votar en contra que s’avaluàs l’impacte visual i
l’impacte paisatgístic per part dels promotors. Jo això no ho
acab d’entendre, aquest discurs es contraposa amb el que vostè
ens ha volgut dir aquí. Nosaltres consideram que
competencialment aquesta esmena és quasi impossible i que
no és la solució a aquest problema, i per tant no hi podem
votar a favor.

A la resta d’esmenes evidentment votarem en el sentit que
vàrem votar ja en ponència, i evidentment votarem a favor de
totes les esmenes en què s’acceptin les transaccions que
proposi el Grup Socialista, perquè creim que..., nosaltres hi
votarem a favor i crec que seran encertades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Damià Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Intentaré presentar les transaccions que
tenim previstes i intentaré també donar resposta a algunes
qüestions. No sé si arribaré a tot amb els deu minuts que tenc.

Per començar, compliments, compliments d’acord
d’aquest parlament, el Sr. Aguilera ho ha dit, evidentment els
compliments d’acords es compliran, es faran, però
evidentment no necessàriament a través de les esmenes del Sr.
Aguilera, perquè les esmenes, com comprendrà, tenen altes i
tenen baixes, i per complir acords no tenim per què deixar de
complir altres acords que estan on ell vol afectar les baixes.
Per tant una cosa no lleva l’altra. No podem, per vestir un sant,
despullar un altre sant que és tan important com el que pensam
que el Sr. Aguilera vol vestir, o més.

A MÉS per Menorca li presentarem una transacció a
l’única esmena que té, 13748, perdó, a l’esmena 13715, que
realment no arriba ni a transacció, simplement a afinar el
subconcepte, que en tost del 60000 que proposa sigui el
62200, simplement és afinar el subconcepte, però
evidentment estam d’acord amb la proposta que ens fa. 

A El Pi li he de dir que..., perdó, a Ciutadans li he de dir
que li volem plantejar tres transaccions; a la 14461, sobre el
metro del Parc Bit, li oferiríem, en tost d’afectar la direcció
general que afecta, afectar el capítol 6 d’inversions de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que és qui ha de fer l’acció; i
exactament igual a la 14263, sobre passos a nivell, també
acceptar-la sempre que s’afecti a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, on hi ha recursos per poder fer aquesta acció. I a
l’esmena 4268, sobre formació del sistema BIM, entenem que
es considera, la direcció general que ho té previst, que amb
30.000 euros seria suficient per poder dur endavant aquesta
formació, perquè una part de la inversió ja s’ha realitzat, que
són equipaments informàtics, i per tant entenem que 30.000
euros serien suficients, i afectant el subconcepte 64001.

Per altra banda, allò que es planteja de reforma de les
façanes de difícil realització, li he de dir que els ajuntaments
que així ho sol·liciten a través dels ARRUS ja ho poden tirar
endavant i per tant ja està previst.

(...)  de cotxes de lloguer, de rent a car, estam
completament d’acord, a part que ho diu una norma que hem
aprovat, estam completament d’acord que és un bon projecte,
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però ho té previst la Direcció General de Consum, està en els
pressupostos de Consum, està contemplada aquesta partida.
Per tant serà des de la Direcció General de Consum que es
durà a terme aquest projecte.

Sobre els plans Renove que ens proposa de vehicles, la
transició a elèctrics, hem de dir que la primera fase que en
aquests moments està aquest govern fent inversions
importantíssimes són els punts de recàrrega, i mentre no
tinguem una xarxa de punts de recàrrega entenem que destinar
recursos a altres qüestions, que no deim que no puguin ser
importants, no és prioritari, l'important és primer posar una
bona xarxa de punts de recàrrega a les nostres illes.

Per les ajudes a lloguer, vull dir estan previstes a través del
pla estatal, i (...) d’habitatges privats també hi ha partides
suficients previstes per a aquesta qüestió.

Pel que fa a El Pi els he de dir que votarem a favor de la
proposta de la 13775 sobre plaques fotovoltaiques, i sobre
l’esmena 13748, sobre les alertes als usuaris d’SFM, li
proposaríem una transacció a l’estil de les fetes a Ciutadans
per afectar el capítol 6 d’SFM en tost d’afectar el capítol 6 de
la conselleria, és a dir, que l’esmena la traslladéssim al capítol
d’inversions de l’empresa que ha de dur a terme aquesta
qüestió.

Entenem que, com ha dit el Sr. Melià, és important
resoldre els problemes del col·lapse..., els problemes
circulatoris a Mallorca, però evidentment la redacció  dels
projectes del tren a Alcúdia i a Artà una part està fet i l’altra es
farà, però en aquests moments no són necessàries les partides
econòmiques que ens proposa. I pel que fa als pàrquings
dissuasius de l’estació de Palma evidentment entenem que si
són pàrquings dissuasius s’han de fer..., són els ajuntaments
que han de col·laborar qualificant i cedint terrenys, però
sobretot no haurien de ser a Palma, sinó a les estacions
origen, perquè el trànsit, el trànsit que necessita de dissuasió
no és dels ciutadans de Palma que vagin tant a fora vila com a
l’inrevés, diguéssim, als municipis de la part forana que han de
venir cap a Palma.

En el cas de la fotovoltaica ja li he dit que estaríem
d’acord; les bombetes led als ajuntaments entenem que això és
una responsabilitat municipal; donam suport a l’estació de les
energies fotovoltaiques, però evidentment no es dóna a les
led, és una responsabilitat municipal que l’haurien d’assumir,
i Son Puig, com ha dit la Sra. Campomar, tenim totes les ganes
del món d’arribar a un acord, tenc ganes que s’acabi amb
aquest problema de l’estesa elèctrica i hem d’intentar arribar
a un acord ajuntament amb Red Eléctrica amb la intercessió
del Govern de les Illes Balears, però entenem que no és el
Govern en solitari que ha d’assumir aquesta inversió sinó que
s’ha d’arribar a un consens entre les parts. 

A Podem li votarem a favor la 10301 i la 14303 i li
proposam una transacció a la 14302, simplement canviant la
motivació de l’esmena, seria l’únic canvi, que seria dir:
“contractació directa o indirecta del personal per a la posada

en marxa de l’Oficina d’habitatge buit”, és a dir, afegir “directa
o indirecta” a la contractació.

Evidentment moltes de les propostes que fa Podem
d’habitatge estan contemplades en els pressuposts amb
quantitats suficients, entenem que en algun moment que fa
afectacions als pressuposts de l’IBAVI entenem que és la
pròpia conselleria que ha d’assumir aquestes responsabilitats,
que l’IBAVI no és qui ha de fer les funcions de respondre a
l’oficina dels habitatges buits sinó que és el propi IBAVI que
ho ha de fer. Així com donar suport a cooperatives, etc.

Evidentment, (...) de sòl els ajuntaments han de fer un
esforç, jo crec (...) tant Eivissa, els (...) de Menorca sí tenen
sòl públic, Mallorca alguns ajuntaments tenen sòl públic, no
descartam la necessitat d’adquirir sòl, però bàsicament són els
ajuntaments que han d’assumir aquesta funció d’adquirir sòl. 

Pel que fa a Formentera, i ja passam també a intentar
respondre al PP, que ara s’hagin de posar noves freqüències,
ampliar les freqüències a Formentera perquè ho diu una llei,
crec que és un argument que seria poderós si no fos perquè el
Partit Popular va ser qui va suprimir aquestes freqüències que
estaven contractades i les va llevar. Vull dir, si ho deia una llei
quan les vàrem llevar podria dir el mateix argument per poder-
les posar. Vull dir, es fa feina en aquest sentit, però
evidentment les quantitats que planteja el Partit Popular no
són -diguéssim- les correctes. 

Les carreteres evidentment no són competència d’aquest
govern, són competència del consell, els consells tenen tota
la capacitat de planificació de carreteres i execució de
carreteres i, per tant, són ells que ho han d’assumir. El Govern
té la responsabilitat, en el cas de Mallorca, de transport públic
i és aquí on hem de dirigir tots els recursos i tots els recursos
dirigeix, per més que digui la Sra. Cabrer, perquè evidentment,
diguéssim, si hi ha les partides suficients, més de 30 milions
d’euros, als pressuposts per donar sortida a les noves
concessions de transport públic i per interinament poder
ampliar les capacitats i els recursos de les concessions, de les
pròrrogues de les concessions que en aquests moments
caduquen a final d’any i que, per tant, vull dir , mentre no
puguin (...) les noves concessions una part d’aquests recursos,
més de 30 milions d’euros, es destinaran directament a les
pròrrogues de les concessions amb increment, en la mesura
que es pugui, amb increment de freqüències ja dins aquestes
ampliacions de termini de les concessions. És a dir, ara només
mantenir les concessions mentre no hi hagi les noves sinó que
s’intenta ampliar aquestes concessions en aquest període
d’interinatge.

Finalment, deman més recursos per transport, algú ja ha
parlat de les concessions del transport..., perdó, de les
competències de transport públic de Mallorca i d’Eivissa, és
a dir, ja en aquests moments entra en funcionament la Llei de
finançament dels consells insulars que ha englobat totes les
competències i dins les taxes de transports evidentment el
Govern inverteix a les pròpies competències i els consells
prioritzen allà on volen invertir els recursos que li arriben;
podríem discutir si els recursos globals són suficients o no,
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però evidentment des dels consells sempre ho consideraran
insuficients, però en tot cas és aquí que poden i hem de cercar
els recursos. 

En principi res més, president, intentaré en tot cas a la
segona intervenció continuar. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Mabel Cabrer, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Lamentam que des dels partits que donen suport al Govern o
que governen bàsicament, són al Govern, doncs, no s’accepti
cap esmena del Grup Parlamentari Popular, no entenem que no
s’accepti res de l’illa de Formentera ni en transport ni en el
tema del transport regular, que evidentment tendrà una situació
específica per mor d’una llei d’aquest parlament i això hauria
d’anar amb les ajudes que la mateixa llei contempla, com amb
el tema de les barques. O sigui, que l’argument sigui el Partit
Popular ho va llevar i no les posam quan ara hi ha mil i busques
de milions d’euros i abans teníem una situació que no podíem
ni pagar les nòmines, doncs, crec que és una injustícia. Està
contemplat a una llei, les quantitats em diu que no són
correctes, bé, doncs, les transaccionam i posam una quantitat.
Jo  certament ara no sé quina quantitat hi hauria al mercat
perquè no som tècnica per dir-ho, he posat una quantitat, és
veritat, a l’alça si vol, però la podem transaccionar, però que
hi hagi ja un compromís pressupostari que l’any que ve es
licitaran i es posaran en marxa, que entre que es licitaran i es
posaran en marxa parlam de sis mesos o una cosa així, perquè
comenci ja el setembre, quan acabi la temporada alta perquè
a la temporada alta sí que hi ha freqüències suficients. 

Lamentam que també se’ns digui que la partida de transport
regular no s’emprarà l’any que ve, ens diu que per a les
concessions prorrogades hi ha una quantitat prevista, clar, la
que hi havia cada any al pressupost, però és que ara han
augmentat 10 milions més, o sigui, hi havia 7 milions que es
gastaven i ara n’hi ha 10 més i són aquests 10 milions més que
si estan contemplats per culpa d’una gestió del Govern que no
ha estat capaç de licitar a temps, malgrat ho sabia des de feia
molts anys, i l’únic que havia de fer en transport important era
això, doncs almanco que els usuaris no hagin de patir, a més,
unes concessions prorrogades que no ha invertit en autobusos,
no ha invertit perquè sabien que acabaven, sabia que acabaven,
i tenim autobusos cremats perquè hi ha una situació quasi
pitjor que la que hi havia, perquè era una situació ja un poquet
precària. Ara troben que s’ha de prorrogar, doncs, almanco
aquests doblers que s’inverteixin o per donar descomptes
transitoris als usuaris perquè tenen per culpa del Govern un
servei que no era el que havien de tenir o pel que sigui, però
que hi hagi una garantia que s’emprarà en el transport; perquè
la veritat és que el Partit Socialista sí que és antiautopistes i
no sé què, ja sembla que va en contra del transport públic
perquè és increïble que votin en contra d’això tenint els

doblers dins la partida. Això ja és increïble, al final no sé on
es gastarà, però és una pena, la veritat, i lamentam que el partit
que sempre ha defensat el transport públic, o ho deia, al final
ja es comprova que era una falsedat perquè tenint els doblers
no els gasti en transport. Això em sembla el mundo al revés,
no?

Vull dir-li a la Sra. Campomar que el conveni ferroviari,
què vol que li digui, nosaltres no llevam res, vostès no tenien
un conveni ferroviari amb una partida pressupostària, hi havia
un any, la resta era un protocol d’intencions; per la qual cosa,
el que ara se suposa que posaran damunt la taula, ja dic, és
perquè almanco s’encarreguin que hi hagi una partida
pressupostària cada any perquè així hi haurà la garantia que sí
serà un conveni i es podrà exigir fins i tot judicialment el seu
pagament, com ho varen poder fer amb el conveni de
carreteres. 

De la resta d’esmenes dels altres grups dir que el
posicionament del Partit Popular serà d’abstenció general,
sense perjudici que en el plenari cada portaveu i sobretot si
depèn que surti o no una esmena parcial d’El Pi o de Ciutadans
o de qui sigui, doncs, puguem parlar i  puguem arribar a un
acord si així ho troben, però de moment farem una abstenció
perquè entre les baixes mirar, doncs, tampoc no volem no
només l’alta, que estam conformes amb moltes, sinó a quina
conselleria afecta la baixa, doncs, és un tema que voldríem
estudiar amb més tranquil·litat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr.
Morrás, cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Bien, bueno, primero de todo
quisiera responderle al Sr. Josep Meliá porque quizás he dado
por supuesto que se entendía cuáles eran las funciones propias
de la oficina de vivienda vacia y quizás lo he resumido
únicamente como que parecía que sólo se iba a dedicar al
alquiler, que el alquiler es una de las funciones... más que el
alquiler sería dotar de fondos para la posibilidad de movilizar
viviendas vacías. Mire, para poner en marcha esta oficina y el
desarrollo de la ley que nos hace crear la oficina de vivienda
vacia hace falta personal y para eso ha habido un aumento, por
el acuerdo que hemos tenido Podemos con el Gobierno balear
de 1.200.001 en el capítulo 1 para que haya al menos 22
personas más teniendo en cuenta también estos 500.000 euros
que proponemos de aumento en la enmienda 14302, que ahora
-dicho sea de paso- aceptamos la transacción propuesta por el
Partido Socialista en cuanto a que puede ser personal propio
directo o  indirecto, porque lo que nos interesa es que haya
gente para realizar las funciones, Sr. Melià, que tiene que
realizar esa oficina, entre otras cosas es detectar viviendas
vacías y movilizarlas hacia un mercado de alquiler anual, que
eso posibilitará inyectar muchas viviendas al mercado, eso es
lo  que esperamos, y así desaceleraremos los precios,
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enfriaremos el mercado del alquiler que está por las nubes
como todos sabemos, todas y todos sabemos en estas islas.

Y claro, para movilizar, detectar viviendas y movilizarlas
para el mercado de alquiler anual hay varias formas, una de
ellas es llegar a acuerdos con pequeños propietarios, los
planes que ya había y que ahora también esta oficina se
dedicará a eso de forma más incisiva, por decirlo de alguna
forma, llegar a convenios con pequeños propietarios que
tengan una vivienda y que mediante... o un intercambio entre
rehabilitación y... por una parte, por parte de la administración
y que así el propietario cede el alquiler para alquiler social la
vivienda a la administración y su gestión durante determinado
tiempo, tres, cinco años, tal.

Puede ser también dedicada esa forma de llegar a acuerdos
con propietarios en que se pueden proponer también
alquileres de larga duración a propietarios, es decir, la
administración negocia con propietarios y dice: “mira, yo te
voy a alquilar el piso por cuanto tiempo y bájame la renta tanto
porque te aseguro que la renta te la voy a pagar”. 

¿Con eso qué se consigue? Se consigue tener un parque de
viviendas que sirvan de puente mientras se construyen todas
las viviendas de protección oficial que sabemos que la
construcción lleva años.

Luego por otro lado, también hay que detectar y movilizar
la viviendas de los grandes tenedores, habrá..., los grandes
tenedores de vivienda, esos que tienen más de diez viviendas,
habrá que hacer, movilizar las 559 que ya han declarado, pero
eso sólo es la punta del iceberg porque sabemos que eso a lo
mejor supone únicamente un 20% de todas las viviendas que
existen vacías en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, esas
viviendas tienen que ser movilizadas al mercado, ¿y cómo
según la ley... según decreta la Ley de vivienda? Esas viviendas
son cedidas por los grandes tenedores a cambio de un precio
justo. El Govern va a gestionar esas viviendas, no las expropia
gratuitamente, sino que recupera o... no recupera, sino que
acoge esa gestión de esas viviendas a cambio de darle  al
propietario de las viviendas un precio, una indemnización o un
precio justo y para eso es el dinero que hace falta para poner
en marcha y dar el impulso a la Oficina de Vivienda Vacía.  No
es que únicamente haga falta personal, que sí está, sino que
también hay que dotar fondos y estructura, indudablemente
también condiciones como oficinas, etc., y por eso el acuerdo
es de esos 4 millones de euros.

Sr. Melià, no es que exclusivamente se dediquen a alquiler
exclusivamente porque se pueden dedicar... o de otras... o sea,
o... el concepto de alquiler es muy amplio y la forma en que la
gestión de ese dinero pueda ayudar, como digo, a servir de
puente mientras el parque de viviendas públicas es construido,
pues... y son puestas a disposición en alquiler social que es lo
que hace falta a la gente para poder tener un derecho a una...,
o sea, un acceso a la vivienda asequible, pues es necesario.

Y por eso le emplazamos a usted y también a todos los
grupos de esta comisión a apoyar las enmiendas que van
encaminadas a desmercantilizar ese derecho y que por fin la

gente de Baleares pueda tener acceso a una vivienda asequible
y adecuada.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Esmena de soterrament Son
Puig, miri, Sra. Campomar, vostès són els reis de les excuses
i la burocràcia...

(Remor de veus)

... és clar, compartim la indignació, però si són vostès els que
han aprovat aquest projecte! Fa falta tenir barra. Vostès
aproven el projecte, prometen des de l’Ajuntament de Palma
que soterraran les torres i després diuen que no les soterraran
i ara comparteixen la indignació. No la poden compartir mai,
la indignació, perquè estan indignats amb vostès i com els han
enganat.

I em diuen: “no és la solució, posin solucions”, el que
volen els veïnats de Son Puig és la implicació de les
administracions públiques, del Govern de les Illes Balears que
ha aprovat el projecte, de la Conselleria d’Energia i de
l’Ajuntament de Palma, i on és aquest compromís?, inexistent,
moltes paraules i pocs fets. La nostra esmena és un fet. Vostès
no en tenen cap, de fet. Vostès bla, bla, bla.

I ara el gran problema és que nosaltres no hem votat a favor
de més burocràcia amb un informe d’impacte paisatgístic? És
clar que no! Nosaltres no estam a favor de la seva burocràcia.
Nosaltres pensam que l’avaluació ambiental... home,
l’avaluació ambiental ja mesura, ja hi ha mecanisme dins
l’avaluació ambiental per valorar el paisatge i no importa crear
un tràmit nou que és el que a vostès els encanta, crear més
tràmits, i més tràmits i més tràmits. Això és el que els agrada.

Quant els ha interessat aturar un projecte pel seu impacte
paisatgístic no passin pena que han trobat el mecanisme,
l’avaluació d’impacte ambiental, apart que li record que el meu
vot no és majoritari, jo som un diputat de l’oposició, no sé si
digníssima o no, però de l’oposició en tot cas. I, per tant,
vostès haguessin aprovat la seva lle i, els seus informes
d’impacte paisatgístic i haguessin impedit que es fessin les
torres i s’hagués aprovat el projecte, però vostès no han fet
això. Vostès han aprovat el projecte. Vostès han enganat els
veïnats i ara ens vénen amb excuses.

Als primers pressupostos d’aquest govern ja vaig presentar
una esmena per soterrar la línia d’alta tensió a Alcúdia. Sap
que han fet vostès? Se n’han rentat les mans, han deixat
l’Ajuntament d’Alcúdia tot sol amb el problema i sort que
l’Ajuntament d’Alcúdia sí que ha tengut capacitat i sí que ha
sabut gestionar el problema i trobar una solució, cosa que es

 



2704 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 5 / 13 de desembre de 2018 

veu que el seu ajuntament de Palma és incapaç de trobar una
solució.

És clar, vostès, implicació, zero, bla, bla, bla, compartim,
ens solidaritzam, sí, sí, però doblers i...

(L’intervinent pica amb l’artell damunt la taula)

... fets damunt la taula, cap ni un i és clar, a mi em fa gràcia
perquè vostès sempre estan d’acord amb les nostres esmenes,
però sempre hi voten en contra, estan d’acord amb el tema del
tren, però hi votam en contra, estam d’acord amb el
soterrament, però hi votam en contra. Volen consens, idò
construeixin-lo, el consens.

El tren d’Alcúdia en gran part té un problema de traçat,
perquè a l’ajuntament no li anava bé el traçat que proposava la
conselleria. Per tant, no és tan simple aquest tema. No és una
qüestió que ja estigui el projecte. És que s’ha de modificar el
traçat per ventura, per fer arribar el tren a Alcúdia.

Jo crec que vostès, en matèria de tren, què han fet?, perquè
vostès fa quatre anys, a part de tirar d’excuses “és que el
conveni ferroviari, és que no sé què”, però, què han fet en
quatre anys, de tren?, què han fet apart de l’electrificació?,
benvinguda sigui l’electrificació. A part de l’electrificació,
què han fet? Vostès, els reis, els adalils de la defensa de la
mobilitat en ferroviari, què han fet?, electrificar, punt.

Aquesta és la realitat. Igual que vostès em parlen
d’habitatge, és que qualsevol que els senti, qualsevol persona
que els sent sembla que han fet vostès centenars de
promocions d’habitatge públic durant els quatres anys que
duen al govern o tres anys i vuit mesos.

Quants d’habitatges públics han fet, que han donat en mà?
Si són escassíssims, es poden comptar amb els dits de les
mans, com aquell que diu.

Jo crec que vostès el que han de fer és tenir un poc més
d’humilitat i en lloc d’atacar l’oposició i tirar pilotes fora
assumir la seva pròpia responsabilitat i donar respostes a les
reclamacions de la ciutadania i els veïnats de Son Puig volen
respostes, concrecions i fets i menys paraules i menys atacar
els altres grups parlamentaris que simplement intenten fer-se
ressò d’una reclamació ciutadana absolutament justa.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. MÉS per Menorca, Sr. Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Només acceptar la proposta de
transacció que m’ha fet el Sr. Borràs per tal que a la nostra
esmena s’imputi el concepte 62200.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Ballester, cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. En primer lugar comentar al Grupo
Socialista que sí aceptaremos las dos transacciones a la
enmienda 14461 y a la 14463 y la transacción también a la
enmienda en tecnología BIM, la 14468.

Comentarle al Sr. Aitor Morrás que también se acepta la
transacción de la 14368.

En cuanto a las enmiendas del resto de grupos comentar
que votaremos a favor a prácticamente la mayoría; no a las de
Podemos, no las apoyaremos porque sacan el dinero de la
partida de innovación i turismo, que creemos que no es
correcto que se vacíen estas partidas.

Y en cuanto a la enmienda 13735 por supuesto desde
Ciudadanos apoyaremos el soterramiento de las líneas de alta
tensión de Son Puig. Yo también quiero recordar que desde
Ciudadanos siempre nos hemos posicionado a favor de que
esto tiene que ser así. También quiero recordar que el 30 de
11 del 2017 el alcalde Hila no solamente prometió que eso se
haría, sino que incluso prometió asumir en solitario el
sobrecoste si esto debía ser así. Por lo tanto, yo creo que
cuando un político hace una promesa y además con esa
rotundidad, lo que no puede hacer es desdecirse, porque eso
lo único que hace es generar más desconfianza y esa
desafección que tienen los ciudadanos continuamente con los
políticos. Yo creo que cuando se hace una promesa, se tiene
que cumplir y si no, que no se haga.

Por lo tanto, apoyaremos esta enmienda e intentaremos
desde la oposición y con otros grupos, si puede ser, que esto
se lleva a cabo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a contrarèplica MÉS per Mallorca Sra.
Campomar, cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, jo només contestar-li, Sr. Melià, que jo crec que és tan
legítim que vostè defensi hagi defensat i jo li he dit..., perquè
bé, he fet un comentari i veig que li ha sabut greu que li
recordés uns fets  que varen passar aquí. Nosaltres creim
precisament que aquest és un tràmit necessari per evitar
aquests tipus de projectes i per això li ho he recordat.

De totes maneres vostè diu per exemple que el traçat a
Alcúdia, a l’Ajuntament d’Alcúdia no li agrada. Bé, el tren
d’Alcúdia només pot passar per l’Albufera o per la carretera,
perquè no hi ha altra solució. Evidentment MÉS per Mallorca
per l’Albufera no està d’acord que hi passi. Igual que pel
mateix motiu que aquí no estem d’acord que hi hagi aquestes
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grans torres elèctriques, per un tema paisatgístic  i  un tema
mediambiental. O sigui que en això és evident que no ens hi
posaríem d’acord. Per això li he dit que nosaltres allò que li
comentàvem és que aquest projecte ja està fet i ho mantenim.
Però a part d’això, evidentment no crec que hagi d’afegir res
més a la meva intervenció.

I moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Socialista, Sr. Borràs, cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Abans a la primera intervenció m’he
descuidat de dir  una esmena de Gent per Formentera, ens
hauria agradat presentar-hi una transacció, que no és possible
entenc tècnicament, perquè no és present cap representant de
Gent per Formentera, però que afecta la redacció de projecte
i construcció dels habitatges de protecció oficial a Sant Ferran
de Ses Roques, per dir que evidentment allò que demana Gent
per Formentera és una partida econòmica per a la redacció del
projecte. Allò que sí volíem expressar era el compromís de
fer com més aviat millor aquest projecte, però que no
necessita de partida econòmica, sinó que es farà pels propis
recursos tècnics, és a dir, pels propis professionals,
arquitectes de l’IBAVI, que ja tenen una magnífica experiència
a l’illa de Formentera en construcció d’habitatge públic, que
ha guanyat un nombre de premis importants a la innovació. I
per tant, com que IBAVI també és innovador, molt innovador,
de passada aprofit per dir-li que per açò rebutjam l’esmena del
Partit Popular, (...) la Sra. Cabrer no l’ha esmentada, sobre els
recursos per a innovació tecnològica en construcció, perquè
açò ho està impulsant des de sempre l’IBAVI.

I dir també, per cert, que aquests magnífics pisos de
l’IBAVI que tants de premis han guanyat a Formentera, els va
començar el conseller Carbonero, els va aturar el Sr. Company
i els ha acabat el conseller Pons, bé, el conseller Boned i el
conseller Pons. I enmig dels quatre anys van estar aturats.
Com van estar aturades les millores de la barca de Formentera,
com han estat aturades tantes altres coses. I en el cas de
Formentera hi havia recursos, perquè l’obra estava començada.

El Sr. Melià deia “què ha fet en transport públic  el
Govern?”, i el Sr. Camps de fons ha dit “res”. Sí clar, açò ho
diu un diputat que va votar i va aplaudir que un projecte de tren
es convertís en una via verda i va aplaudir que es renunciés a un
conveni. I ara diu que els altres no hem fet res, idò sí,
d’entrada l’electrificació del tren. I sobre la reivindicació de
transports, i m’agradaria no haver de tirar d’hemeroteca, però
vaig reivindicar molt durant quatre anys millores en transport
públic per a l’illa de Menorca i la Sra. Cabrer se’n deu
recordar de mi perquè era bastant pesat i sempre em va dir que
ni un duro, sempre, sistemàticament, que en tenia prou amb el
que hi havia a la transferència. Per tant, posats a reivindicar,
hauríem de passar-nos la mà pel pit tots, perquè evidentment

algunes vegades no és el mateix dir arri que haver d’estirar el
carro.

S’han fet uns esforços molt importants i es faran esforços
molt importants en el que queda de legislatura, tant en matèria
d’habitatge, com en matèria de transports i en matèria també
de ports. Aquests pressuposts entenem que són suficients, que
són equitatius, algunes esmenes que rebutjarem no les
rebutjarem tant perquè no hi estiguem d’acord, sinó per una o
altra raó ( ...) . Una raó perquè les partides que hi ha
contemplades són suficients i hi són i fins i  tot algunes
vegades que hem proposat afectacions d’algunes partides,
algun grup no les ha acceptat i per tant, no hem pogut arribar
a acords durant la negociació que hem intentat tenir, tot i que
l’hem tenguda fins i tot in extremis. I que aquestes partides hi
són, tot i que no amb l’expressió i on voldria potser els grups
proposants, però hi són i es faran i es compliran.

I l’altra raó és que algunes partides de projectes que ens
semblen interessants, també evidentment no les hem
acceptades, perquè les baixes que ens proposaven i que han
estat inamovibles, no podem acceptar-les, perquè evidentment
el que no volem fer, ni vol fer la Conselleria de Transports, ni
un govern responsable és deixar sense efectivitat una
conselleria, una altra conselleria per poder..., com he dit
abans, per despullar un sant per haver-ne de vestir un altre. I
per exemple posàvem en risc coses tan importants com
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, no només
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, sinó el
seu personal, perquè allò que s’afectava eren partides de les
quals depenien els seus treballadors i treballadores i que
també haurien fet impossible la gestió de l’impost de turisme
sostenible. 

Tots ens omplim la boca de la necessitat d’agilitat i
d’eficiència en la gestió dels recursos que genera aquest tan
important impost, però evidentment si després el gerent de
l’AETIB es troba tot sol, serà impossible que pugui exercir les
seves funcions si no té els funcionaris, els tècnics, els
professionals necessaris per poder tirar endavant. I altres
partides també importants que haguessin quedat afectades per
aquest pressupost si haguéssim acceptat, seria la de l’Institut
Balear de l’Energia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, i per acabar simplement -15 segons només, president-
dir a la Sra. Cabrer que o no m’he explicat bé o no m’ha acabat
d’entendre, però les partides destinades a les noves
concessions de transport públic, mentre no siguin adjudicades
aniran a satisfer les necessitats de les pròrrogues de les
concessions existents, en ampliació de freqüències, ampliació
d’horaris i ampliació de serveis, mentre no hi siguin les noves
concessions. Estigui tranquil·la perquè aquests recursos hi
són i es gastaran en benefici del transport públic. Gràcies,
president.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de procedir a les votacions, fem un recés de tres
minuts per ordenar les transaccions fetes i proposades.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la votació. Passam a votar, en
primer lloc, els esmenes a la to talitat per part del Grup
Parlamentari Popular, que és l’únic grup que té presentades
esmenes a la totalitat. Esmena 13940.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13941.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13943, perdó, 13942.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13943.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13944.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13945.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar ara les esmenes parcials.
Començam pel Grup Parlamentari Popular. Esmena 13968.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14133.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14136.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14220.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14135.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14131.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14132.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14134.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14222.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13965.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13962.
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Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13963.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14255.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13964.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14223.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13966.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13967.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13969.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14224.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14225.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13972.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14254.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13970.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13971.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena del
Grup Parlamentari Popular. Esmena 14226.

Vots a favor?

Vots en contra? 

LA SRA SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Esmena 14314.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Perdonau, 3 vots a favor, 5 en contra, 5 abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la votació. Esmena 14314.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Val, ara sí. 3 vots a favor, 5 en contra, 5 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14315.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14316.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14317.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions. No?

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena 14318.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar la darrera esmena del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Esmena 14319.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 5... sí, no heu votat, no heu votat vosaltres.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena 14319.

Vots a favor? Vots a favor de la 14319?

Vots en contra? 

Abstencions?

No, no és la darrera esmena del Grup Parlamentari Podem,
en queden dues, en queden dues. És la darrera esmena al 431A.
Ho tornam a repetir? Esmena 14319.

Vots a favor?

No, no, és que ho tornam a repetir  perquè la secretària
m’ho ha comentat. 14319.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14301.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena transaccionada 14302.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Passam a votar, ara sí, la darrera esmena
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Esmena 14303.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena
13776.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena transaccionada
13748.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena 13784.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 1385.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13788.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13786.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13774.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena rebutjada. Esmena 13735.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 13769.

Vots a favor?

Vots en...

(Remor de veus)

Acabam de votar la 13735, que precisament és la que ha fet
vostè bastant de... comentaris, sí?

Passam a votar la 13769

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. L’única esmena que ha presentat ha estat
transaccionada i és la 13715.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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

Esmena 14471.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena transaccionada
14468.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

No quadra una esmena transaccionada amb un vot en
contra.

Tornam votar. L’esmena transaccionada 14468.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena 14469.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14460.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena transaccionada 14461.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena 14464.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena transaccionada 14463.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada. Esmena 14467.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14472.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14473.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14474.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Queda rebutjada. Esmena 14470.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14465.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14462.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Votam la darrera esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans.

Esmena 14466.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, esmena 14367.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 6 en contra i 7... perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena 14367.

Vots a favor?... Vots a favor... de l’esmena? Vots a favor de
l’esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar en primer lloc l’esmena
14368.

Vots a favor?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdó, president...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és una esmena que està transaccionada...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

(...) la transacció?

EL SR. PRESIDENT:

Però s’ha de votar primer l’esmena i llavors la transacció
o a l’inrevés, m’és igual.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bé, però l’ordre..., no?

EL SR. PRESIDENT:

És indiferent...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pero, lo...

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema, cap problema. Votam l’esmena
transaccionada 14368 primer, vinga.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Esmena transaccionada 14368.

Vots a favor?... a favor?

Vots en contra?... a veure...

(Remor de veus)

Passam a votar la transacció.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu “votem la transacció”
i remor veus)

Vots a favor?

Volen aixecar el braç, per favor.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

No quadra en una esmena transaccionada.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Entenem que queda rebutjada la transacció, bé.

Esmena 14368.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, esmena 14372.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, esmena 14507.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. Esmena 14508.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Queda rebutjada. Esmena 14510.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14511.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14506.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14503.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14504.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14505.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14501.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada. I l’esmena 14502.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena d’aquest grup i de la
secció, esmena 14509.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada.

Fem un recés de tres minuts abans de començar la secció
26.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió.

Passam a debatre l’agrupació de la secció 26, Conselleria
de Cultura, Participació i Esports amb les seccions i entitats
afins.

Debat número 11, esmenes de totalitat i globalitat. S’han
presentat per part del Grup Parlamentari Popular esmenes a la
totalitat que correspon la 13946 a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports; la 13947, Ens Públic Radiotelevisió de
les Illes Balears; 13948, Institut Balear de la Joventut; 13949,
Institut d’Estudis Baleàrics; 13950, Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears; 13951, Fundació per a l’Esport
Balear; 13952, Fundació Robert Graves; 13953, Fundació
Orquestra Simfònica de les Illes Balears, i la 13954,
Velòdrom Palma Arena.

Esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari
Popular al programa 151D, Participació i voluntariat, esmenes
14213 i 14217; al programa 323A, Protecció i foment de la
integració i foment de la participació social de la joventut,
esmenes 14215, 14218 i 14216; al programa 455A,
Promoció i serveis de cultura, esmenes 14194, 14189,
14192, 14193, 14197, 14184, 14188, 14198, 14185, 14186,
14187, 14190, 14219, 14196 i 14195; al programa 455B,
Planificació i normalització de la llengua catalana, l’esmena
14214; al programa 461A, Promoció i foment de l’esport, les
esmenes 14208 , 14212, 14202, 14200, 14201, 14203,
14204, 14205, 14206, 14207, 14209, 14210, 14250, 14251,
14252, 14253, 14199, i 14211.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears s’han
presentat les següents esmenes, al programa 451A, Direcció
i serveis generals de Cultura, Participació i Esports, l’esmena
14304; al programa 455A, Promoció i serveis de cultura, les
esmenes 14306 i 14305; al programa 551C, Mitjans de
comunicació social, l’esmena 14326.

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS s’ha presentat al programa 455A,
Promoció i serveis de cultura, les esmenes 13736 , 13753,
13737 i 13738.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca s’han presentat
al programa 455A, Promoció i serveis de cultura, les esmenes
13717, 13714 i 13718 ; al programa 455B, Planificació i
normalització de la llengua catalana, l’esmena 13716.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans s’han
presentat les següents esmenes, al programa 323A, Protecció
i foment de la integració i foment de la participació social de
la joventut, l’esmena 14486; al programa 455A, Promoció i
serveis de cultura, l’esmena 14427; a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, l’esmena 14485, i a
l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’esmena 14484.

El Grup Parlamentari Mixt, Salvador Aguilera, ha presentat
una única esmena al programa 455A, Promoció i serveis de
cultura, que és la 14541.

Abans de donar la paraula als diferents grups parlamentaris,
haurien de dir si s’han produït substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, Juli Dalmau substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Agustina Vilaret a Biel Barceló.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Laura Camargo substitueix Carlos Saura. Ah!, perdona,
David Martínez.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font. 

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramón substitueix Rafael Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per a la defensa conjunta de les esmenes
comença la intervenció per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Sara Ramón, té deu minuts. 

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Presentam, a la secció 26, 9 esmenes
a la totalitat, respecte de les quals ens manifestarem al plenari,
i 39 esmenes parcials a les diferents àrees de la conselleria. 

A la Direcció General de Cultura hem destinat esmenes
sobretot a incrementar la millora dels espais i ajuts a la
difusió de la cultura, perquè a ningú no se li escapa que als
petits municipis a dia d’avui tenen importants mancances
d’espai i de manteniment, tant del patrimoni com dels espais
culturals. Part de la dotació l’hem agafada de l’impost de
turisme sostenible per eliminar transferències a l’AETIB, que
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no té funcions avui en dia. Pensam que cal adequar els espais
que tenim, fins i tot dotar els espais que falten, tant culturals
com esportius, abans de fer compres o de comprar finques. 

Fem dues esmenes per fer convenis amb els consells per
a la millora d’infraestructures, 400.000 euros, i una altra per
incrementar els recursos destinats a la difusió  i foment
d’activitat cultural, 300.000 euros.

Una esmena per al projecte de la segona fase de Can
Portmany; dir que aquest era un projecte que venia de
l’ecotaxa, es va fer una primera fase, hi havia compromesa i
projectada aquesta segona i els sous mai no varen arribar, quan
fins i tot ja estava fet aquest projecte. L’any passat vàrem fer
una transacció comprometent 25.000 euros a aquest espai i a
dia d’avui no tenim constància que hagin arribat.

Un projecte del centre d’interpretació de la mar de Sant
Antoni, que era un compromís que varen venir al municipi a
presentar-lo. 

Hem incrementat les partides d’ajudes als ajuntaments per
250.000 euros per poder-ho destinar a millora de
biblioteques, amb 200.000, i per a la recuperació d’un festival
d’òpera del municipi de Santa Eulària que duia 11 anys i que es
feia per part del municipi amb un alt esforç, i pensam que s’ha
de col·laborar per poder intentar mantenir-lo a l’illa d’Eivissa,
ja que hi estava molt arrelat.

Demandes municipals per a la dotació de la millora del
Castell d’Alaró, conegut com el castell roquer, declarat Bé
d’Interès Cultural, 150.000 euros; col·laboració amb el Premi
Born, 70.000; dues transferències al Museu de Mallorca i al
Museu de Menorca, entenem que és molt positiva la gestió per
part de les institucions properes als ciutadans, però entenem
que el que no podem fer és que estiguin mal dotades i ofegar
una altra administració, 150.000 i 90.000, respectivament.

A Direcció General d’Esports, esmenes dirigides a
equilibrar certes mancances històriques, i ho veiem bàsic per
caminar cap a la desestacionalització del turisme, tenir unes
bones infraestructures a les nostres illes i, a més, e l
manteniment, que en algunes són molt precàries.

Tres esmenes dirigides als consells per a la millora
d’instal·lacions, a Formentera 70.000, Menorca 125.000,
Mallorca 200.000, a Eivissa 125.000. Convenis també per
desestacionalitzar, 100.000. Projecte d’Eivissa per a una
piscina coberta de 50 metres o cobrir-ne una ja existent,
400.000. Un pavelló esportiu d’Eivissa, 800.000. Reforma
integral de la pista d’atletisme de Maó, 500.000. Camp de
futbol d’Establiments, 500.000. Parc infantil a instal·lacions
esportives Es Revolt a Montuïri, 150.000. Millora de vestuari
de Valldemossa, millora d’instal·lacions d’adequació i
climatització a municipis de menys de 15.000 habitants,
500.000; creiem que és molt important que estiguin
adequades aquestes on van els nostres joves. Programes de
promoció escolar de l’esport escolar, veiem important incidir
a l’edat primerenca per adquirir bons hàbits, 150.000.

Recursos d’esport base a les Illes, 200.000. Tecnificació,
800.000. 

A Joventut hem fet dues esmenes, una per incrementar la
participació, i una altra per a la millora de casals.

També hem fet un increment per a la transferència al
Consell de Mallorca, ja que s’ha transferit Joventut, però la
dotació també és molt petita. 

Llavors n’hi ha, per acabar, una sèrie... ah!, ajudes per a
mitjans audiovisuals privats, hem posat 150.000, és
d’afectació, però si hi ha algun... l’any passat vàrem fer la
mateixa i la vàrem fer d’addició i tampoc no se’ns va aprovar.
Creiem que la partida és baixa i les bases incorrectes quan hi
ha mitjans que tenen... que de 24 hores en tenen 5 en castellà
i s’han quedat fora, si realment el que cercam és la difusió de
la llengua pròpia.

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup parlamentari
hem presentat... evidentment no hem presentat esmenes a la
totalitat. Sí hem presentat unes esmenes parcials que voldria
explicar i que estan relacionades amb qüestions que s’han
posat en marxa especialment, o que volem que es posin en
marxa especialment enguany o que s’han posat en marxa o que
s’han aprovat enguany i que esperem que abans que acabi la
legislatura al 2019 puguin ser una realitat.

En concret, hem presentat una esmena per donar
compliment a una iniciativa que es va aprovar en aquesta
cambra que és el fet que el Museu de Mallorca pugui comptar
amb una auditoria externa en profunditat per tal de conèixer
què és el que ha passat en aquests darrers anys, en aquests
quinze anys en els quals un museu que hauria d’haver estat de
referència, de primera divisió, i que esperam que així ho sigui,
no ha pogut comptar amb l’excel·lència que seria d’esperar.

Nosaltres hem presentat una esmena perquè... no una
esmena d’afectació precisament, perquè aquesta auditoria en
profunditat sigui efectiva de 80.000 euros, és l’esmena
14306, i després els grups de la majoria també sé que
proposaran alguna transacció respecte d’això. Nosaltres
bàsicament el que defensam és que aquesta auditoria sigui una
realitat i que es pugui dur a terme a la major brevetat possible,
llavors estarem també disposats, després al torn de rèplica en
parlarem, a acceptar l’esmena perquè el que volem clarament
és que es faci l’auditoria necessària.

En segon lloc, hem presentat una esmena, la 14304, bé,
aquesta és anterior, per tal que es pugui desenvolupar l’estatut
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de l’artista, també, de fet, aquesta esmena es fa en compliment
d’una iniciativa que no va ser nostra, però per la qual nosaltres
també hem estat treballant en el Congrés dels Diputats i
pensam que és un deute històric que tenim amb els artistes de
diferents mena del nostre país, però també aquí a les Illes de
manera especial i presentam una esmena per donar
desenvolupament a aquest estatut de 50.000 euros.

Tenim així mateix una esmena que es presenta per ampliar
el pressupost de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes
Balears, sabem que aquest institut té un pressupost que és,
diguem-ne..., no generosíssim, però bé, és un pressupost de
més d’1 milió  i  mig d’euros, però pensam que seria adient
ampliar un poc més aquesta quantitat per tal també donar
suport a aquesta part dels artistes que no estan necessàriament
inclosos en aquesta xarxa que es vol muntar ara o que es
muntarà ara a partir de la creació d’aquest institut i que també
es puguin contemplar dins aquest mateix pressupost.

I finalment hem presentat una esmena de 300.000 euros
per tal de donar compliment a una qüestió que ja vàrem
plantejar a l’acord pressupostari amb el Govern i és la
internalització de 7 lingüistes de la televisió, de la televisió
pública de les Illes Balears. Pensam que una de les qüestions
que també pot garantir la millor qualitat de la nostra televisió
pública és que es vagin internalitzant poc a poc els diferents
serveis que ara s’estan sots-contractant o contractant de
manera externa, i aquests lingüistes sabem que fan una feina
imprescindible i hem plantejat aquesta possibilitat.

També estam assabentats, després en el torn de rèplica així
ho podrem expressar, que hi ha una partida també que inclou
ja un pressupost d’uns 267.000 euros per tal de poder cobrir
aquesta internalització dels 7 lingüistes, però nosaltres hem
plantejat, hem proposat una quantitat un poc més elevada
perquè així ens ho havien fet saber, que seria més o manco
aquesta quantitat.

Respecte de les esmenes plantejades pel Partit Popular,
evidentment rebutjam totes les esmenes a la totalitat. De les
esmenes parcials, algunes d’elles... especialment les
relacionades amb les qüestions de participació o d’ajuts a
biblioteques o de foment de la difusió... i algunes altres,
foment o promoció de l’esport escolar sí que les podríem
suportar, i a la resta en principi no hi votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria intervenir al Grup Parlamentari El
Pi, però atesa l’absència del portaveu o de la portaveu passam
a la intervenció del 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
quatre  esmenes en aquesta secció: la 13717, per a
l’equipament del Teatre del Born, per un import de 100.000

euros; la 13514, per donar suport al projecte d’aconseguir la
declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de la
Humanitat; la 13718, modesta, de 10.000 euros, però
simbòlicament important, per donar suport al Premi Born de
Teatre, i la 13716, per permetre el desplegament de la
recentment creada Oficina de Drets Lingüístics. Això pel que
fa a les nostres esmenes.  

Pel que fa a les esmenes dels altres grups no entraré en el
debat de totalitat, ja que el PP tampoc no hi ha volgut entrar.
I pel que fa a les esmenes parcials, atès que nosaltres tenim un
acord global de suport als pressuposts amb el Govern,
donarem suport a totes aquelles esmenes en què hi hagi una
transacció i rebutjarem la resta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt el Sr.
Xavier Pericay, com a únic portaveu té deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, no sé si reglamentàriament
serveix d’alguna cosa que diguem que les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi quedin defensades en els seus propis
termes. M’imagín que era la voluntat del grup i, per tant, si
algú ho ha de dir ho dic amb molt de gust.

Respecte de les nostres també demanaria que l’esmena del
diputat Salvador Aguilera, que n’hi ha una de sola, també es
consideri defensada amb els seus propis termes.

I respecte ja de les de Ciutadans, n’hi ha una que retiraré,
que és la 14484, és un error simplement, l’hauríem hagut de
retirar en ponència, supòs que... si algú hi ha perdut un poc de
temps em sap greu, intentant entendre què hi feia aquí, perquè
és una..., és igual, és un híbrid entre  dues i per desgràcia a
ponència l’hauríem d’haver retirada i ja no hauria arribat a
comissió.

Per tant, insistesc, la 14484 queda retirada.

Respecte de les altres tres, la 14427, el que demana és que
els doblers de la partida destinada a finançar l’Institut Ramon
Llull tornin, per dir-ho així, als seus legítims propietaris que
són els ciutadans de les Illes Balears, i tornin evidentment amb
un objectiu que és que siguin utilitzats exactament igual en el
camp cultural. Per tant, el que hem fet és fer-los anar cap al
centre de cost de transferència a l’Institut d’Estudis Baleàrics,
perquè sigui allà on allò que estava previst, justament per
difondre l’obra a l’estranger dels nostres creadors en tots els
àmbits culturals, es faci des d’una institució d’aquí, de les Illes
Balears, i més encara quan avui mateix la presidenta Armengol
ha qualificat d’irresponsable el Govern de la Generalitat de
Catalunya. Crec que és pertinent que no posem aquest doblers
en mans d’un govern irresponsable.
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L’esmena 14485 és una esmena que té a veure amb el
foment de les modalitats insulars als mitjans de comunicació
públics, que és allà on realment ens correspon aquí, a la ràdio
i la televisió públiques, també evidentment en aplicació  de
l’article 35, en aplicació íntegre de l’article 35. I també és una
esmena que pretén que la història i  la cultura de les Illes
Balears en els mitjans de comunicació públiques tinguin un
pressupost augmentat i, per tant, puguin ser objecte de la
protecció, la difusió i la difusió, sobretot, i el foment que
realment mereixen.

La darrera esmena és la 14486, és una esmena que té com
a objectiu contribuir a fomentar la pràctica de l’esport entre
les persones amb discapacitat i en l’àmbit evidentment... és
una esmena que va destinada a les associacions esportives, que
són aquelles que lògicament necessiten una ajuda per poder
tirar endavant diguem aquest tipus de foment molt concret i
molt orientat cap a persones que realment ho han de menester.

I això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam als torns en contra, té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Agustina Vilaret, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bones tardes a tothom. Bé,
la Conselleria de Participació , Cultura i Esports enguany
manejarà prop de 97 milions i concretament a Cultura 25, és
el més alt de tota la legislatura, per tant, és una aposta d’aquest
govern cap a la cultura que empodera el ciutadà. Es creen
noves places ja sigui per a l’Arxiu del Regne de Mallorca,
Museu de Mallorca o l’Arqueològic d’Eivissa i Formentera. El
Museu de Mallorca també creix un 24% la seva dotació, més
d’1 milió. Per a biblioteques hi ha 1,7 milions. Per tant, són
partides a Cultura molt importants.

Quant a Esports també hi ha un increment, quasi mig milió,
23 milions, més quasi 2 del Palma Arena. 3 milions d’aquests
d’Esports van a subvencions per a esportistes, per tant, això és
una cosa també que consideram molt important. Hi ha un pla
d’acció  d’igualtat de l’esport. Es crea el nou institut
d’indústries culturals amb 1,5 milions. 

Joventut, sembla que minva, però és perquè s’ha transferit
al Consell de Mallorca.

Quant a Memòria Democràtica amb més d’1,3 milions
també ha incrementat el seu pressupost per fer justícia
històrica, a través de l’exhumació de fosses i fer el cens de les
víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura.

I la Simfònica té més d’1,7 més, és a dir, 7,7 milions.

Per tant, s’ha fet una aposta per la cultura i evidentment
rebutjarem les esmenes a la totalitat del Partit Popular. 

Si ara anam esmena per esmena, respecte de les del Partit
Popular, la 14213, que és de convenis amb els consells per al
foment de la participació ciutadana, aquesta la votaríem a
favor. Però la següent no, que és convenis amb els
ajuntaments, perquè ja es tramita la llei de consultes populars
i serà l’eina que ho podrà gestionar. 

Respecte de la 14215, de manteniment de casals de joves,
això és competència del consell insular, per tant serà no. La
14218, de foment de participació juvenil, aquesta sí que li
donarem suport. La 14216 no, és una dotació de transferència
de Joventut al Consell de Mallorca i ja es va fer això quan es
va estudiar per a la transferència. La 14194, de més doblers
per al Museu Militar de Menorca, la votarem en contra perquè
ja té una partida per a despeses. La partida de millorar
biblioteques aquesta sí que li donarem suport, la 14189. La
14192 no, és la de col·laboració amb l’Ajuntament de
Ciutadella per al Teatre des Born, perquè en el 2018 se li
varen donar 400.000 euros que encara queden pendents de
justificació, que tenen fins a dia 31 de desembre del 19 per
justificar, per tant, encara tenen aquesta borsa d’aquests
400.000 euros, crec que MÉS Menorca té una esmena en el
mateix sentit. La 14193 té una proposta de transacció per a
l’òpera de Santa Eulària, que seria equiparar-ho al que també
rep l’òpera de Menorca. La 14197, que els ajuntaments la
dotació... ah!, més dotació cap als ajuntaments ja és superior
la del 19 respecte de la del 18, és a dir, ja s’ha incrementat,
per tant, votarem que no, igual com a la següent que és el
mateix als consells insulars per a itineraris culturals. A la
següent al consell insular per a millores d’infraestructures
culturals, com que ja és superior respecte  del 2018 no li
donarem suport. En canvi, a la 14198 li donarem suport que és
més dotacions al consell insular per a la difusió i el foment de
les activitats culturals, com la de biblioteques.

Després, a la següent, la 14185 li hem plantejat una
transacció, de passar a 75.000 per al Centre d’Interpretació de
la Mar, de Sant Antoni de Portmany, perquè és proporcional
al que rep el Museu Marítim. La 14186, per a l’adquisició del
Centre Cultural de Sant Antoni de Portmany, no, perquè no és
competència de la conselleria. Per a la segona fase de Can
Portmany de Sant Rafel tampoc no és competència de la
conselleria, igual com el traspàs de fons de l’impost
sostenible... ah!, la 14190, que demana traspàs del fons de
l’ITS, de l’impost de turisme sostenible, això s’ha d’aprovar
per Consell de Govern. Respecte de la restauració del Castell
d’Alaró és del Consell de Mallorca. I respecte de més dotació
al Museu de Mallorca i de Menorca ja se’ls han donat quanties
superiors al 2018, respecte del 2018. 

Respecte de la 14214 ja hi ha una línia de 390.000 euros,
no, sí, ajut al català propi de les Illes Balears als mitjans mass
media, els mitjans de comunicació, ja hi és aquesta partida. 

14208, per a la millora d’instal·lacions esportives de
Formentera, igual com totes les... bé, i les altres que vendran
de millores de casos així com a molt concrets, dir que en el
pressupost de la Fundació Esport Balear ja estan previst ajuts
per a tecnificació esportiva i la Direcció General d’Esports i
Joventut també té línies de subvencions. Per tant, totes
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aquestes altres que vénen a continuació, ja sigui per a
instal·lacions de Maó, d’Eivissa, d’Establiments, d’Es Revolt
o de Valldemossa, les votarem en contra. 

Sí que votarem a favor la 14212, de convenis amb els
consells que organitza esdeveniments esportius per a
desestacionalització. 

També votarem a favor de la 14199, de programes de
promoció de l’esport escolar. 

Respecte del Grup de Podem, hem presentat una
transacció de la 14306, per a l’auditoria, que ja estava prevista
a la partida esmentada.

Respecte de la 14326 ja hi ha també a la memòria dels
pressuposts 267.000 per a 7 lingüistes per a IB3.

Votaríem que no a la 14305 perquè l’Institut d’Indústries
Culturals ja té 1,5 milions de pressupost, una cosa nova i
comença amb un 1,5 milions. I també desestimaríem la de
desenvolupament de l’estatut de l’artista per l’afectació que té. 

Respecte de les d’El Pi, respecte del Museu del Mar de
Sóller forma part del Museu  Marítim de Mallorca i ja té
partida, per tant, votaríem que no.

Respecte de la 13753 té una transacció, que si li sembla bé
podríem negociar després si ens dóna cinc minuts el
president, per a digitalització de la Gran Enciclopèdia de
Mallorca, però no per a l’actualització, perquè això no és
competència de la conselleria, igual com comprar Ca Ses
Monges de Llubí que votaríem que no a les dues següents. 

Respecte de MÉS per Menorca, la 13717, comentar el
mateix, que el Teatre des Born ha rebut una partida de 400.000
euros que encara té pendent la justificació fins a 31 de
desembre de 2019. Sí que votarem a favor per a la Menorca
Talaiòtica, 300.000 euros. I sí també 10.000 euros pels
Premis Born de teatre. Respecte de la 13716, per a la posada
en marxa de l’oficina de drets lingüístics, ja en el capítol 1 del
pressupost de la Direcció General de Política Lingüística ja
hi ha previst que quan s’aprovi el projecte de decret crear-la,
però s’ha d’aprovar el projecte de decret.

Respecte del Grup Ciudadanos, que els pressuposts de
foment de l’esport per a discapacitat ja hi ha una partida a la
Direcció General d’Esports  i  Joventut per aquest aspecte.
Respecte a la projecció exterior de la cultura això és una
competència del Govern i forma part del Ramon Llull i
evidentment hi votarem en contra. I respecte de la 14485, de
fomentar la història i la cultura pròpia, això ja ho fa, és un dels
punts bàsics, i de promocionar les modalitats de cada illa
també ja està dins l’ideari de la Radiotelevisió balear.

I pel Grup Mixt, Salvador Aguilera, teníem una possible
transacció, el que passa és que si no hi és no es pot fer la
transacció, no?, o sí? Sí? Però la pot acceptar?

Bé, no ho sé, després si de cas m’ho podrien aclarir. 

Li he donat a ella... eh?, d’acord, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps de
deu minuts. 

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, president. Nosaltres vam presentar dues
esmenes, les dues estan assumides en ponència, una era per a
la pista d’atletisme de Maó i l’altra per al camp de futbol de
Sant Rafel. Sra. Ramón, nosaltres també pensem en els pobles
i van ser assumides en ponència, la conselleria les ha
acceptades.

Començo per les esmenes de Podem, nosaltres votarem
igual, el sentit del vot serà igual que el de MÉS per Mallorca.
Votarem que no a la de l’estatut de l’artista, és una moció que
vam aprovar aquí, a instància nostra, del Partit Socialista,
votarem sobretot que no perquè la baixa és a Presidència i al
ple , o sigui durant aquests dies les dues conselleries, de
Presidència i de Cultura, es posaran d’acord per intentar
assumir aquesta quantitat... que vagi d’alguna manera a un
estatut de l’artista, tot i dir que això hauria de ser una cosa més
de l’Estat i no de comunitat autònoma, però pensem que dintre
de l’Institut d’Estudis... ai, de l’ICIB o d’un pla de cultura
podria tenir lloc. De totes maneres hi votem en contra i al ple
ja negociaran les dues conselleries.

La de gestió del Museu de Mallorca, la Sra. Vilaret ha
proposat la transacció, passar de 80.000 a 60.000. De l’ICIB
també votarem que no perquè la baixa torna ser a Presidència
i ja hi ha hagut moltes baixes a Presidència en aquestes
comissions; té 1 milió de part de la Conselleria de Cultura i
mig milió de part de la Conselleria d’Indústria, és un
organisme, és un institut nou, de nova creació que explica
perfectament la voluntat d’aquesta conselleria de donar suport
al món cultural.

De l’esmena de la internalització dels 7 lingüistes, la Sra.
Vilaret ja ha explicat que hi ha la partida de 200, està calculat
aquests 7 lingüistes, la internalització dels 7 lingüistes està
calculada en 267.263 euros, llavors també la votaríem... o...,
no sé si una transacció o l’accepta o votarem en contra, ja en
parlarem al ple.

De MÉS per Menorca el mateix, l’equipament del Teatre
Born, tenen... aquesta conselleria ha aportat, aquest govern ha
aportat 400.000 euros a l’ajuntament, creiem que està molt bé
ja. A l’esmena 13714 ja està... sí, hi votarem que sí. 

Al Premi Born votarem que sí també, hi ha una quantitat de
10.000 euros, el Premi Born crec que són uns 14.000, el
Cercle Artístic estarà encantadíssim perquè és una
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reivindicació des de sempre, en aquesta comissió ja es va
aprovar, a instància també nostra, aquest suport al Premi Born,
i bé, estem encantats que es voti..., que sigui així.

I de l’Oficina de Drets Lingüístics la Sra. Vilaret ja ha
proposat la transacció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No? No ha proposat la transacció? Doncs, hi hauria una
transacció de passar de 100.000 a 200.000, ai!, perdó, a
l’inrevés, a l’inrevés, Sr. Castells, de 200.000 a 100.000, i
seria... la canviam de partida, la partida seria la 401, 455B,
23100, ho passo?

Sí, espera un moment que ho tinc a... Mira, 401, 455B,
23100, sí? I passar de 200.000 a 100.000. Si l’acceptés hi
votaríem a favor.

De Ciutadans votarem en contra de totes, de la primera, la
de fomentar l’esport, la pràctica de l’esport per a discapacitats
és una esmena que ja va presentar l’any passat, crec que la hi
vam votar a favor. Hi ha el programa Esports amb Valors, s’ha
estat fent i pensem que està bé com està.

Respecte de l’Institut Ramon Llull, aquest govern participa
a l’Institut Ramon Llull, però aquest govern decideix què vol
fer, on vol anar i quines accions fa, no depèn del govern aquest
que ha dit vostè. El Govern de les Illes Balears és autònom per
decidir dintre d’aquesta institució el que vol fer i el que no vol
fer. Per tant, la votarem en contra.

I de la del foment..., la 14485 el mateix, foment de cultura
pròpia, ja és una obligació pels seus estatuts, al punt c) i al
punt e), assegurar aquesta necessitat de difondre, l’obligació
de difondre i promoure la pluralitat de la llengua catalana. Són
dos punts d’aquests estatuts.

De Salvador Aguilera ja hem..., la Sra. Vilaret ha proposat
aquesta transacció, no sé com es farà..., ja està.

D’El Pi no acceptem la compra de Ca Ses Monges de
Llubí, tampoc no acceptem la del Museu de Sóller perquè ha
d’anar dintre del Museu Marítim de Mallorca, ja està previst
i les quantitats ja estan fixades.

I després proposam la transacció que... suposo, m’imagino
que l’ha sentit, no?, de la Sra. Vilaret, la transacció, passar de
50.000 a 25.000 únicament per digitalitzar...

(Se senten veus de fons inintel·ligibles)

...de 50.000 a 25.000...

(Remor de veus) 

Com?

(Remor de veus)

Quant al PP, el debat de totalitat no respon... s’ha
augmentat quasi 17 milions, Sra. Ramón, jo el debat aquest el
faré a ple, però dir que no respon quan s’han augmentat en
quasi 17 milions aquesta conselleria és molt agosarat tenint en
compte d’on veníem, i el que vostès explicaven quan
defensaven els seus pressuposts.

Les esmenes de participació, ja li ho ha explicat la Sra.
Vilaret, votarem que sí, pensem que està bé, la catorze mil...
la de fer convenis amb consells, només són quatre, està bé,
ells ja faran.

De Joventut votem que sí a la de foment de la participació
juvenil. De la Direcció General de Cultura votem que sí a la
14189, ajudes als ajuntaments per a biblioteques, estem
encantats que s’hagi aprovat sobretot... i valorem molt el
compromís d’aquest govern amb ajudes per a biblioteques,
sobretot tenint en compte que vostès se’l varen carregar quan
governaven. Els plans d’equipaments culturals dels consells
van quedar a zero per als ajuntaments, als quals anaven les
ajudes a les biblioteques que van haver d’assumir sols els
ajuntaments.

La Sra. Vilaret li ha proposat la transacció de la 14193 del
Festival d’Opera de Santa Eulària, de 250.000 a 50.000,
perquè el Festival d’Opera de Menorca és amb el que
col·labora aquest govern, col·labora amb 50.000 euros, i
creiem que és just que a Eivissa també se n’hi donin 50.000,
però no 250.000.

Després votem que sí al foment i difusió d’activitats
culturals cap als consells. La transacció que li ha proposat la
Sra. Vilaret a la 14185, també hi estem d’acord, de 600.000 a
75.000 al Museu Marítim de Mallorca... ai!, al Centre
d’Interpretació de la Mar de Sant Antoni de Portmany per
equiparar-ho al Museu Marítim de Mallorca.

 I votem... que sí... bé, ara... aquí hi ha unes quantes esmenes
que fan... que vostè buida quasi bé l’Agència Turística Balear,
l’Agència... sí, d’Estratègia Balear, li treu 2,5 milions, vestim
un sant per desvestir-ne un altre, vostè diu que no serveix per
a res, serveix per gestionar els diners de l’ecotaxa, no?, però
bé, vostès no hi estan d’acord.

També votarem... votarem... ah, sí, aquí també votarem que
sí a l’esmena 14212 i a la 14199, ja la Sra. Vilaret també ho ha
explicat, les altres són una sèrie d’esmenes que van destinades
a diferents instal·lacions esportives, ja li hem explicat com
puja aquesta conselleria i la Direcció General d’Esports i la de
Joventut augmenten moltíssim. La Federació d’Esport Balear,
al seu pressupost està previst aportar moltes d’aquestes
instal·lacions que vostè demana. Hi ha també una línia d’ajuts
de la Direcció General de Joventut per a l’esport juvenil
també. I els consells, a part, també aporten, amb els seus plans
d’equipaments esportius, els quals vostès també es van
carregar en el seu moment, aporten una línia d’ajuts. I el
Govern també aporta per a la resta de lligues esportives.

Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Atesa la incorporació de la Sra. Maria Antònia
Sureda a la comissió, vol intervenir o espera el torn de rèplica
i li donarem un poc més de temps? Per tant, passam al torn de
rèplica, s’estima més esperar el torn de rèplica.

Passam al torn de rèplica, per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Sara Ramón, cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Molt breument. Agrair als partits que ens donaran suport,
crec que és l’any que més esmenes ens suportaran.

Referent a les transaccions, doncs llavors, si tenim
aqueixos tres minuts, perquè sí que és veritat que les
dotacions doncs han canviat i, per exemple, dur endavant una
òpera amb 50.000 euros doncs no crec que ho puguin..., la
intenció és molt bona, però no crec que amb aqueixa quantitat
es pugui dur a terme.

Així que bé, simplement això, agrair. Nosaltres ens
abstendrem a les esmenes de la resta de grups i ens
manifestarem en el plenari, votarem, com és normal, a favor
de totes aquelles que siguin en el mateix sentit que les
nostres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte especialment de les
transaccions proposades, des del nostre grup parlamentari
acceptam la transacció respecte de l’import de l’esmena
14306, relativa a l’auditoria del Museu de Mallorca, baixa la
quantia 20.000 euros, entenem que és perquè es té ja la
constància que aquesta auditoria només pujarà fins als 60.000
euros, perdó, llavors acceptam la transacció.

Respecte del fet que la internalització dels 7 lingüistes
d’IB3 ja surt amb un altre  import de 30.000 euros, més o
manco, 30.000 euros menys a la partida pressupostària
d’aquesta conselleria, acceptam, llavors, que es retiri, perquè...
o que es pugui substituir, no sé com podria constar, perquè, de
fet, el que fem és acceptar que hi ha una partida justament per
a això recollida. Però sí que m’agradaria demanar, si hi ha un
recés, per tal de poder comprovar exactament que aquesta
partida està inclosa i que aquest és l’import i poder fer una
ullada i quedar tranquils en aquest sentit.

Ara bé, respecte de l’ampliació del pressupost de l’Institut
d’Indústries Culturals, però sobretot, bé, aquí, ara podrem
parlar, no em vull allargar massa en això, del tema del
desenvolupament de l’estatut de l’artista si el problema que

s’ha assenyalat és la partida de baixa, m’agradaria proposar una
altra alternativa i a veure si podem arribar a una transacció, si
així és acceptat per tots els grups, o si pot sortir endavant, no
ho sé. Però ho podem fer en aquest recés.

I per la nostra part, res més. Respecte de la resta de les
votacions que s’han plantejat ens afegim també al sentit del vot
de les qüestions que han proposat des del Grup MÉS per
Mallorca i Socialista respecte de la resta d’esmenes dels
altres grups.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No
m’allargaré tant, és culpa meva que he arribat... i, a més,
normalment no utilitz tot el temps i parlam de quatre esmenes
i tampoc no importa allargar-me massa.

Bé, la primera esmena que hem presentat és per posar en
funcionament el Museu de Sóller, diuen que està contemplat
en el pressupost i que hi ha una partida, jo esper que es posi en
funcionament aquest museu tan aviat com sigui possible.

Pel que fa referència a la Gran Enciclopèdia, digitalització
sí, actualització no són competències, no és a la primera
comissió que dic que és relatiu el tema de les competències,
perquè a través de convenis s’estableixen ajudes entre
diferents institucions i no sol ser un problema si hi ha un
interès. De totes maneres, si, com deia la Sra. Baquero, que la
Sra. Vilaret no m’havia passat la quantitat, són 25.000 euros,
acceptaré la transacció.

Després tenim el tema de la compra de Ca Ses Monges de
Llubí, sí que és cert que són unes quantitats importants, sí que
és cert que de vegades el tema de comprar béns immobles és
un tema que al Govern moltes vegades no interessa, però
pensam que és un bé de patrimoni històric i seria interessant
poder plantejar-se des del Govern la compra d’aquest edifici.

Res més. A la resta d’esmena farem vot... la majoria seran
a favor i qualque abstenció i també poques, sobretot, el tema
de la totalitat que no, la resta seran favorables o amb
abstenció.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula el Sr. Josep Castells, cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per dir que accept la
transacció que ha proposat la Sra. Baquero, de disminuir en
100.000 euros aquesta dotació per posar en marxa l’Oficina
de Drets Lingüístics, encara que es creï i hi hagi un decret que
la creï, això no vol dir que no s’hagi de menester una dotació
per equipar-la, per tant creiem que era important que hi fos
aquesta partida.

I després pel que fa a l’equipament del Teatre del Born, que
he entès que els partits del Govern hi votarien en contra,
només dir que, efectivament, és veritat, vam aprovar l’any
passat una esmena de 400.000 euros, que s’executa i que es
justificarà quan escaigui, però sembla que aquesta quantitat no
és suficient per a l’equipament complet del teatre i per això
hem presentat aquesta esmena de 100.000 euros addicionals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, president.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Vilaret, cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, m’estim més invertir el temps a
transaccionar.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Baquero,
cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Tampoc no en faré ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs aprofitarem aquest temps per transaccionar. Fem un
recés.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començam la votació, però abans m’agradaria, Sra.
Agustina Vilaret, si ens podria dir  com han quedat les
transaccions.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí. La del PP, 14185, queda acceptada, consisteix a baixar
de 500.000 a 75.000 per al Centre d’Interpretació de la Mar,
de Sant Antoni de Portmany.

Queda també acceptada la de Podem, 14306, per a
l’auditoria del Museu de Mallorca, que baixa de 80.000 a
60.000 euros.

I una altra de Podem, la 14326, que passa de 300.000 a
267.263.

La d’El Pi, 1375, també és acceptada i baixa de 50.000 a
25.000 per a la digitalització de la Gran Enciclopèdia de
Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, quin número d’esmena és aquesta que ha dit d’El
Pi?

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ.

13753.

I després queda també acceptada la de MÉS per Menorca,
13716, de 100.000 euros en lloc de 200.000 de la partida
231.00. I crec que aquestes són totes aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam a votar les esmenes de
l’agrupació de la secció 26, Conselleria de Cultura,
Participació  i Esports amb les seccions i entitats afins.
Passam a votar, primer, les esmenes a la totalitat que les
agrupam en dos blocs, un seria l’esmena 13946 i l’esmena
13954.

Vots a favor?

La primera i la darrera de l’esmena a la totalitat. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, perdó, 5 vots a favor; 7 en contra. Queda
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Esmena 13946 i esmena 13954. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d’esmenes a la totalitat que són les
esmenes 13947, 13...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, president, la 13947 la podríem votar tota sola?

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, per tant, l’esmena 13947.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d’esmenes no votades de les de...

EL SR. SECRETARI.

T’has abstingut?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah! 2, perdó. Perdonau, és que amb això de 12 em... 3 a
favor; 7 en contra; 2 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara la resta de les esmenes a la totalitat no
votades que són la 13948, 13949, 13950, 13951, 13952 i
13953.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials corresponents al Grup
Parlamentari Popular. Esmena 14213.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim la votació. 

Vots a favor? A favor de l’esmena 14213, del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 8... ostres!, jo avui no puc.

(Rialles)

M’heu canviat allò del número 12 i...

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar, tornam a votar.

EL SR. SECRETARI:

No, però donarà igual.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a votar. Vots a favor de l’esmena 14213?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 0 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada,
queda aprovada.

(Rialles)

Ja és la darrera hora. 

(Remor de veus i rialles)
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EL SR. PRESIDENT:

Seguim la votació, és normal atès el nombre de votacions
ja. Esmena 14217.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra; 2 abstenció. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14215.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14218.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; 1 en contra. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14216.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14194.

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 14189.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14192.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14193.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14197.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14184.

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 14188.

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 14198.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Tornam votar, per tant, l’esmena 14198.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena transaccionada 14185.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14186.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14187.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14190.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sureda, ha votat no?

EL SR. PRESIDENT:

En contra. No hi ha abstencions. 

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 9 en contra. Queda rebutjada.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14219.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14196.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14195.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14214

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra i... 2 abstencions, no?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A favor?

(Remor de veus)

Ah, d’acord, 4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.
Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14208.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14212.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14202.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14200.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14201.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14203.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14204.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14205.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14206.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14207.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14209.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14210.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14250.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14251.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14252.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14253.

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 14199.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena parcial del Grup
Parlamentari Popular, la 14211.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, esmena 14304.

Vots a favor?... vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Les nostres...

(Remor de veus i rialles)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, esmena 14304. Vots a favor de la primera esmena
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, 14304?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 6  en contra; 4 abstencions. No, no em
quadra.

(Remor de veus)

3 a favor; 5 en contra; 4 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 14306.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14305.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sureda... idò no em quadra...

EL SR. PRESIDENT:

Tornam repetir, la votació de l’esmena 14305.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra; 5 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena que és la transaccionada
14326 del Grup Parlamentari Podem.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, esmena 13736.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena transaccionada 13753.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13737.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13738.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes parcials del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, esmena 13717.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 6 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13714.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 13718.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 3 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena d’aquest grup, que és la
transaccionada 13716.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, esmena 14486.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 14427.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I la darrera d’aquest grup, l’esmena 14485.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Repetim, repetim la votació de l’esmena 14485.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la darrera esmena de la secció, la darrera
esmena del grup i la darrera esmena del pressupost,...

(Rialles i remor de veus)

... esmena 14541, del Grup Parlamentari Mixt, Salvador
Aguilera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

He dit que era la darrera de les esmenes, queden més
votacions encara.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna
de les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
així com els pressuposts de les entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes Balears.

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

Entitats públiques empresarials: Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears; Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental; Institut Balear de la Natura; Institut Balear
de l'Habitatge; Serveis Ferroviaris de Mallorca; Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears; Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals; Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; Ports de les
Illes Balears; Institut Balear de la Joventut; Serveis de Millora
Agrària i Pesquera; Serveis d'Informació Territorial de les
Illes Balears; Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears; Institut d’Estudis Baleàrics; Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears; Institut d’indústries Culturals
de les Illes Balears. 

Societats mercantils públiques; Gestió d'Emergències de
les Illes Balears, SA. 

Fundacions del sector públic: Fundació per a l'Esport
Balear; Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts

Escèniques; Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel; Fundació
Robert Graves; Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears; Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes
Balears; Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència;
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia; Fundació Orquestra
Simfònica Illes Balears. 

Consorcis: Centre Balears Europa; Escola d’Hoteleria;
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics; Velòdrom Palma
Arena; Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears;
Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries; Consorci
de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears; Consorci de
Transports de Mallorca; Consorci d’Infraestructures Entitat
Local Menor Palmanyola; i  Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

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

Procedim a una votació separada en tres blocs, que seran:
la secció 2, secció 3 i secció 4, per un costat.

(Remor de veus)

Seria el primer bloc, sí, Parlament de les Illes Balears,
Sindicatura de Comptes i Consell Consultiu.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

El següent bloc és la secció 5, la secció 7, la secció 17 i
la secció 79, a més de la Fundació d’Estudis Superiors de
Música i Arts Escèniques i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència.

Volen qualque aclariment? Volen que repeteixi? Podem
votar?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

I l’altre  bloc és la resta, no crec que l’hagi de tornar
repetir.

 



2734 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / fascicle 5 / 13 de desembre de 2018 

(Se senten veus de fons que diuen: “no, no, no”)

Moltes gràcies, molt bé. Bé, una vegada acabat el debat i
les votacions..., perdó, hem de votar la resta, la resta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, una vegada acabat el debat i  les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

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

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió, els vull
agrair la seva col·laboració en la tramitació  de tots els
dictàmens de pressuposts d’aquesta legislatura, agrair l’actitud
que han tengut en les tramitacions en aquesta Comissió
d’Hisenda i pregar que disculpin els errors de la Mesa i
d’aquest president que hàgim pogut cometre.

Per tant, s’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President, Sr. President, li vull fer arribar l’agraïment
també de tots els diputats en la seva feina a la resta de la Mesa,
perquè realment ens han ajudat a fer-ho molt ràpid.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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