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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. Continuam la sessió amb el debat 12, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 25, Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, esmena RGE
núm. 16392; E05, Institut Balear de l’Habitatge, esmena RGE
núm. 16425; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, esmena
RGE núm. 16426; E11, Ports de les Illes, esmena RGE núm.
16427;  E19, Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16428; C11, Consorci de
Transports de Mallorca, esmena RGE núm. 16429; C13,
Consorci d’Infraestructures ELM Palmanyola, esmena RGE
núm. 16430.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, C13, Consorci
d’Infraestructures ELM Palmanyola, esmena RGE núm. 16270.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmena RGE
núm. 16571; al programa 521A, infraestructures bàsiques,
esmena RGE núm. 16647; al programa 521C, transport
ferroviari, esmena RGE núm. 16642; al programa 522A, ports
i transport marítim, esmenes RGE núm. 16644 i 16636; al
programa 591B, cartografia, esmena RGE núm. 16643; al
programa 731, foment de l’ús de les energies renovables i de
l’estalvi energètic, esmenes RGE núm. 16645, 16637 i 16646;
E11, Ports de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16648.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmena RGE
núm. 16743.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, al programa 521B, ordenació i inspecció del
transport terrestre, esmena RGE núm. 16202.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 25, Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmenes RGE
núm. 16252 i 16253; al programa 521B, ordenació i inspecció
del transport terrestre, esmena RGE núm. 16251; al programa
521D, transport per carretera, esmenes RGE núm. 16254 i
16255; al programa 531A, ordenació del territori i urbanisme,
esmena RGE núm. 16250; al programa 731A, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi energètic, esmena RGE
núm. 16297.

La defensa es farà conjunta, té la paraula el Sr. Gabriel
Company, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Hola, molt bon dia, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt
bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller.

Nosaltres el que presentam són una sèrie d’esmenes on
intentam enviar un missatge clar i és que aquest pressupost, ja
repetia ahir, que, gràcies a Déu, tenen prou més doblers, doncs
que almenys tengui una bona orientació i que no es perdi pel
camí amb actuacions que a un determinat moment després no
acaben bé. Tenim casos que han succeït en aquesta comunitat
autònoma i que no haurien de tornar succeir, els casos de
comprar un solar a Campos a un determinat moment, per fer
habitatges de protecció oficial, a un lloc on els habitatges
lliures eren més barats que els de protecció oficial i que es
tiraven pel cap, que això va ser... fa uns vuit anys que es varen
comprar, doncs aquestes coses no s’haurien de fer. Sé que heu
acabat, aquesta setmana passada, d’arreglar, sembla ser,
tècnicament, els problemes per entregar una part d’aquest solar
per fer l’edifici a Campos, per fer l’escoleta a Campos, i
esperem que vagi per bon camí.

No haurien de passar-nos coses com les que han passat
històricament en haver de posar mà a les fiances quan era
obligatori tenir un 30% de fiances mantingudes sense tocar i es
varen deixar, fa una sèrie d’anys, amb un 5 o un 6%. Com
tampoc no ens hauria de passar deixar 40 milions d’euros sense
pagar de línies d’ajudes, etc. Tot això condiciona moltíssim
després les polítiques d’habitatge que hi pugui haver.

En aquest nou pressupost hem pogut veure que el Pla
d’habitatge de Madrid, el Pla d’habitatge estatal que es ficava
a la comunitat autònoma, segons ens va dir el conseller, es
completaria per part de la comunitat autònoma amb una sèrie
de partides, i nosaltres això ho aplaudim, creiem que és
totalment correcte, necessari i té tot el suport, només faltaria,
del Partit Popular.

Té feina amb tota la part d’habitatge, seria importantíssim
i és importantíssim també, crec, Sr. Conseller, intentar veure en
totes aquestes associacions que de tant en quant surten al carrer
acabar de llimar tot el que s’hagi de llimar perquè el tema
d’habitatge cada vegada sigui un problema menys, és vera que
sempre ho serà. Crec que el que li deia que, el que nosaltres
intentam dir és que els habitatges de protecció oficial a un
determinat moment poden ser necessaris, però tal vegada són
necessaris segons on, i segons on no ho són i, de fet, els
problemes que té vostè en aquests moments m’imagín que és
que té habitatges de protecció oficial a llocs on no hi ha
demanda, i allà on hi ha molta demanda doncs no n’hi té. Per
tant, això és el que li deia jo abans d’orientar bé les inversions
i dur-les allà on toca.

En té una sèrie, nosaltres a l’anterior legislatura
pràcticament quasi quasi només vàrem poder envestir els de
Formentera, els vàrem començar, que supòs que els deu tenir
pràcticament enllestits, i vostè ens diu que en construiran una
sèrie més, i jo esper que ho facin allà on realment són
necessàries aquestes inversions.

De la mateixa manera que a l’hora de comprar edificis amb
empresaris no es trobi, ho dic per experiència també, vostè crec
que encara té un d’aquests casos a Cala Ratjada, jo me’n vaig
trobar un de Cala Ratjada i un de Manacor, allà on empresaris
havien fet els habitatges per fer habitatges de protecció oficial
i després no se’ls va pagar, malgrat tenir contractes privats
firmats amb l’administració. Tot això, doncs són coses que
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s’hauria d’intentar que no passassin, per poder disposar dels
habitatges també, però també per no fer malbé als patrimonis
de determinats empresaris que han apostat per l’habitatge de
protecció oficial.

Quant a transport, dir-li que en general veiem que,
curiosament també, aplica racionalitat. Nosaltres vàrem fer el
mateix l’anterior legislatura i les clatellades varen ser enormes,
però, pel que he pogut veure, devers Binissalem i aquella zona
doncs vostè també diu que aplica racionalitat des del Consorci
de Transports de Mallorca, que em sembla normal que s’apliqui
racionalitat; no sé si s’han passat un poc o no de frenada, però
el que no pot ser és tenir oferta sense que hi hagi demanda, sí
que s’hauria d’adaptar l’oferta a la demanda. Però en aquest cas
crec que valdria la pena, tal vegada, que s’ho pensassin un
poquet perquè aquí sí que es deixa gent tal vegada un poc
descoberta.

Eliminar freqüències és el que fan, sembla ser, vostès en
aquests moments i de cara a l’any que ve, i eliminar fins i tot
algunes línies, i això no sé si valdria la pena fer un pensament.
Ja dic, nosaltres sí que som partidaris que aquelles línies allà on
només hi vagi el conductor no s’han de mantenir, però no és el
cas que parlam en aquests moments, pel que veiem en aquestes
zones.

En l’electrificació del tren, nosaltres ho dúiem també dins
el programa, hi estam totalment d’acord, de fet els fons FEDER
ja els hi varem posar a l’anterior legislatura nosaltres, ho vàrem
deixar encaminat perquè fos així. Creiem que és una inversió
del tot necessària, s’hauria d’haver fet ja abans de fer volar
coloms, amb el Manacor-Artà s’hauria d’haver consolidat
aquesta electrificació fins a Sa Pobla i fins a Manacor i avui en
dia no tendríem aquests dos sistemes que vostè ha de continuar
mantenint, amb tot el que això suposa de costs, etc.

Té damunt la taula, que m’imagín, i pel que vostè ens ha dit
ja hi fa feina, que és el tema de les noves concessions que
vendran en un parell d’anys, però que també és molt convenient
que en arribar s’hagin pres les decisions necessàries perquè
almanco les empreses de les Illes Balears no quedin totes fora.

Amb les esmenes que li presentam nosaltres li demanam
incrementar una partida d’IBAVI per a habitatges de protecció
oficial a Vila, amb 10 habitatges.

Li demanam també una partida d’expropiacions,
generalment aquí la gent s’oblida dels particulars que se’ls
afecten propietats privades, resulta que se’ls expropia i allà
se’ls té; jo deman una partida d’addició per a vostè, conseller,
de 5 milions d’euros, perquè facin les tramitacions oportunes
i les puguin anar satisfent i anar llevant d’enmig aquest capítol
que és important dins aquestes conselleries, quant a pagar a la
gent el que se’ls ha expropiat.

Una altra partida, jo crec que és important i no l’he vista
reflectida, jo li pos d’afectació, m’imagín que hi deu tenir
qualque cosa, però sí que és important conseller perquè vostès,
quan començaren aquesta legislatura, tengueren alguna
desgràcia de qualque mort, és l’eliminació de passos a nivell.
Aquest és un tema greu, tots n’hem estat afectats a un moment
o a l’altre, i crec que aquí també hi hauria de fer molta feina,

eliminar tots els passos de nivell possibles és una altra de les
actuacions imprescindibles dins el transport de trens.

També li demanam millora d’instal·lacions portuàries per
a usos pesquers; ajuda a reparació en el Port de Fornells.

Una partida que dins SITIBSA no és molt grossa, perquè
són 300.000 euros, però que és millorar les cartografies de les
Illes Balears, amb l’efecte multiplicador que té això, perquè
després tots els professionals i també totes les administracions,
des del Govern fins als consells i als ajuntaments, se’n poden
beneficiar. I SITIBSA que és una empresa que és allà, molt
callada, i que necessita molt poc pressupost, de vegades amb
molt pocs recursos com en aquest cas fa una labor o posa unes
eines damunt la taula que són importantíssimes.

I en qüestió d’esmenes relacionades amb temes d’energia,
també li demanam que potenciï una inversió per fer punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, que creiem que ja no parlam
d’un futur, sinó d’un present.

Finalment, apostar per les energies renovables dins el sector
agroalimentari per una senzilla raó i és per aprofitar les
cobertes que ja hi ha dins fora vila, cobertes de naus, cobertes
de vaqueries, cobertes de sestadors, etc., que poden reportar
uns ingressos indirectes a les explotacions agràries i a la vegada
contribuïm a millorar els sistemes energètics d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Encaram ja aquest final de debat, veig que amb una
certa dificultat, és lògic, de concentració per part de tots els
presents, però intentarem fer el possible per arribar a bon
terme.

Ciutadans duia en aquesta conselleria un total de vuit
esmenes, una de totalitat i set de globalitat, cap d’aquestes no
ha estat acceptada, a veure si avui tenim un poc més de sort, Sr.
Conseller, i aconseguim fer-ne passar qualcuna.

L’esmena de totalitat que hem presentat afecta el Consorci
de Palmanyola, un ens que ja no acompleix cap funció d’ençà
que l’objecte pel qual va ser creat, l’escoleta construïda a la
pedania de Bunyola, es va fer realitat, i d’això farà prest dos
anys. No té, per tant, sentit continuar mantenint aquest
consorci, l’any passat ja ho vàrem dir i ho vàrem demanar, per
molt que el pressupost de despeses, és ver, hagi disminuït
considerablement en relació amb el darrer exercici, n’hi hauria
prou que l’integrassin al Consorci d’Infraestructures de les Illes
Balears, que és el que també hem proposat per a altres
consorcis de què ja hem parlat en altres seccions d’aquests
pressuposts.
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Quant a les esmenes de globalitat, tenim d’entrada un
primer bloc d’esmenes, relacionades totes amb el territori i que
es proposen via transferència als consells insulars. Ja sé que em
diran que són competència dels consells, no en dubtam, però
creiem que no fa cap mal que des d’aquests pressuposts
puguem contribuir a fomentar o apuntalar determinades
inversions.

Respecte d’aquestes esmenes, n’hi ha dues de relatives a
patrimoni, una que té com a propòsit la conservació i protecció
d’elements patrimonials i, en especial, de convents i monestirs,
i una altra que persegueix la reactivació del centre històric de
Manacor i al mateix temps el foment i protecció del seu
patrimoni arquitectònic, que va ser catalogat en els anys
noranta com a bé d’interès cultural. I així mateix, n’hi ha una
de mobilitat, que afecta també Manacor i que té com a objectiu
facilitar la millora dels voltants del centre esportiu Rafa Nadal.

I després, també en el camp de la mobilitat, tenim dues
esmenes relatives al Consorci del Transport de Mallorca, una
per millorar les freqüències dels transports entre municipis,
cosa especialment necessària en temporada turística, i l’altra
per millorar la seguretat de la ruta i dels mateixos mitjans de
transport, hem tingut exemples d’això al llarg d’aquests darrers
mesos. Tant l’increment de freqüències com l’augment de la
seguretat són preocupacions comunes de molts ciutadans,
n’estam convençuts, i vull creure que també ho són d’aquest
govern que ha anunciat un nou model del sistema de transport
a Mallorca per al gener del 2019. Però falten més de dos anys
per arribar a aquesta data i mentrestant alguna cosa s’ha de fer
en tots els àmbits, i com a mínim això és el que nosaltres
consideram.

I finalment, ens queda una darrera esmena que el que
proposa és la concessió d’una línia d’ajudes a famílies i entitats
sense ànim de lucre, en vista a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques a habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Som
conscients de les passes fetes en aquest terreny del Govern tant
en relació amb les ajudes provinents dels fons FEDER i
destinades a particulars, com respecte de l’exempció del
pagament que Endesa cobrava per connexions d’autoconsum.
Tot i això, pensam que aquesta línia d’ajudes és necessària per
afavorir encara més aquest procés de transició energètica, que
vull creure que, i així fins ara m’ha paregut entendre-ho, amb
el qual estàvem tots d’acord en aquest Parlament.

Respecte ja de les esmenes de la resta de grups, actuarem
com de costum, crec que a aquestes alçades del debat, i
després, sobretot, del debat que vàrem tenir ahir, no fa falta ja
que els digui quina serà la nostra pauta.

I res més, confiam que qualcuna d’aquestes esmenes que
hem presentat tengui possibilitats de ser aprovada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern obrint una qüestió incidental, té la
paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El tercer dia, efectivament, ja de debat i per tant les cares ja són
un poc diferents del que ho eren al començament i segurament
que els tons, he de dir que m’ha sorprès sobretot la intervenció
del Sr. Company, entre d’altres coses perquè escriu el que no
diu o diu el que no escriu, i crec que val la pena entrar i matisar
algunes de les qüestions a les quals vostè ha fet referència,
bàsicament perquè el Partit Popular és l’únic grup que ha
presentat una esmena a la totalitat dels pressuposts de la
conselleria. I una esmena a la totalitat dels pressuposts de la
conselleria suposen una petició de la retirada dels pressuposts
de la conselleria i per tant la impossibilitat d’executar una bona
part dels projectes, en els quals resulta que, a més a més, el Sr.
Company alguns d’aquests fins i tot els ha lloats, i açò crec que
és el primer argument per dir-los: retirin aquesta esmena o
vostè mateix es voti en contra.

Per què han demanat vostès i han presentat una esmena a la
totalitat on l’argument en base a què no responen a les
necessitats reals de les Illes Balears? Un increment d’un 28%
del pressupost, 166 milions d’euros, 114 milions d’euros
d’inversió, 47 projectes, que resulta que no responen als
interessos dels ciutadans de les Balears, ens diu el Sr.
Company, almanco per escrit. I jo li he de demanar si és cert
açò, Sr. Company, si vostè està d’acord amb que l’electrificació
del tren a Sa Pobla i a Manacor es correspon o no es correspon
amb les necessitats de les Illes Balears. Perquè si és que sí, com
vostè ha dit, retiri l’esmena, i si és que no, llavors la defensi.
Però no presenti una cosa amb un posicionament i pugi aquí
dalt i en faci un altre.

El mateix li he de dir en matèria del transport públic, on
resulta que hi ha propostes com la integració tarifària amb
l’EMT, el consorci i Serveis Ferroviaris, on, si vostès voten en
contra, tampoc no serà possible realitzar açò.

Com tampoc no ho serà l’ampliació del Pla d’habitatge,
amb 1,5 milions d’euros més, perquè si presenten una esmena
a la totalitat i hi voten en contra, llavors no serà possible, i
vostè haurà de decidir en tot cas què fa.

Com tampoc no ho serà el Pla de transició energètica, amb
2 milions d’euros; les noves convocatòries de les ajudes a les
renovables; la lluita contra la pobresa energètica, res de tot açò
no serà possible si la seva esmena a la totalitat tira endavant. I
si és així, llavors, Sr. Company, nosaltres no podem fer altra
cosa que votar-hi en contra.

Com tampoc no hi podem estar d’acord en matèria
portuària, on, amb una inversió de 25 milions d’euros aquesta
legislatura, 12 dels quals es produiran l’any 2017, vostès
proposen que s’hi voti en contra; 23 projectes diferents: Cala
Ratjada, Portocristo, el Port de Pollença, el Port de Sóller,
Ciutadella, Fornells, Sant Antoni, Es Barcarès, a tots aquests
vostè, Sr. Company, hi diu que no i proposa aquí un vot
contrari, quan resulta que tots aquests projectes responen a
reclamacions històriques dels ajuntaments, del sector pesquer,
de les associacions d’amarradors, i vostè ve aquí i ens explica
i ens diu, ens escriu que amb açò no hi està d’acord. 25 milions
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d’euros aquesta legislatura que, comparats amb la passada, van
ser 2,5 milions. Aquesta legislatura en vendran 10, multiplicam
per 10 la inversió a les instal·lacions portuàries, i vostès, en
canvi, ens proposen que hi votem que no.

Si s’aprova la seva esmena a la totalitat res de tot açò no
serà possible, Sr. Company, perquè l’alternativa que vostè ens
ha presentat és una alternativa més aviat pobre, s’han centrat
només en alguns projectes molt concrets, als quals crec que val
la pena fer-hi referència i que li explicaré a més a més que de
les seves propostes que vostès ens han presentat resulta que es
queden més aviat curtes, per la feina que nosaltres hem
desenvolupat fins.

Ens proposa, efectivament, una partida de l’IBAVI per als
HPO a Vila, quan tenim en el barri de Sa Penya 11 habitatges
conveniats ja amb l’Ajuntament d’Eivissa, però no diu que a
Palma hi haurà una nova promoció o que hi serà també a Sant
Lluís i, per tant, en fem molts més del que vostè ens demana.

Ens demana una millora en instal·lacions portuàries de
200.000 euros per als usos pesquers. I jo li dic, en els nostres
pressuposts hi ha 6,8 milions d’euros només per a inversions
pensant en els usos pesquers: 1,6 a Cala Ratjada; 3,8 a Fornells;
488.000 euros a Sant Antoni i 825.000 euros al Port de Sóller.
A tot açò, que és molt més dels 200.000 que vostès ens
demanen, hi ha una diferència abismal. Si haguéssim de votar
la seva proposta tot açò cauria i només ens quedaríem amb
200.000 euros, que quedaria molt curt devora les necessitats
que ens demanen els ciutadans i que, alerta, van en la
concordança del que vostès van executar a la legislatura
passada, que va ser pràcticament res.

Ens demana vostè que posem 200.000 euros al Port de
Fornells, quan jo li dic que en aquesta legislatura al Port de
Fornells hi posarem 7 milions d’euros; que ens els demanen per
a una qüestió molt concreta, on parteixi d’un consens entre els
vesins, l’ajuntament i el Govern, quan resulta que aquests 7
milions estan consensuats amb els vesins, amb l’ajuntament,
que suposarà rehabilitació de paviments, que suposarà la
millora dels magatzems de les embarcacions esportives, la
rehabilitació del reforç al moll de la ribera existent, la
remodelació del contradic, el soterrament del dipòsit de la
benzinera, la reordenació dels espais a la plaça i la creació de
les edificacions i serveis. I a tot açò vostès ens proposen votar
en contra i que, en canvi, només ens (...) 200.000.

Qualcú de Menorca ni tan sols l’informa bé, Sr. Company,
i per tant amb les propostes que plantegen aquí sí que seria
important que ho fes.

O ens demanen 2 milions d’euros per al Port de Ciutadella,
per construir els dos ducs d’alba, quan resulta que hi tenim
posats 9 milions d’euros per optimitzar la infraestructura i
aprofitar l’espai d’amarratge existent, aquell moll sud que
encara no hem trobat, per ampliar i millorar l’estació marítima
que encara no ho han fet, o per millorar els accessos dels
passatgers, més la compra de plataformes que vostès tampoc no
van fer. 2 milions d’euros front als 9 que nosaltres proposam.

(Remor de veus)

Si hem de triar què fem? No, perquè hi ha una esmena a la
totalitat, la retirin, la retirin. La seva esmena a la totalitat
invalidaria aquests 9 milions d’euros que nosaltres invertim.
Per tant, han de ser un poc coherents amb el que plantegen. I la
política no deixa de ser confrontació, no deixa de ser i de posar
damunt la taula les necessitats més importants.

Vostès ens demanen els punts de recàrrega de vehicles
elèctrics, i és cert, quan la legislatura passada van fer i van
posar 50 punts de recàrrega. I en aquest any i mig nosaltres ja
en duem 200 i de ben segur que acabarem aquesta legislatura
amb prop de 500. Per tant, amb recursos i amb esforços
multiplicam una altra vegada per deu els resultats que vostès
van fer.

Ens demanen la millora de l’eficiència energètica en el
sector primari, i nosaltres li diem: i per què només en el sector
primari? I per què no també en el sector comercial i a
l’industrial? No, no, les propostes que nosaltres duem, que és
en la seva globalitat, a aquestes vostès ens propostes una
esmena a la totalitat i que es voti en contra, i que només
dediquem recursos al sector primari, i açò tampoc no toca, Sr.
Company.

O ens demanen els passos a nivell de l’SFM on hi ha partida
per a aquests passos a nivell, per suposat, però mentrestant i en
paral·lel ens proposen que votem en contra de l’electrificació
amb aquesta esmena a la totalitat.

Davant d’açò, Sr. Company, es fa difícil, es fa difícil donar-
los o entendre que cap de les propostes que vostès plantegen
són propostes que tenguin sentit, que siguin de millora cap als
serveis de la ciutadania. I jo aquí sí que voldria llançar i voldria
fer una reflexió sobre la importància d’estimar-nos allò públic,
d’entendre que el sector públic instrumental és un element
fonamental que hem de cuidar, que hem d’explicar la seva
importància i que hem de fer cada dia per millorar-lo.

Despús-ahir en el començament del debat el Sr. Font
explicava allò de la lluita que tenen els petits empresaris, la
pòlissa, la necessitat de fer front i d’entendre i d’acompanyar-
los, i és cert, i jo li demanaria, Sr. Company, i qui està disposat
a lluitar de ver a favor del sector públic, de les empreses
públiques? Qui, quan ha estat al capdavant, de ver, president
consells d’administració, ha dedicat hores i esforços per fer que
anassin cap endavant? Qui, Sr. Company? Qui és que hi creu de
ver i qui és que no hi creu de ver? Perquè una persona que vol
assumir responsabilitats públiques, fins i tot liderar un partit
polític i per tant arribar a governar, si resulta que no es creu la
importància d’allò públic, aleshores el que fa és fer-lo entrar en
decadència, i això és el que van fer vostès la legislatura
passada.

Van decidir que l’empresa Ports de les Illes Balears tenia
poca importància i que l’important era privatitzar els seus ports.
Van decidir que els serveis ferroviaris no necessitaven de cap
nou creixement i per açò van condemnar tota la línia cap a
Llevant. O van decidir que l’IBAVI no era important i que si
incrementava la seva morositat no tenia açò conseqüències i
vam arribar a tenir més d’un 50% de morositat respecte
d’aquesta empresa pública. Si no hagués estat a l’àmbit privat
no hauria estat possible cap d’aquestes coses i vostè no ho va
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defensar ni una sola vegada. I és que en el fons no els interessa
perquè aquest no és, evidentment, el seu model.

El Consell de Mallorca té un anuncia, el sent qualque
vegada per la ràdio, que diu allò de “públic vol dir teu”, i jo
diria que, efectivament, “públic vol dir teu” quan entenem que
aquestes empreses fan, generen i donen serveis imprescindibles
per als ciutadans de les Balears. Sense el tren de Mallorca no
s’entendria ni s’entén la relació entre la comarca d’Es Raiguer
i Palma, entre la capacitat de vertebrar l’illa, d’apropar una
ciutat amb una comarca sencera. I si resulta que a açò li dóna
l’esquena, com han fet vostès la legislatura passada, llavors
incrementam les distàncies entre les illes, dins la mateixa illa,
perdó, i açò és el vertaderament important.

Si privatitzam els ports de les Illes Balears expulsam
l’embarcació petita, despersonalitzam els nostres ports, perdem
la capacitat de connectar port amb ciutat i, per tant, afavorir
creixements econòmics.

Si devaluam l’IBAVI fins a l’extrem que ens és ben igual
que els seus inquilins paguin o no, el que fem és afavorir
precisament que aquelles persones que més necessitats tenen i
que es troben en llista d’espera no puguin arribar mai a tenir un
accés a l’habitatge, perquè senzillament estaran ocupats.

I açò demana valentia, açò demana molt convicció, que no
vam veure la legislatura passada en vostès i que, en aquesta, va
acompanyada d’una esmena a la totalitat on ens demana que
votem en contra absolutament de totes aquestes propostes que
nosaltres hem plantejat. I no ho farem, Sr. Company, no ho
farem, continuarem amb el full de ruta que ens vam marcar,
amb els 47 projectes que hem planificat; amb els 166 milions
d’euros, amb aquest 26% d’increment dels pressuposts per fer
possible cada un d’aquests projectes, per enfortir el nostre
sector públic instrumental i per donar, des d’aquesta
perspectiva, un millor servei a la ciutadania, perquè açò és el
que hem de fer des de la responsabilitat de tots els que som
aquí perquè el que volem és tenir un servei públic i una
administració pública que sigui efectiva i que doni resposta a
tots.

I aquí hem de dir, crec que el Sr. Pericay ha estat prou més
llest que vostè, perquè ha identificat, en tot cas, un consorci
sobre el qual creu que aquest no té sentit i, per tant, aquí sí que
ens demana la seva supressió. I jo li puc dir: estic d’acord amb
vostè, Sr. Pericay, des de la perspectiva que el Consorci de
Palmanyola, efectivament, aquest l’hem de tancar, faltaria més,
i hem iniciat totes les passes per fer-ho possible.

Què tenim en aquests moments? En aquests moments tenim
un romanent de 125.000 euros que li hem de donar una sortida
i el que hem fet ha estat amb el veïnat d’allà acordar una
inversió necessària, gastar-nos aquests diners que encara hi ha
dins aquest consorci en aquest projecte concret de la zona
esportiva de Palmanyola i, per tant, encara el mantindrem viu,
fins que s’acabi aquesta obra, i, a la vegada, necessitam el
temps necessari per acabar de liquidar 3 milions d’euros que hi
ha de préstec, fins al desembre del 2021. No esperarem tant,
únicament acabarem l’obra que tenim per acabar d’executar
d’aquests romanents i, després, aquest deute d’aquest consorci
el passarem al deute públic de la comunitat autònoma. I en

aquest sentit, per tant, el que farem serà donar una resposta a la
seva petició, tot i que ara, com a tal, no el podem tancar perquè
encara tenim uns romanents als quals hem de donar sortida i
que ho volem fer des de la perspectiva de l’acord amb els veïns
de Palmanyola, per a qui era un consorci específic per als quals
s’havia donat una resposta.

En definitiva, en qualsevol cas, Sr. Company, jo li
demanaria que retiràs l’esmena a la totalitat que vostès han
presentat. No l’ha argumentada perquè bona part d’aquesta
anava en contradicció a les seves mateixes afirmacions. I si de
ver volen l’electrificació de la xarxa viària, si de ver volen
millores en matèria portuària, si de ver volen fer una passa cap
endavant en el Consorci de transports o que l’IBAVI funcioni
cada vegada millor, només poden, en aquest cas, davant les
dues alternatives, només poden votar la que aquest equip de
Govern ha dissenyat i ha redactat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marc Pons, si resulta que
ara vostè no podrà aplicar el seu pressupost perquè nosaltres li
hem presentat una esmena a la totalitat, què ha estat fent durant
tot aquest temps que no ens ha telefonat? Hauria d’estar un poc
preocupat, no hi deu estar gens, ergo vostè és un mentider, Sr.
Marc Pons, perquè això no és vera.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sr. Marc Pons, bé, ho direm d’una altra manera, ergo no és
vera el que vostè ha dit, Sr. Marc Pons. Sr. Conseller, vostè ha
adornat, com sempre sol adornar, com sempre sol adornar les
seves actuacions, i el coneixem molt i, a més, jo li alab moltes
vegades la manera que té de dir aquestes coses, perquè, ahir ho
deia qualque company seu de qualque company meu, vostè
també és capaç de dir moltes mentides sense posar-se vermell,
i això a mi, doncs, en certa manera li alab el gust. Però, si
estava tan preocupat per aquesta totalitat, m’havia d’haver
telefonat, perquè, a més, Sr. Conseller, si vol ser sincer, no hem
parlat tampoc de territori, quantes vegades li he demanat que
vostè i jo ens asseguem a parlar de territori? Quantes? Miri’m,
Sr. Conseller, si no li sap greu!

(Remor de veus)

Diverses, diverses, quatre, cinc, sis vegades, hi ha el
director general aquí. Sr. Conseller, no m’ha telefonat ni una,
ni una, per parlar seriosament de territori.

(Remor de veus)
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Si jo el que he volgut..., a més li he dit, amb tota sinceritat,
Sr. Conseller, li he dit, amb tota sinceritat, que era per parlar de
veres del que vostè vol de territori; jo ho sé que vostè no el vol
el tren de Manacor a Llevant, i ara m’acaba de dir que nosaltres
no vàrem creure i vàrem condemnar la línia de Llevant del tren,
i vostè no el vol, vostè ho sap que no el vol, vostè sap que
perdrà 6 o 7 milions d’euros cada any, i amb això pot pagar
gratis tot el transport públic d’aquella comarca. I vostè, que és
una persona de coneixement, maldament després adorni segons
quines coses, vostè jo li reconec que té coneixement i sap el
que du entre mans, conseller, vostè sap ben cert que això no es
pot fer. I vostè fa coses sensates i condretes, i sap que nosaltres
no en vàrem poder moltes.

Miri, i està bé que sigui aquí la consellera d’Hisenda, està
bé, però que vostè em digui que jo no estimi les empreses
públiques, aquí, aquí, havent-hi una persona que de 40 milions
d’euros a IBAVI el va deixar endeutat amb 120, això no està
bé. I a mi em va tocar, i torn dir, i sempre ja veu que contest a
resultes, perquè la primera intervenció ja li he dit que, com que
venia... venc d’agafar els serveis públics de sanitat i no estic
tampoc amb unes condicions massa òptimes -que aprofit per
dir-li que, per ara, almenys m’han tractat molt bé-, ja l’he
avisat, Sr. Pons, que em trobava tampoc en unes condicions
molt òptimes ni per entrar en batalletes, però és que vostè m’hi
fa entrar: la que avui és màxima dirigent dels doblers d’aquesta
comunitat autònoma va trobar l’IBAVI amb 40 milions de
deute i quan se’n va anar el va deixar amb 120 milions d’euros
de deute. I nosaltres vàrem haver de pagar, a més, 24 milions
d’euros, això és vera conseller.

I consellera, vàreu deixar les fiances amb un 5 o un 6% amb
el Sr. Carbonero.

(Remor de veus)

No, el que vàreu fer, consellera, va ser fer un bon forat i un
bon bunyol que nosaltres vàrem haver de tapar i no vàrem
poder fer política d’habitatge, com podeu fer vosaltres ara, que
estic encantat de la vida que la pugueu fer, és que em sembla
estupend que es pugui fer. El que passa és que el que no em
sembla bé és que se’ns acusi de les maneres com ens acusen.

Escoltin, amb la morositat de l’IBAVI en haver acabat, Sr.
Marc Pons, jo li deixaré passar un any, si li sembla, i li faré una
pregunta: a veure quina morositat ha reduït vostè amb tota
aquesta història que s’ha muntat. Perquè vostè és vera que m’ha
telefonat una vegada, una vegada per asseure’ns, i només ha
estat per tornar implantar els desnonaments en aquesta
comunitat autònoma, només per això.

(Remor de veus)

Vostè ho sap, vostè ho sap, Sr. Pons. Per tant, deixem
passar un any per veure aquest pla d’acció que vostè durà a
terme, si el Sr. Negueruela l’ha d’ajudar, que en això
d’inspeccionar li agrada tant, que l’ajudi; aleshores, miri, anem
a veure...

(Remor de veus)

... aquest súper pla quantes persones hauran trobat que realment
no feien el que tocava, que jo estic d’acord que si els troben no
se n’han de beneficiar, però després veurem en quin
percentatge ha baixat aquesta morositat de l’IBAVI.

Miri, el Consorci de Palmanyola, el que li queda,
efectivament, és, a més, si no vaig errat, és per posar el camp
d’herba al camp de futbol, no és així, Sr. Conseller? Aleshores,
això també ja li vàrem deixar tot fet, ha passat un any i mig, tot
això nosaltres ho vàrem deixar tot fet i aprovat en consell
d’administració i el normal és que el Consorci de Palmanyola
acabi, perquè haurà acabat les seves funcions. No vull suposar
que vostè es qüestioni que ha estat malament fer l’escoleta dins
el consorci de Palmanyola, perquè l’escoleta d’alAlots que hi ha
allà es va fer dins el consorci de Palmanyola i estic segur que
això també a vostè li sembla bé.

En definitiva, com que no hi ha molt més temps, conseller,
jo l’únic que li volia dir era que em sembla bé que tengui més
doblers, ja ho vaig dir ahir, i l’únic que li he demanat és que
tengui aquell seny, que l’apliqui fent les inversions on pertoca
i no es deixi dur per capritxos. Transport públic, sí; capritxos,
no.

I li he de recordar que els viatgers en transport públic
aquesta passada legislatura varen créixer de forma molt
important en més d’1 milió i mig de passatgers en tren. Per tant,
alguna cosa deguérem fer bé, no tot degué ser malament,
malament, malament, que és un poc el mantra que s’empra des
de l’esquerra per dir les coses.

Vostès no tenen barracons, tenen aules modulars; vostès no
maten cabres, gestionen cabres; i vostès no tanquen línies,
vostès també gestionen el transport públic. I això ho haurien de
començar a canviar, Sr. Conseller.

Moltes gràcies i que tengui un bon Nadal.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No intervindré, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Contestació del Govern per
tancar la qüestió incidental, té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Més que res perquè quedi clar
allò de qui és qui diu la veritat i qui no. 

Hi ha una esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular,
sí o no?
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(Se senten veus de fons que diuen: “sí”)

D’acord. Si aquesta esmena surt perquè la votem, si sortís,
què succeiria? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per tant, aleshores el que li toca a vostè és retirar aquesta
esmena si està d’acord amb l’electrificació perquè, si no, no hi
haurà electrificació...

(Alguns aplaudiments)

Siguem conscients d’això i sapiguem qui és qui diu la
veritat i qui és que no la diu, a partir d’aquí devora... a partir
d’aquí devora facem una reflexió també, facem una reflexió
sobre estimar allò públic i les empreses públiques, Serveis
Ferroviaris, Consorci de Transports, l’IBAVI, per cert, Sr.
Company, totes les qualificacions d'HPO que s’havien
aconseguit la legislatura anterior a la seva vostè les va perdre
totes, la darrera promoció pública d’habitatge públic ve
d’aquesta època perquè vostè no en va començar cap, ni en va
acabar cap, una en tot cas en degué acabar perquè ja estava a
les darreres, per tant res.

Hem tingut molts de debats, aquesta legislatura i la passada,
i hem escoltat més d’una vegada els arguments que s’han posat
damunt la taula i sap vostè que l’escolt sempre amb molta
d’atenció i dels debats que hi ha hagut aquí -ara ho dic per allò
del públic, eh?, la importància de posar en valor allò públic-,
vostè bàsicament ha defensat dues qüestions, fonamentals,
fonamentals: ajudes europees a l’agricultura i -segona- poder
fer a ca nostra el que vulguin, llei agrària. 

Aquesta ha estat bàsicament l’estratègia del Partit Popular,
que és la de no creure en allò públic perquè mentre creiem en
allò públic quan ens vénen doblers..., però no per posar en
valor empreses, serveis... que representen oportunitats de
cohesió i de qualitat de vida de la ciutadania i mentre en
aquesta cambra vostès votaven i valoraven i aplaudien
l’austeritat extrema que justificava qualsevol retallada,
nosaltres des d’aquí el que fèiem era esforçar-nos al màxim per
dir-li: això és una equivocació i quan nosaltres arribem ho
canviarem i ho farem d’una altra manera, molt millor, perquè
volem millors serveis. I açò és el que hem fet, Sr. Company,
açò és el que hem fet.

Li posaré algun exemple més també. Ports Illes Balears,
Ports, l’empresa pública de Ports, 2014, és la mitjana, el 2014
hi havia uns pressuposts de 20 milions d’euros -20 milions
d’euros-, pressuposts d’Illes Balears; 2017 -2017-, hi ha un
pressupost de 36 milions d’euros, incrementam més d’un 80%
el pressupost de Ports Illes Balears. Sap quina és la quantitat
que aporta la consellera Cladera, el Govern, a Ports Illes
Balears amb aquest increment del 80%?, zero. No hi ha un sol
euro de la comunitat autònoma que vagi a Ports Illes Balears i,
en canvi, creixem en 16 milions d’euros, Sr. Company. 

Per què?, idò perquè racionalitzam, optimitzam i feim
aquelles coses que pertoquen, la revisió... és clar que sí, i
aquesta és la preocupació i açò no és fàcil, perquè no li pots dir
al... “no, no, jo privatitzaré i ja... si, tu juga i ja és igual com

quedi el port després”, no, feim un plantejament diferent i són
dos models diferents, que jo puc creure que el seu sigui bo, el
seu és el del... Sr. Camps un poquet devaluat, d’acord?, però el
neoliberal aquest que va a tot gas, desfermat és açò, nosaltres
no el compartim...

(Alguns aplaudiments)

...no el compartim, Sr. Company.

Tenim un altre model, tenim una altra política i, és més, si
volem mirar cap endavant, a un llarg termini, si volem unes
illes que siguin cohesionades, que de veritat tenguin una
societat on resulti que tothom -tothom- se senti orgullós,
content de viure en aquesta societat, a la llarga el model bo és
aquest, el d’aquesta banda, n’estic convençudíssim perquè si no
implicaria les desigualtats, la devaluació dels serveis públics i
una mala manera de planificar i de dissenyar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

I açò que li deia ara ho podríem traslladar també, he parlat
ara de Ports Illes Balears, però és que el pressupost de l’IBAVI
creix un 17%, el d’SFM creix un 13%, el de Consorci de
Transports creix un 22%, el de SITIBSA creix un 11% i el 80
que li deia de Ports. Hi ha més d’un 25 llarg per cert més de
creixement. 

Per tant, feim esforços i no és que t’agradi o no t’agradi, és
que hi hagi la importància de qui hi ha de creure que açò és el
que toca, perquè els recursos de Ports ja hi eren -ja hi eren-, el
que passa és que no es gestionaven; els dels Serveis Ferroviaris,
una bona part d’ells, ja hi eren, el que passa és que ningú no els
prestava atenció per dir “eh, dediquem hores aquí, facem la
feina que toca per veure com ho podem fer”; el 40% de
l’electrificació són fons FEDER. Per tant, feim esforços i ho
ajuntam amb romanents que estaven allà, que sort que no varen
fer la feina que tocava perquè vostès ho haurien liquidat tot.

Per tant, sí, hi ha una altra manera, que és aquesta que
defensam nosaltres, amb moltes dificultats, moltíssimes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marc, hauria d’acabar.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT: (Marc Isaac Pons i Pons):

Acab ja, Sr. President. Amb moltes dificultats, però
convençuts que aquest és el model i és el projecte polític bo,
encertat que fa possible precisament cohesionar i fer créixer
tothom com toca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, el Sr. Aitor Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Conselleria de Territorio, Energía y
Mobilidad, parece que es una conselleria que tiene unas
responsabilidades... bueno, que parece que son... no tan
importantes como otras consellerias quizás a lo mejor por cómo
ha empezado el debate esta mañana que parecía que toda la
gente estaba un poco dispersa y no prestaba atención a lo que
se decía al principio, pero es verdad que tiene unas
responsabilidades muy grandes porque tiene una
responsabilidad sobre los resultados del modelo de crecimiento
que queremos y se que quiere en esta comunidad y no sólo lo
que se quiere, sino la que se fomenta y por eso es muy
importante. 

El futuro de la calidad de vida de esta comunidad pasa, y
mucho, por esta conselleria.

Si al principio parece que es demasiado técnica, son sus
proyectos los que materializan las políticas de crecimiento, o
no, ilimitado, las que le queramos dar: carreteras versus
transporte público de calidad; cemento versus... protección del
paisaje y del territorio; continuar incrementando la huella de
CO2 o un nuevo modelo energético; o especulación
inmobiliaria contra la desmercantilización del derecho a la
vivienda. Son dicotomías que debemos resolver una a una para
que el conjunto suponga una mejor calidad de vida de las
personas que con nosotros y nosotras viven en esta comunidad.

Hay derechos, porque al final los recursos que se ponen son
derechos, que debemos rescatar, y hay que reflexionar mucho
sobre cuál es realmente el modelo de movilidad que queremos
para Baleares. ¿Seguimos apostando por carreteras o seguimos
apostando firmemente por el transporte privado? Entendemos
que hay muchas soluciones antes de seguir poniendo asfalto en
estas islas; se puede y se debe apostar fuerte para tener un
transporte público que garantice a la población su movilidad,
una movilidad que en una sociedad cada vez más precarizada
y en la que un 24% de la población está en el umbral de la
pobreza, el derecho a poder desplazarse a precios razonables,
a moverse para poder optar a oportunidades laborales, debe ser
tenido en cuenta por este gobierno. Un camino es fomentar más
la intermodalidad entre los diferentes transportes terrestres, y
que haya más frecuencia entre los municipios que ahora tienen
carencias, y no hacer lo contrario, Sr. Conseller, como por
ejemplo suprimir frecuencias o reducir frecuencias del bus
lanzadera entre Alaró y la estación del tren, que está anunciado
por la Dirección General de Movilidad. 

Se ha de cambiar el paradigma de la movilidad
abandonando las creencias de que toda la movilidad ha de ser
cuestión radial, es decir, que todo vaya a una capital, que todo
vaya a una población grande. No, a lo mejor hay trayectos que
se deben fomentar entre poblaciones que están cercanas sin
necesidad de acercarse a la población más grande. Hay que
racionalizar el transporte público porque así reduciremos el
privado, obteniendo los consiguientes beneficios para nuestra
sociedad; vertebrar, como decimos, no es únicamente la
columna vertebral, hay que lateralizar.

Y es verdad que ha habido mejoras, una mejora en el
presupuesto de cara a la integración tarifaria, que es un primer

paso para conocer en principio también qué usuarios utilizan el
transporte público y qué tipo de usuario es el que lo utiliza,
porque hasta ahora los únicos datos que teníamos, o que tenía
la administración, procedían de las concesionarias; estaban en
manos de las concesionarias y así es algo que se podrá
solucionar.

Respecto a la vivienda, 2017 va a ser un año fundamental
para la vivienda, Sr. Conseller. No está el conseller de Turismo,
pero ustedes dos van a tener un protagonismo esencial, por
cuanto que las leyes que se van a tratar tanto de la vivienda
como del alquiler vacacional influyen, y mucho, en el derecho
a la vivienda. 2017 va a ser, Sr. Pons, un año crucial, y nos
jugamos de verdad si queremos un modelo especulativo o si
queremos un modelo en el que todas las personas de esta
comunidad autónoma tengamos un derecho a la vivienda. Sé
que puede ser un poco baladí el asunto para algunas personas
que están dispuestas a continuar con este modelo de
crecimiento, a continuar con este modelo especulativo. Si usted
está diciendo que nosotros, que esta banda, este lado... -ya, ya
lo sé- este lado es un modelo distinto que se desmarca de la
otra banda, que eso sí que es una banda...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

...tendremos que llevar acciones necesarias o acciones claras
para realizarlo, y, por ejemplo, no es siguiendo el modelo
especulativo de crear o de convertir los locales comerciales en
viviendas habitacionales para que luego en la ley de alquiler
turístico se puedan alquilar y continuar insuflando aire a la
burbuja turística.

Por eso nosotros también metemos, introducimos una
enmienda, que fue aprobada en comisión, de 1,5 millones para
el derecho a la vivienda. Sabemos que es difícil, sabemos que
no hay muchos recursos en la comunidad autónoma, y somos
conscientes que las políticas hipotecarias de la Sra. Mabel
Cabrer, que nos han hipotecado en esta comunidad autónoma
durante muchos años con las autopistas inundables de Ibiza,
con el metro inundable de Palma, nos limitan los recursos para
que ese derecho a la vivienda pueda ser efectivo.

Intentando ayudar un poco hacia ese derecho presentamos
una enmienda, la 16743, para ayuda al alquiler de vivienda para
personas en riesgo de exclusión social en Menorca.
Entendemos que las personas con riesgo habitacional han de
tener sus ayudas, y en Menorca tienen un plan para ello y
entendemos que puede ser susceptible de eso; en Menorca,
donde el IBAVI ha tenido problemas, problemas a la hora de
entrega de vivienda, una morosidad, Sr. Company, una
morosidad del IBAVI que es por confundir lo que tiene que ser
una ocupación honesta y con derecho a la vivienda de un lugar
para vivir, de un techo, a que cualquiera de la banda pueda
ocupar una vivienda pública en detrimento del derecho de
otros.

Y respecto a eso, y ya hablando de las enmiendas,
empecemos por las enmiendas del PP. Miren... parece que está
habiendo un avance de la “podemización” del PP; va pidiendo
soluciones para la pobreza energética, que nos parece bien;
pide que se acaben los desahucios, que nos parece bien. Pero,
señores del PP, no somos del todo previsibles; este año no
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presentábamos enmienda contra la deuda, porque además
ustedes demuestran una actitud un tanto diletante; ¿por qué?,
porque hacen de aprendices de brujos, y las escobas se les están
multiplicando y están presentando enmiendas contra la deuda
sin ningún tipo de discurso, sin ningún tipo de discurso, y sin
conocer o entender por qué se presentan enmiendas contra la
deuda ni qué es lo que supone. Enmiendas contra la deuda no
se presentan para hacer más infraestructuras, para hacer caldo
gordo a constructores y empresarios. Enmiendas contra la
deuda, en caso de presentarlas, hay que presentarlas para
ayudar a la gente; si no saben tener argumentos para hacer
enmiendas contra la deuda..., porque todavía no hemos
escuchado ningún argumento político salvo que sea saltarse el
artículo 135 de la Constitución que ustedes mismos aprobaron.

También continúan presentando en esta sección enmiendas
contra la Conselleria..., o de bajas en la Conselleria de
Transparencia. Creo que ayer ya se dijo que la Conselleria de
Transparencia tiene un límite presupuestario y que parece que
ustedes, en esas escobas que se les van multiplicando del
aprendiz de brujo, se salen del presupuesto de la Conselleria de
Transparencia, y por eso no vamos a darles soporte.

Respecto a las enmiendas 16250 y 16251 de Ciudadanos,
pues tampoco les daremos soporte porque entendemos que
mejorar la movilidad en un entorno de un espacio totalmente
privado pues corresponde al espacio privado quien tiene que
mejorar la movilidad y no por parte de dinero público. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Les ulleres deuen ser del Sr. Morrás...

Moltes gràcies, Sr. President. No és que pensi que amb
ulleres hi veuran més però, bé, jo les hi torn...

(Algunes rialles)

Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, el nostre grup
parlamentari no ha presentat una esmena a la totalitat, per què?
Perquè, tot i ser a l’oposició, consideram que no tot ho fa
malament el Govern i, per tant, hi ha determinades conselleries
i determinades seccions que consideram que els seus
pressuposts estan ben orientats, és el cas de la seva conselleria,
de la Conselleria de Territori, perquè pressupostàriament fan
dues coses i marquen dues prioritats amb les quals estam
absolutament d’acord que és l’electrificació del tren, per una
banda, i, per una altra banda, l’aposta per la modernització dels
ports, que durant quatre anys varen estar absolutament oblidats
i que és una necessitat peremptòria i urgent.

Per tant, nosaltres com que coincidim amb aquestes
prioritats i coincidim amb l’increment pressupostari en aquest

cas, així com en altres conselleries hem estat crítics aquest dies,
amb la seva conselleria no ho podem ser. 

Pensam que la seva conselleria té reptes molt importants,
però els reptes més importants que té la seva conselleria diríem
que no són pressupostaris, perquè té un repte legislatiu que és
el tema de la Llei del sòl, que ja en parlarem o no, perquè
aquest govern es caracteritza per dir que dialogaran, però
després no dialoguen, tenen reptes de gestió importants, que és
el tema de la concessió del transport terrestre de Mallorca, que
és un gran repte que nosaltres ja li vàrem manifestar en
comissió que no acabam d’entendre per què es fan cinc grans
zones geogràfiques o tres grans zones geogràfiques -gràcies per
la correcció-, perquè es concentren les zones geogràfiques amb
el risc que això pot crear de les petites empreses balears que no
es puguin presentar en aquest concurs per les concessions. 

En transport terrestre és on tenim l’única esmena que hem
presentat en aquesta conselleria, que és un tema, diguem, abans
que es facin les noves concessions i tal intentar incrementar les
freqüències entre Felanitx i Manacor. Supòs que el Grup
Parlamentari de Podem no s’ha posicionat sobre la nostra
esmena perquè ha fet una explicació clarament favorable a
l’esmena i supòs que la votaran a favor, perquè ja ho va dir
ahir, volem més freqüències, aquesta és una esmena perquè hi
hagi més freqüències, entre Felanitx i Manacor, i no només
volem més freqüències sinó que troben que no han de ser
radials sinó que hi ha d’haver entre poblacions properes, entre
Felanitx i Manacor efectivament, és que clar, ha fet l’explicació
a la nostra esmena i no importa que jo l’expliqui. Efectivament
aquests són els requisits i aquesta és l’explicació de la nostra
esmena. Per tant, suposam que s’aprovarà sense cap problema.

Tercer repte que vostès tenen, el tema de l’IBAVI, se n’ha
parlat un poc, del tema de posar ordre a l’IBAVI. Vostès fa un
any i mig, per tant, el desordre s’ha incrementat amb vostè com
a conseller, això és la realitat, els impagaments s’han
incrementat. No dic que sigui culpa de vostè, és culpa, en gran
part, d’un discurs dominant i d’una inacció de la conselleria.
Crec que és culpa d’aquests dos elements, però és evident que
almanco vostè ha reunit els grups parlamentaris i ha intentat
posar fil a l’agulla. Veurem com acaba això, però vostè ha de
posar ordre i ha de començar a desnonar la gent que no paga i
que ho pot fer. Això està bé que es digui amb claredat. 

Té un quart repte que li hem manifestat en comissió i aquest
és el repte on tenim molts de dubtes que vostè se’n pugui sortir,
que és el tema... que diríem que és un repte cultural, que és el
tema de les energies renovables. Clar, aquí tothom és bo de fer
dir, tothom està a favor de les energies renovables? Sí, hem de
fer un parc eòlic a una determinada zona?, tothom està en
contra. Clar, això és un dilema molt mal de resoldre i que vostè
ha de resoldre. Jo l’he de resoldre? Si em fan conseller jo
l’intentaré resoldre. Bé, això és molt difícil, és complicadíssim,
però aquest és el tema. Per tant, això és el fracàs d’energies
renovables a les Illes Balears, aquesta és la realitat, perquè clar
a nivell teòric tothom està a favor, a nivell pràctic els
ecologistes els primers estan en contra. Clar això, diguem, és la
quadratura del cercle perquè efectivament els molins de vent
s’han de situar a qualque banda i quan no els vols enlloc és
difícil fer energia renovable.
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I cinquè repte que té vostè, que jo no vull deixar
d’esmentar, que tampoc no és pressupostari, el tema dels
aeroports, de la cogestió aeroportuària, etc. Evidentment no
m’ha allargaré perquè això és un debat de pressuposts. 

Per tant, nosaltres ja veu que amb la política pressupostària
de la conselleria hi estam bàsicament d’acord, el que passa és
que tenim molts de dubtes sobre reptes que té la seva
conselleria. 

Amb relació a les esmenes dels altres grups, algunes
esmenes del Partit Popular, no les de totalitat, però algunes
esmenes concretes de globalitat hi donarem suport o ens
abstendrem perquè ens semblen bones propostes. És a dir, ja es
dóna per suposat que la conselleria fa feina per eliminar els
passos a nivell, però bé està bé que hi hagi una esmena en
aquest sentit. Per tant, nosaltres intentam ser positius. Al
contrari del Grup Parlamentari Podem que veu dicotomies per
tot i tot és en blanc i negre, nosaltres intentam que les coses
siguin compatibles perquè el transport públic s’ha de potenciar,
però el transport privat continuarà existint, per tant, nosaltres
no pensam que s’hagi de triar entre una cosa i una altra sinó
que ho hem de fer el màxim de compatible i el màxim de
competitiu totes dues coses. Pensam que en això consisteix el
centrisme i la centralitat que intentam practicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Començam el torn en contra. Pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula Joana Aina
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Som aquí avui per debatre aquest
pressupost de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
Nosaltres des de MÉS per Mallorca sí que hi donam suport,
creim que tenen un gran i un fort compromís social amb molts
de temes que són principals per a la nostra, així com nosaltres
pensam, com és l’habitatge social, com és el transport públic,
com és l’impuls a les energies renovables, la lluita contra la
pobresa energètica, etc. Són unes prioritats que han marcat
també aquesta agenda dels acords pel canvi i, per tant, nosaltres
sí que hi volem donar suport. 

Sobretot vull destacar el tema del transport públic, aquesta
aposta que després de l’actitud negligent i nefasta del Sr.
Company i del Partit Popular que va deixar que l’Estat deixàs
de pagar el conveni ferroviari... sí, Sr. Company, això és el que
va passar, vostè va deixar que fessin el que els va... bé, no
volia... ja no ho vull dir, volia dir una altra cosa i m’abstendré,
però varen fer el que varen voler des de l’Estat i vostè ho va
consentir, això és la realitat. Aquí varen deixar d’arribar els
doblers per culpa seva, per culpa seva.

Aquesta electrificació, aquesta passa important que afronta
aquesta conselleria, al final s’han hagut de cercar els doblers
per un altre caire: fons europeus, fons propis d’aquesta
comunitat. Això és el compromís d’aquest govern que vostè no
va tenir en cap moment. Aquesta és l’aposta. A vostès sí que de

totes maneres els va bé que rescatin les autopistes de Madrid,
que facin AVE, 5.000 milions a l’Estat, a això no posen cap
protesta, mai no sent el Partit Popular de les Illes Balears que
protesti contra això, mai, no els hem sentit mai. Vostès els han
sentit? Jo no. 

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

Vostès els han sentit? No, mai, mai no diuen res que posin
5.000 euros el Partit Popular a Madrid a rescatar les
autopistes...

(Alguns aplaudiments)

... per fer AVE, en canvi aquí deixin de pagar el conveni
ferroviari. Sí, Sr. Company, aquesta és la realitat.

Miri, vostè aquí ha parlat en un moment donat també de
com... de desnonaments i vostè va acomiadar a SFM i a
IBANAT més de 40 persones, a més de 40 persones les va
deixar sense feina i a més amb un agreujant, que el jutjat els ha
donat la raó. Ho va fer malament, és que a més ho va fer
malament, sense raons i ara aquesta comunitat ha de pagar el
que vostè va fer malament...

(Alguns aplaudiments)

... aquest és el problema de la seva mala gestió, Sr. Company.

Per tant, nosaltres creim que aquests pressuposts són com
la nit i el dia del que vostès plantejaven. Nosaltres, no es
preocupi, si el conseller no reclama aquest conveni ferroviari
des de MÉS per Mallorca insistirem. Volem el tren de Llevant
i seguirem insistint amb el tren de Llevant. Des de MÉS per
Mallorca hi insistirem, li recordarem, no es preocupi.

Transport per carreteres. Estam contents que es continuï
fent la feina que es va iniciar en el 2007-2011 en el Consorci de
Transports, sí, clar que sí, perquè creim que va ser i va ser mal
de fer aconseguir que totes les línies acabassin al mateix temps
per poder planificar totes les línies a Mallorca, era necessari.
Veníem d’unes concessions donades a dit en un moment social
que havien canviat els moviments i la mobilitat d’aquesta illa.
Per tant, era molt necessari replantejar la nostra illa i la
mobilitat terrestre de la nostra illa d’una forma global. Es varen
fer moltes millores en freqüències i nosaltres creim que aquí, en
aquest pressupost, amb aquest milió de millores i amb punts
d’informació, també es facin moltes més millores.

També esperam, Sr. Conseller, que hi hagi més
comunicació i més diàleg en certs canvis que vostè ha implantat
darrerament. Això sí que li demanam, que hi hagi més
comunicació i que hi hagi més diàleg, sí que li volem demanar.

El tema de la integració tarifària de l’EMT és una cosa
pendent, la Sra. Cabrer ja ho va deixar pendent perquè no ho va
fer, vostè també ho va deixar pendent i, per tant, nosaltres
creim que és positiu que hi hagi aquest avanç i creim que és una
demanda molt important.

La col·laboració amb el túnel de Sóller, significativa, són
700.000 euros, però ens sembla important, una aposta del
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Consell Insular, un reclam dels habitants de la zona de Sóller
i de tots els pobles del voltant que es va reclamar dia sí i
reiteradament al Consell Insular de Mallorca, i la Sra. Salom,
del Partit Popular, es va negar reiteradament a fer aquesta passa
i a plantejar-ho, ni tan sols, reiteradament durant quatre anys,
la Sra. Salom i el Partit Popular es negaren a fer aquesta passa.
Aquest nou govern sí que també fa aquesta passa.

Bé, com no pot ser d’altra manera, evidentment aplaudim
l’aposta per l’habitatge social, aquest canvi de plantejament cap
al lloguer social i, a més, augmentar fins al 80% aquestes
ajudes al lloguer social.

També aplaudim i creim que s’han d’incloure les entitats
socials per parlar sobre aquests criteris socials d’adjudicació
d’aquests habitatges. Ens sembla molt positiu.

I també ens sembla positiu que en el que no arriben doblers
de Madrid, com per a l’accessibilitat dels habitatges, aquest
govern faci una aposta i posi doblers de recursos propis per a
l’accessibilitat dels habitatges d’aquesta illa, perquè el Govern
estatal no ho contempla en el seu pla estatal, i sí, nosaltres
volem reclamar aquí que estam contents que precisament
aquest govern faci aquesta passa.

Deixaré el tema de ports, crec que se n’ha xerrat, les
millores són necessàries, però també l’altra peça important per
a nosaltres és el model energètic. Clar que sí, aquest pla de
transició. A mi em sap greu, però el Partit Popular l’únic que ha
fet és penalitzar l’autoconsum i les energies renovables, vull dir
a nivell estatal, això està en la seva pràctica, ha augmentat el
rebut del llum ... Mirin, de 2012 a 2015 ha augmentat el rebut
del llum en més del 16% i en més de 500 euros per usuari, això
és molt greu i crec que és antisocial el que ha permès aquest
Partit Popular a nivell d’estat, que l’únic que ha fet ... fins i tot
ha consentit el tema del bo social, que encara que ha donat
solució al fet que s’hagi llevat, i que fins i tot en aquests darrers
sis mesos ha tornat tenir una pujada de llum molt important.
Això sí que és el que afecta la gent, i nosaltres també no veim
que vostès protestin contra això, deixen que a nivell estatal el
seu partit es posi d’acord amb aquestes grans
comercialitzadores i que, per tant, no defensin aquests petits
usuaris als quals els suposa tant de perjudici aquestes pujades
de llum, perquè és el que ha passat amb la seva gestió.

Bé, les ajudes a l’autoconsum, l’eliminació de taxes
administratives, la finestreta única, el plantejament de fer unes
directrius estratègiques a cada illa, el pla director, les lleis de
canvi climàtic i d’energies renovables ens semblen molt
positius. Són reptes, sí, Sr. Melià, crec que són reptes també
aquests, nosaltres també els veim com a reptes, però crec que
són importants.

El fons de rescat energètic i per la pobresa, evidentment tots
aquí ho hem debatut moltes vegades i hi estam d’acord, i també
una passa important, el tema del pla d’eficiència energètica als
edificis públic, creim que s’ha reclamat moltes vegades, hem de
donar exemple, els que gestionam i, per tant, és important que
es faci aquesta passa, com podem reclamar als nostres
ciutadans i ciutadanes que realment facin un esforç per tenir
habitatges eficients energèticament quan nosaltres, que
gestionam, els edificis públics, no feim el mateix? Crec que és

important aquesta passa exemplar i que, a més, aquest estalvi
es reinverteixi en aquest sentit.

La simplificació de tràmits i anar pel camí de baixar aquesta
dependència energètica és un repte, és difícil trobar aquesta
consciència entre diferents per parlar de quin és el model
energètic i on han d’estar aquestes energies renovables.

Creim que s’han fet moltes passes també per la
connectivitat des de MÉS per Mallorca, aquí hi ha hagut
unanimitat per a la tarifa plana, hem de continuar reclamant
aquest 25% de descompte marítim que el Partit Popular a nivell
estatal i que l’Estat ens fa pagar a nosaltres amb recursos
propis, que són 9 milions d’euros que es podrien dedicar a
moltes altres coses. La cogestió portuària no avança, al
contrari, AENA va privatitzar el 49% dels aeroports, i ara fins
i tot amenaça augmentar aquesta privatització, on va aquesta
cogestió aeroportuària?, nosaltres tampoc no els sentim
protestar, senyors del PP de les Illes Balears, això és una
amenaça greu, greu, a aquesta reclamació de cogestió portuària
que aquí en aquesta cambra s’ha reiterat moltes vegades.

I no només això, a més altres amenaces, com són Autoritat
portuària, Port del Molinar, la modificació d’aquest Port de
Palma amb un gran centre comercial, moltes amenaces tenim
des de l’àmbit relacionat amb aquesta conselleria.

Sí que volem també reclamar les competències en litoral,
crec que som una illa i hauríem de tenir dret a gestionar el
nostre litoral i a decidir com el volem. Nosaltres estarem
devora el conseller per reclamar aquestes competències en
ordenació de la nostra costa.

I la darrera amenaça que tenim en temes de connectivitat és
precisament aquest descompte de resident per a grups que
precisament no fa un dia o dos que ens ha dit el ministeri que
no és que ho hagi eliminat, sinó que es pensen que el març el
tornaran imposar, o sigui que baixarà el descompte del 50% a
grups de més de nou persones. Jo crec que també haurien de fer
vostès una passa endavant i deixar clar que vostès no hi estan
d’acord. Nosaltres els donarem suport en això.

I bé, de les esmenes, vull acabar, com ja vaig dit ahir no
aprovarem les esmenes del Partit Popular, creim que a vostès
els agrada, veig que continuen amb la desobediència
constitucional de l’article 135, que ja els vaig dit ahir. Ducs
d’alba ja ho hem dit moltes vegades, no hi estam d’acord, és
una qüestió que no estam d’acord amb el projecte i, per tant, els
votarem que no.

Al Grup El Pi, creim que aquesta línia ja es contempla i ja
passen línies d’autobusos a la zona que vostès demanen. 

I respecte de les esmenes del grup Mixt, és ver que moltes
són competències del consell insular i creim que s’han de parlar
a un altre àmbit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. M’ha agradat molt
la teva intervenció, Joana Aina, molt intensa.

L’augment del 28% del pressupost de la Conselleria del
Territori, Mobilitat i Energia, és una bona notícia per impulsar
aspectes tan importants som són les energies renovables, la
lluita contra la pobresa energètica i l’habitatge. La inversió en
energies renovables és mirar de font a un futur que, d’altra
manera, pot ser incert, i hem de ser responsables i exemplars.

Compartesc el que ha dit el Sr. Morrás sobre la importància
d’aquesta conselleria per a la qualitat de vida d’aquesta
comunitat i sobre el seu futur.

Com una lletania, trobam imputats més de 7 milions
d’¡euros al deute amb les esmenes del Partit Popular, i n’hi ha
una molt sorprenent de 5 milions per pagar expropiacions, la
16647. Parla d’expropiacions em fa pensar que hem de
continuar pagant 38 milions d’euros cada any per tres obres de
l’època Matas, 14 milions pel metro, 23 milions per les
autopistes d’Eivissa i 1,5 milions pel conveni amb el Bisbat de
Mallorca per unes obres que es van fer. És a dir, 38 milions
d’euros del pressupost d’aquesta conselleria condemnats,
segrestats fins a l’any 2030.

Una altra de clàssica, com la 16648, que demana la
instal·lació dels ducs d’alba al Port de Ciutadella. Sobre
aquesta qüestió, sobradament parlada i debatuda, només vull
dir que durant aquest 2017 es contempla invertir un 3,8 milions
als ports de Ciutadella i Fornells.

I després tenim els tòpics habituals, i són aquelles esmenes
que es proposen a càrrec del pressupost de la Conselleria de
Transparència, per un valor de 2 milions d’euros afecten el
personal d’aquesta conselleria, o els 1,5 milions que treuen a
IB3 mentre demanen contínuament que es millori el seu
pressupost, qüestions que no entenem i que no podem acceptar.

Per tant, votarem en contra de les seves esmenes, ja sigui
perquè s’imputen al deute, perquè ja estan contemplades al
pressupost o perquè no compartim les seves obsessions.

Respecte de les altres esmenes, hi votarem en contra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. És que
resulta sorprenent la intervenció del Sr. Company, conciliadora,
de baixa intensitat, quan ell era responsable d’aquesta

conselleria en el govern del Partit Popular, una conselleria que
va emproar directament a defensar els interessos particulars i
anar en contra dels interessos generals d’aquesta comunitat, i
ara ve aquí amb un to conciliador, de baixa intensitat; no sé si
és perquè s’ha passat amb la valeriana o si és perquè vol
projectar una altra imatge ara que està en ple procés electoral
intern, i per tant ve aquí amb aquest to...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...que no reconeixem i que ens sorprèn, perquè el coneixem i
sabem que... té un interès personal a fer aquest canvi d’imatge.

Miri, vostès han presentat... han presentat una esmena a la
totalitat a un pressupost que creix un 28,9%, que té 166 milions
més d’euros que l’anterior exercici i que destinarà 114 milions
d’euros a inversions, i malgrat això presenten una esmena a la
totalitat i després, per solucionar i canviar el rumb d’aquest
pressupost, presenten 10 esmenes, 10 esmenes que podien
haver-se evitat la poca feina que els han dedicat perquè són
esmenes que no tenen cap sentit ni cap interès. Signifiquen unes
esmenes que no aporten res, com ja he dit.

Miri, nosaltres votarem en contra per una sèrie de motius,
però un dels principals és que vostès carreguen contra la partida
de deute públic, i ha estat precisament el govern del Partit
Popular que ha provocat una càrrega financera en aquesta
comunitat i en aquesta conselleria, amb més de 23 milions
d’euros per a les autopistes d’Eivissa, un llast econòmic que
avui està investigat i que ens veim obligats a assumir per la
seva irresponsabilitat. Vostès no es varen endeutar per fer
escoles, per fer centres de salut, per millorar el transport públic,
per impulsar l’habitatge social; vostès es varen endeutar per fer
obres faraòniques que ni eren necessàries ni eren una prioritat
per a la ciutadania.

(Alguns aplaudiments)

El desastre del metro, el desastre del Palma Arena, les
desviacions forassenyades de les autopistes d’Eivissa, els casos
flagrants de corrupció, han suposat més de 1.000 milions
d’euros d’endeutament de nova planta, Sr. Company, i ara ve...,
el temps de les obres faraòniques ha acabat, ha conclòs, però el
seu llegat encara hi és, i el seu llegat condiciona aquest
pressupost d’aquesta comunitat i condiciona el deute públic, un
deute públic que ara ens proposen afectar. No ho farem, no ho
farem per responsabilitat, perquè aquest govern està obligat a
pagar allò que deu, i ho farem amb més ingressos, ho farem
sense aplicar retallades, sense acomiadar sanitaris i docents,
sense eliminar drets i serveis públics, com varen fer vostès. 

També és un absurd que els deixa en evidència plantejar
finançar inversions a càrrec del pressupost de Transparència, de
la Conselleria de Cultura i Transparència, per un valor de més
de 2 milions d’euros. Ja els ho vaig dir en comissió però els ho
torn repetir: el pressupost d’aquesta conselleria no es pot tocar,
no volem que es toqui. Vostès haurien d’anar més en compte,
ser més vius i no mostrar tant el llautó, perquè precisament
haurien de ser els primers interessats en el fet que la
Conselleria de Transparència treballi precisament per canviar
la imatge dels governs anteriors, perquè és el que vol la
ciutadania i el que necessita la ciutadania. La recuperació de la
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credibilitat i l’ètica es demostra amb compromisos concrets, no
sols amb declaracions i esmenes vàcues. 

Les esmenes del PP que presenta per millorar el pressupost
de la conselleria pensam que -ja ho he dit- no aporten res,
semblen esmenes fetes per acontentar la seva pesquera i, com
diu el diputat Enric Casanova, per donar resposta a qué hay de
lo mío, però res més, vacuïtat darrere les seves esmenes. Miri,
són esmenes desencertades pel que fa al seu finançament, al
contingut i a la cronologia. 

No votarem a favor de les que tenen a veure amb ports, ja
ho hem dit, s’ha dit aquí suficientment, perquè no són creïbles,
perquè vostès varen abandonar el manteniment dels ports, les
infraestructures portuàries amb intenció de privatitzar-les, i
això consta dins la memòria de tots els pressuposts del Govern
popular quan es varen presentar aquí; la seva intenció era
privatitzar els ports, i per això els deixaven caure. Per tant
pensam que és una incoherència, una manca de credibilitat ara
presentar 200.000 euros per recuperar allò que vostès varen
destruir, quan la conselleria hi destinarà més de 9 milions
d’euros. També ens mereix una atenció especial destinar 2
milions d’euros a construir els ducs d’alba, una inversió que ja
va ser promesa i incomplida pel Sr. Delgado l’any 2011, i una
inversió que mai, que mai no es va pressupostar, però que ara
volen que nosaltres ho facem. Mirin, no hi ha millor manera de
tirar més de 2 milions dins la mar que fer aquesta
infraestructura.

De promeses incomplides del Partit Popular els seus
pressuposts n’estan farcits; per tant ens crida molt l’atenció que
ara pretenguin impulsar l'HPO, l’habitatge social, quan vostès
varen ser incapaços de fer inversions. Però sí varen
pressupostar inversions a l’IBAVI; l’any 2012 varen
pressupostar 3 milions d’euros i varen executar 1 milió, i l’any
2013 pressupostaren 5 milions i varen executar 850.000 euros
del pressupost de l’IBAVI destinat a HPO en els moments
pitjors de la crisi. Vostè, Sr. Company, ...

(Alguns aplaudiments)

...no es pot rentar la cara dient que va impulsar HPO, i no pot
venir aquí a dir que aquest govern impulsi HPO perquè ja ho
està fent i supera en molt més les seves previsions. Per tant
tenen poca credibilitat, Sr. Company. El Pla d’habitatge públic
que presenta aquest govern és el més ambiciós dels darrers
anys; el seu compromís amb les famílies més vulnerables i amb
les organitzacions socials que hi treballen és total i tindrà
continuïtat durant tota la legislatura. 

Votarem en contra de la resta d’esmenes del PP; no hi puc
entrar perquè no tenc temps, però ja ho vaig dir en comissió;
mantenim la mateixa posició. Les seves esmenes estan
superades en ambició política i pressupostària per aquest
govern, i per tant votarem que no.

No podem donar suport a les esmenes de Ciutadans, les que
tenen a veure amb millorar els accessos i les que tenen a veure
amb ajudes per a la conservació de patrimoni de l’església; el
Bisbat ja va firmar un conveni amb el Govern per a la
rehabilitació d’aquestes infraestructures, i per tant aquelles que
també tenen a veure amb accessos per carretera i la seva

millora són competència dels consells insulars i dels
ajuntaments en el cas que es vulguin impulsar.

A l’esmena d’El Pi no hi donarem suport perquè vostès,
senyors d’El Pi, varen plantejar la seva esmena per instaurar
una nova línia, no per augmentar la freqüència, i per tant
nosaltres estam d’acord que s’han de millorar i augmentar les
freqüències, però com que la seva esmena plantejava instaurar
una nova línia i aquesta nova línia que volien, Felanitx-
Manacor, ja està en funcionament, pensam que no hi podem
donar suport.

A Podem hi havia una esmena que estava viva, l’esmena
16743. Nosaltres li proposam una transacció, que quedaria així:
afectació de 200.000 euros a la secció 25, centre de cost 25501,
programa 431B, subconcepte 74103, per a ajudes a lloguer
d’habitatges per a persones amb risc d’exclusió... habitacional
de les Illes Balears. Sap què poden fer, senyors del PP, si volen
ser creïbles i volen presentar esmenes que siguin útils per a la
societat?, presentin vostès mitjançant els seus grups al Congrés
de Diputats esmenes al pressupost general del Govern Rajoy
per exigir que s’augmentin els ingressos d’aquesta comunitat,
presentin vostès esmenes per reclamar un nou REB, presentin
esmenes per demanar la reforma del finançament d’aquesta
comunitat, reclamin vostès a Rajoy via esmena el compliment
de les inversions estatutàries. 

Aquestes sí que serien unes esmenes útils i demostrarien
que el seu compromís amb la societat balear és real i és útil
perquè si no ho fan, vostès quedaran retratats i es revelarà la
fotografia real del que suposa el seu discurs, Sr. Company,
vostès han de ser creïbles, han de tenir coherència, han de
donar suport a aquesta societat i a la demanda d’aquesta
societat. 

Necessitam un millor finançament i vostès ho poden
plantejar al Congrés de Diputats per poder aconseguir aquest
major finançament, si no, les seves esmenes i el seu discurs
resulta absurd.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. En torn de rèplica el Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aniré contestant un poquet
per passes i podem començar si vol per la Sra. Obrador, idò si
fos cosa de valeriana ja estaria arreglat, supòs que el verí que
du vostè a dins, a mi si el tengués no em faria estar en la
situació que em trob, però per desgracia el que duc damunt és
molt més fort que valeriana. Ja m’estimaria més no dur-lo, però
bé, com que vostè això supòs que ni tan sols per Nadal el seu
cor, aquest enverinat, és capaç d’afluixar-se...

(Remor de veus)
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...idò... passarem, però li vull recordar una cosa: vostè ha parlat
de 23 milions d’autopistes i s’ha oblidat de 100 milions d’euros
del Sr. Carbonero. Té la memòria molt curta, no les ha vistes
les darreres sentències, que són 100 milions d’euros del seu
company i de vostè que estava asseguda aquí?, ara se n’oblida,
ara no... idò miri, gràcies a l’actuació que férem nosaltres
aquesta comunitat autònoma no haurà de pagar 100 milions
d’euros que vostè i els seus ens volien fer pagar.

(Remor de veus)

Obres faraòniques, si vol que n’hi parli d’un parell, n’hi puc
parlar, eh?, a S’Enllaç vostè i els seus volien fer una estació
com la de Chamartín i el projecte hi és i va costar 900.000
euros...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...hi és el projecte, el projecte hi és, aquí també n’hi havia
d’altres, n’hi havia d’altres, però aquest també hi era i aquí, així
com amb el Sr. Alcover jo... em sembla bé discrepar i discutir
sobre absurds que han passat en aquesta comunitat autònoma,
n’han passat per tot, eh?, i aquest hi és i el dia que vulgui veure
la factura també la hi puc mostrar com altres factures que tenc
de per aquí d’alguns... d’alguns que parlen, eh? Un rètol de
800.000 euros posat a la Plaça d’Espanya, 800.000 euros, Sra.
Obrador, per tant, obres faraòniques, efectivament.

(Remor de veus)

Miri, Sra. Obrador, nosaltres no vàrem fer HPO perquè no
vàrem poder ni teníem doblers, però li diré una altra cosa, li
diré una altra cosa i és el que ens diferencia segurament, entre
altres coses, a vostè i a mi: en un moment on l’habitatge lliure
es tirava pel cap, es finançava molt millor i era més barat que
l’HPO, vostè hagués fet HPO, jo no, perquè... de cap manera,
tenint 500 habitatges a Campos me n’aniré a fer HPO a
Campos, vostè sí, això és mal cap, Sra. Obrador, això és mal
cap...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...i és el que feren vostès.

A la Sra. Patricia Font, miri, té raó que..., però miri, si
tengués gent afectada per expropiacions que no tenen la culpa
que un polític de torn d’un color o de l’altre hagi pres decisions
no diria el mateix, no diria el mateix...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

 Escolti, Cesgarden en va costar 29, 29 milions d’euros, eh?,
i aquí ha petits propietaris que estan afectats a Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera, on sigui i el que jo deman és
que, ja que se’ls varen expropiar unes finques, ja que els les
varen xapar, que almenys se’ls tramitin aquestes... els seus
doblers, no deman res més, no entraré a discutir ni si estan bé
ni estan malament perquè aquí tothom després podrem dir...
però crec que és just que si a vostè li han xapat una finca o li
han llevat una finca la cobri al cap de deu o quinze anys,
almenys, no li sembla?, per això jo pos doblers aquí.

Sra. Campomar, miri, el conveni ferroviari, jo el duc molt
dins el cap, de veritat i l’hauria de... no sé com és que no li han
posat ja una demanda, duen dos anys governant, posin-la, jo el
que li vull dir és una cosa: varen venir 32 milions finalistes per
fer un tramvia i vostès n’eren responsables i varen gastar 4 i
mig d’euros entre publicitat, estudis, coverbos, històries, i tal,
4 milions i mig d’euros i no es va fer el tramvia i ens va
demanar Madrid que els tornàssim i vàrem tenir un bon brou. 

De 443 milions d’euros que deia el conveni, de 2007 a 2011
en varem arribar uns 57, de 2007 a 2011. Nosaltres entrarem al
maig, al juny de 2011 i acaba el conveni a 31 de desembre de
2011. Ja m’hagués agradat a mi tenir-los, aquells doblers, igual
que... jo ho he dit moltes vegades, que m’hagués agradat tenir
tant de doblers com... com nosaltres, efectivament, l’haguéssim
fet, l’electrificació, n’haguéssim fet, de coses, però no els
teníem. Nosaltres estàvem pagant els vostres deutes...

(Remor de veus)

...estàvem pagant els vostres deutes, haver de pagar els vostres
deutes, que és el primer que s’hauria de fet, perquè a ca vostra
tots vosaltres primer pagar els deutes perquè si no, no van... i
les retallades vénen pels deutes, pels deutes que el Sr. Iago
Negueruela i companys seus que vénen d’aquell món socialista
generen perquè disparen amb pólvora de (...) sempre, perquè
amb la seva van molt més alerta, molt més alerta, sense cap
dubte.

Miri, qüestions d’IBAVI, jo ara m’ho he deixat allà, la (...)
diu: “entregam habitatges sense comptadors, sense aigua”,
vostè amb la Sra. Armengol se’n va anar a Alaior a entregar
habitatges que hi va haver un rebote, etc. Tot allò, conseller,
són coses que passen, són coses... nosaltres no n’entregàvem
tantes, però curiosament...

(Remor de veus)

...curiosament, curiosament..., miri, jo no sé què feia, jo no sé
que feia, però no em passava això, mai no... la PAH no em va
sortir mai en una manifestació...

(Algunes rialles)

...no sé què em passava, no sé què em passava, no em varen
demanar la dimissió del meu gerent d’IBAVI, a vostè la hi han
demanat, no sé què passava que érem els primers d’Espanya
que pagàvem les ajudes a pagesos, ara tampoc, és a dir, no sé
què passava, conseller. El que sé...

(Remor de veus)

... el que sé és que fèiem aigua... per quatre cantons tenint molts
més doblers i això és una llàstima.

Per tant, a mi, què m’agradaria?, que tenguessin una bona
aplicació dels pressuposts perquè si la teniu bona vol dir que
els ciutadans de les Illes Balears en sortiran beneficiats.

I en haver d’entregar un habitatge, conseller, posin
comptador i aigua, no fa res tanta de cosa... posau-la-hi.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, lo cierto es que ha sido un
lapsus, no quería hacerme un "Álvaro Gijón", no quería dar
expectativas de que íbamos a aprobar una enmienda cuando no
la íbamos a aprobar como pasó con el Partido Popular con la
enmienda de la (...) turística, votaremos que no a su enmienda
porque entendemos que ya en la conselleria se actúa en
incremento de frecuencias en estas líneas, nos es suficiente.

Mire, antes he estado un poco pausado y no me ha dado
tiempo a hablar sobre la transición energética, una transición
energética que es necesario afrontar antes de que nos coja el
(...), antes de que sea imposible alimentarnos con energía de
sólidos y tenemos que aumentar la inversión, pero no sólo
aumentar la inversión en una comunidad autónoma en energías
renovables, en una comunidad autónoma en la que hay 300 días
de sol al año y en la que la aplicación de esta energía sería
totalmente beneficiosa para esta comunidad de cara a la
sostenibilidad, sino también de cara a la creación de empleo, de
cara a la creación de empleo verde en el que, si se fomenta ese
tipo de actividad, tendrá añadido un aumento de la necesidad
de servicios añadidos a ese tipo de energías.

También nos parece importante dentro del presupuesto la
elaboración del plan de ordenación de litoral, nos parece
importante porque se están haciendo verdaderas tropelías en
nuestro litoral, tanto en la parte marítima como en la costera,
poniendo beach clubs donde no se pueden poner, ocupando
espacios anexos a grandes mansiones, como si fuesen privados
por parte de la costa, o sea, en la costa por parte de esos
propietarios de esas mansiones, y lugares de acceso donde no
pueden los ciudadanos y ciudadanas normales acceder porque
la seguridad privada impide el acceso, es otro de los derechos
que hay que recuperar. Es necesario no sólo la realización de
ese plan, sino también aplicarle más fondos, Sr. Conseller, para
que haya inspecciones.

También, ahora quería hacer mención a las tierras, al
milagro de las arenas que venimos hablando en la Comisión de
investigación de las autopistas de Ibiza. Sr. Company, no tiene
más que tocar en el hombre a la Sra. Mabel, que la tiene ahí
mismo, debajo suyo, sí, ahí mismo, ahora no está, pero la tiene
ahí mismo, y decirle: oiga, Mabel, ¿cuánto han costado las
autopistas? Pues mire, Biel, van a costar 850 millones de euros,
850 millones de euros, 500 millones más, sólo en peaje en la
sombra de lo que estaba presupuestado.

(Remor de veus)

Eso es lo que cuesta. Es más fácil...

(Remor de veus)

..., es más fácil tuitear, Sr. Camps, es más fácil tuitear que hacer
enmiendas contra la deuda.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Conseller, Sr. Conseller, mire, están presupuestadas la
retirada de las tierras de dos fincas, únicamente dos fincas, hay
que recuperar la dignidad de la población de Ibiza, hay que
retirar las tierras de todas las fincas en las que fueron
depositadas contra los pliegos de condiciones de contratación,
hay que retirar todas las tierras, hay que devolver la dignidad
a la población de Ibiza. Nos tendrá empujando para que así sea,
quedan más fincas y quedan más tierras depositadas de una
forma ilegítima en una propiedad que no corresponde y que,
con el paso del tiempo se está viendo beneficiada de esas
tierras.

Y hay que devolver la dignidad, aceptamos la transacción
del Partido Socialista, respecto a las ayudas a alquiler, y está
bien que se multiplique por 4, lo que nosotros estábamos
planteando a cambio de que no aparezca la territorialización,
nos parece muy bien siempre que vaya la cantidad que
queríamos para Menorca.

Pero, Sr. Conseller, el efecto multiplicador, y usted estaba
diciéndole al Partido Popular, de 10, respecto a otros
proyectos, lo necesitamos también en vivienda; ese efecto
multiplicador de 10, no de 4, lo necesitamos de 10 también en
vivienda. ¿Por qué? Porque la fractura social que estamos
viviendo respecto a la vivienda en Baleares es importante y,
además, ahora con el alquiler turístico, que está actuando de
efecto fracking para esa brecha social, que va a actuar con
efecto fracking de esa brecha social, necesitamos que se
multipliquen las inversiones.

No está la Sra. Armengol, pero decirle a ella y a usted, que,
para mitigar esa fractura social, hay que financiar, hay que
respetar el derecho de vivienda, hay que acabar con la
conculcación de ese derecho, tener una mirada larga y los
bolsillos generosos para poder actuar rápidamente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Morrás, vostès no faran un
vot Álvaro Gijón, vostès faran un vot Podemos, que és el vot de
la incoherència continuada, perquè s’ha passat aquí tres minuts,
tres minuts explicant-nos la bondat d’augmentar freqüències en
el transport públic i dient que aquest augment ha de ser entre
poblacions properes i no radials, però quan li presenten
l’esmena que va justament, exactament en aquest sentit, sap què
fan vostès? Votar en contra, i això és el vot Podemos.
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Sra. Obrador, vostè deu saber que hi ha una cosa que es diu
transacció, ho sap perfectament, si no li agrada la paraula
“instaurar” i vol que posem “potenciar”, eh, té tot el nostre
suport, no passi pena per això. Sé cert que si fos una esmena de
Podemos l’haguessin transaccionada fa molt de temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Només li volia aclarir, Sr. Morrás, no
se trata de hacer ninguna obra de movilidad en un centro
privado, se trata de hacer una obra de movilidad en el espacio
público, no en un centro privado. Yo, si usted considera que no
hay que hacer obras de movilidad en el espacio público,
porque eso permite acceder a un centro privado, pues yo no sé,
pues hay que replantearse, no ya únicamente los ferrocarriles,
la existencia misma de las carreteras, de las calles, de las
autopistas, porque, la verdad, me parece absolutamente
increíble como elemento de reflexión.

Por lo tanto, como me imagino que usted se ha confundido
aquí, pues yo lo que le pediría es que, en consonancia, con el
hecho que deja de haber una causa para no votar esta
enmienda, que la vote a favor, estaremos, evidentemente,
encantados.

Y nada más, sólo lamentar que no hayamos tenido ocasión
o no haya sido posible aprobar ninguna enmienda de las que
hemos defendido. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. En torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo només volia dir que és vera,
a part dels reptes que ha posat sobre la taula el Sr. Melià, a mi
el que em preocupa sobretot, que ja ho he dit, són les
amenaces, les amenaces que hi ha damunt la taula en temes
molt relacionats amb aquesta conselleria, que és i que jo veig
que aquí al Sr. Company i al Partit Popular de les Illes Balears
no els preocupa gens, que és incrementar la privatització
d’AENA, que està sobre la taula; treure el descompte de
residents als grups, que està sobre la taula i que el mateix
ministeri ha dit que en aquest març ho farà, veig que no li
preocupa gens, no n’ha fet cap comentari; les pujades
continuades de la llum a tots els usuaris i a tots els ciutadans
d’aquestes illes i, evidentment, d’arreu de l’Estat, i que
continua la penalització també de les energies renovables amb
aquestes polítiques del Partit Popular i que veig que això no
preocupa gens el Partit Popular de les Illes Balears.

Respecte del que ha comentat del conveni ferroviari
continua, a ell li agrada dir molt mentider a nosaltres, i jo li dic

que continua essent un mentider, aquí varen arribar més de 140
milions del conveni ferroviari, però jo el que li dic, Sr.
Company, que vostè el que no ha fet és que vostè va deixar
perdre més de 300 milions d’aquest conveni, això és el que li
reclam a vostè, vostè va deixar perdre més de 300...

(Remor de veus)

..., no, perdoni, Sr. Company, vostès els varen deixar
perdre, 300 milions del conveni ferroviari, i això és el que aquí
en aquesta cambra li reiterarem i continuam reclamant, i això
és culpa de vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Bé, jo estic un poc cansada de sentir el
Partit Popular dir que no varen fer inversions, que no varen
millorar, que no varen impulsar per manca de doblers, miri,
vostès no varen impulsar, no varen fer res per al sistema públic
perquè no és el seu model, vostès varen deixar caure allò públic
perquè no és el seu model, vostès defensen que el benestar de
la ciutadania depengui dels doblers que tengui cadascú per
pagar-se el benestar. Per tant, vostès no tenen cap intenció de
fer feina en allò públic, no és una qüestió de doblers, és una
qüestió de voluntat política i d’ideologia.

I és per això que vostès no impulsen res en allò públic, no
a la Conselleria només de Territori, a totes les conselleries, el
Partit Popular és un partit que defensa aquest canvi de model
i no és perquè no entenguin les nostres esmenes, perquè no
hagin entès el missatge, no, no, no, a dins el seu cap hi preval
aquest canvi social: que el que tengui doblers que s’ho pagui i
el que no tengui doblers que faci el que pugui.

Mirin, vostès, l’únic que varen fer, referit a HPO, quan
vostè era el conseller, que no varen impulsar cap obra pública,
cap, cap, cap, l’únic que varen fer és destinar, destinar un pis de
l’IBAVI per convertir-lo en arxiu per guardar papers de la seva
conselleria, això és el que varen fer, sí, sí, sí, això és el que
varen fer, Sr. Company. Per tant, no vengui aquí a dir que no
varen fer res perquè no tenien doblers, això és una pel·lícula
que no ens la creiem i sabem de què va el Partit Popular.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Debat número 13, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 26, Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, amb
les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
26, Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, esmena
RGE núm. 16393; E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, esmena RGE núm. 16431; E17, Institut Balear de la
Joventut, esmena RGE núm. 16432; F01, Fundació per a
l’Esport Balear, esmena RGE núm. 16433; F09, Fundació
Robert Graves, esmena RGE núm. 16434; F10, Fundació
Teatre Principal d’Inca, esmena RGE núm. 16435; C04,
Velòdrom Palma Arena, esmena RGE núm. 16436; C06,
Consorci Orquestra Simfònica Illes Balears Ciutat de Palma,
esmena RGE núm. 16437, C08, Institut d’Estudis Baleàrics,
esmena RGE núm. 16438.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 26,
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, al programa
151C, qualitat, transparència i participació, esmenes RGE núm.
16518, 16519, 16520, 16521 i 16522; al programa 323A,
protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, esmenes RGE núm 16523 i 16525; al
programa 455A, promoció i servei de cultura, esmenes RGE
núm. 16505, 16506, 16503, 16504, 16507, 16508, 16509,
16510, 16511, 16512, 16513, 16514, 16515, 16516 i 16517; al
programa 461A, promoció i foment de l’esport, esmenes RGE
núm. 16497, 16498, 16499, 16500, 16501, 16502, 16492,
16491, 16493, 16494, 16495 i 16496.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 26, Conselleria de Transparència, Cultura
i Esports, al programa 455A, promoció i servei de cultura,
esmenes RGE núm. 16218 i 16203.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 26, Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports, al programa 323A,
protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, esmenes RGE núm 16285 i 16286; al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes RGE
núm. 16318, 16248, 16317, 16242, 16271 i 16247; al programa
455B, planificació i normalització de la llengua catalana,
esmena RGE núm. 16319; al programa 461A, promoció i
foment de l’esport, esmena RGE núm. 16244; secció E01, Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, esmena RGE núm.
16249; E17, Institut Balear de la Joventut, esmenes RGE núm.
16287 i 16288; F01, Fundació per a l’Esport Balear, esmena
RGE núm. 16245; C06, Consorci Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma, esmena RGE núm. 16243, i C08,
Institut d’Estudis Baleàrics, esmena RGE núm. 16246.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Vamos a encarar el
último debate de estos presupuestos y, por tanto, es el

correspondiente a la sección 26, que corresponde a la
Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes, le damos, le
doy también los buenos días a la Sra. Consellera, y vamos a
debatir si esta dotación presupuestaria responde o no a los
intereses de los ciudadanos.

Esta sección aumenta su presupuesto en un 11,9%, casi 9
millones de euros más que el ejercicio anterior. Pertenece al
grupo de las consellerias que más beneficiadas salen en cuanto
a incremento presupuestario. Según ha manifestado en
reiteradas ocasiones la Conselleria de Hacienda, entre los
objetivos que persiguen estos presupuestos está la recuperación
de los derechos básicos, consolidar la recuperación económica,
impulsar inversiones en infraestructuras y eficiencia energética,
innovación y tecnología y fijar prioridades de gasto en aquellos
proyectos de más retorno social.

Lo primero que le plantearía a la Sra. Consellera, dando por
hecho que va a hacer uso del turno incidental, cosa que le
agradecemos de antemano, es ¿en qué considera usted que
participa esta sección en la consecución de los objetivos
generales que marcan estos presupuestos de la comunidad?
Nuestro grupo, Sra. Consellera, no tiene duda que las áreas de
transparencia, de participación, de cultura, de deportes, de
juventud, son esenciales para nuestra sociedad, es decir, son
áreas indispensables en la vertebración política de nuestra
comunidad autónoma, pero tampoco le sorprenderá que
volvamos a decirle que estas áreas podrían gestionarse desde
otras consellerias, con lo cual incurriríamos en un menor gasto
público.

Seguimos, Sra. Consellera, considerando que esta
conselleria sólo responde, lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones, a los intereses políticos de un determinado grupo
politico.

Los capítulos 1 y 2, personal y gasto corriente, incrementan
su dotación presupuestaria muy considerablemente, son los
capítulos de gasto de menor retorno social, toda una
contradicción con los objetivos que precisamente marcan estos
presupuestos.

Además, el capítulo 4 ve incrementados considerablemente
aquellos subconceptos cuyas cantidades van a ser transferidas
después al sector público instrumental, sector que termina
utilizando estos recursos para seguir contratando personal y
seguir haciendo uso de este dinero para gasto corriente. De los
casi 9 millones que esta conselleria incrementa su presupuesto,
el 33% de ese incremento va a gasto de personal y gasto
corriente, Sra. Consellera, en concreto el capítulo 1 se
incrementa en algo más de 1 millón de euros, el capítulo 2 en
casi 3 millones de euros.

Si del total del presupuesto de su sección le restamos el
presupuesto de IB3, porque en cualquier caso es un
presupuesto que usted lo único que va a hacer es trasladarlo al
ente público, digamos que su presupuesto más real ascendería
a la cantidad de 53.526.229 euros, de esa cantidad, 7.133.283
euros, el 13,45% va destinado a gasto corriente, cuatro veces
por encima del resto de consellerias, con la única excepción de
la de Presidencia, que le dobla, que es también un caso para
analizar aparte. De ese gasto corriente, Sra. Consellera,
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2.300.000 euros, el 32,17%, va a los subconceptos de trabajos
y estudios técnicos y otros trabajos. Nos parece un disparate,
Sra. Consellera, un disparate que haya o ustedes hayan
habilitado tanto gasto corriente, tanto, y sobre todo en estudios
técnicos y en otros estudios. Nos parece que es un abuso
desmesurado de este subconcepto. Ustedes, desde luego,
plantean alcanzar con estos presupuestos pues unos objetivos
precisamente que contradicen los generales de los presupuestos
de la comunidad. 

No hay tiempo para repasarlo todo, pero también llama la
atención el uso que hacen del capítulo 4 de su conselleria. Le
pongo un ejemplo, hay más, pero le pongo uno, el capítulo 4,
de la Dirección General de Deportes y Juventud, programa de
Promoción y Fomento del Deporte, ustedes rebajan en casi
800.000 euros la partida de ayudas a la tecnificación deportiva
e incrementan la misma cantidad en el subconcepto que van a
utilizar para traspasar a la Fundación para el Apoyo y la
Promoción del Deporte Balear. És decir, una cantidad que
coincide exactamente con la del aumento de gasto de personal
de esa fundación. Es decir, contratan a 43 personas más, casi el
cien por cien más. Hay más casos, pero me quedo aquí, lo cual
pone de manifiesto que además del incremento del gasto del
capítulo 1 y del capítulo 2, personal y gasto corriente, de una
forma indirecta y a través del capítulo 4 pues ustedes están
insistiendo y aplicando e incurriendo en más gasto en personal
y en gasto corriente. 

Por lo tanto, Sra. Consellera, estos presupuestos no nos son
extraños, sí que he de decirle, porque siguen el mismo camino
de los presupuestos de otros gobiernos del pacto anteriores, es
decir, un gasto desmesurado y descontrolado que no cabe
ninguna duda que más tarde o más pronto que tarde
terminaremos pagando las consecuencias todos los ciudadanos.

En cuanto a IB3, que yo sé que usted esperaba que le
hablase de IB3, nosotros seguimos creyendo en un ente público
fuerte, con buen presupuesto. Al igual que creemos que el
sector audiovisual pues también debería ser un sector
audiovisual bien dotado, no voy a repetirle los beneficios, que
seguro que coincidimos, que puede reportar para nuestra
comunidad un servicio, un sector audiovisual fuerte. Pero
resulta que ustedes están destruyendo IB3, están destruyendo
nuestra televisión pública. Nunca, nunca había sido...

(Aldarull)

... nunca, Sra. Consellera, había sido gestionada peor. Los
ciudadanos, los ciudadanos... si me permiten...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... un poc de silenci, per favor. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... los ciudadanos ... que son... los ciudadanos que son quienes
mantienen con sus impuestos la televisión la están
abandonando completamente. Estamos de acuerdo con la
función de vertebración de nuestra sociedad que puede ejercer
y que de hecho debería ejercer la televisión autonómica, pero
para que ejerza esa función pues alguien tendría que verla, Sra.

Consellera. Nos preguntamos si el abandono que está
ejerciendo la audiencia del ente público será porque los
ciudadanos, que son, como le he dicho, quienes mantienen con
sus impuestos el ente público, pues igual prefieren que sus
impuestos se destinen a otros fines que tengan un mayor
retorno social. Además es lamentable el uso parcial que están
haciendo del presupuesto de IB3 que va destinado a la
producción propia. Todo apunta, todo apunta, a que
determinadas productoras tienen o lo tienen mejor que otras a
la hora de conseguir contractos. 

En cuanto al debate de la globalidad es un debate que ya se
ha producido en comisión, nosotros hemos presentado una serie
de enmiendas y desde luego las enmiendas van destinadas a
conseguir fortalecer aquellas que tienen más retorno social en
detrimento de las que tienen menos retorno social. Tenemos
muchas enmiendas que no hay tiempo para explicarlas una por
una, pero como ya damos por hecho, y de hecho es así, que se
ha discutido en comisión, sí que les diré que van a mejorar y a
fomentar las actividades culturales en cada una de las islas y en
cada uno de los ayuntamientos; mejorar las instalaciones y
mantenimiento de organizaciones de instalaciones deportivas
y fomento del deporte base y del deporte escolar estableciendo
ayudas y convenios con consejos y ayuntamientos; también van
destinadas a fomentar la participación de la juventud
estableciendo ayudas en entidades juveniles y ayuntamientos
para fomentar la participación juvenil, y por último fomentar la
participación ciudadana mediante convenios con ayuntamientos
y consejos. 

En cuanto a las enmiendas de los otros grupos decir a El Pi
que a la enmienda 16218 nos abstendremos; la 16203, que es
la compra del Palacio de Aiamans, votaremos en contra porque
no creemos que la comunidad tenga que soportar una carga de
estas características. En cuanto a las de Ciudadanos, a las
16318, 16242 y 16243 votaremos que no; en las 16248, 16317,
16247, 16319 nos abstendremos y al resto las apoyaremos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Intervenció del Govern obrint
una qüestió incidental. Té la paraula la Sra. Consellera Ruth
Mateu, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Bé, aquest és el darrer debat, però no per això el menys
important. Senyors i senyores diputats. Aquest debat de
pressupost és el meu primer debat com a consellera, per açò
abans de començar voldria agrair els que han colAlaborat per
elaborar el projecte de pressuposts, que són resultat del diàleg
i el consens. Són una mostra més de l’estabilitat d’aquest
govern i del compromís dels acords de Govern. 

Enguany aquesta conselleria gestionarà 84.126.299 euros,
cal destacar que d’aquests 30.600.000 corresponen a l’Ens
Públic de Radio i Televisió Espanyola. Com ha dit el Sr.
Gómez, un increment del quasi el 12% respecte de 2016 que
consideram que per a una conselleria de les dimensions i
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competències en matèries tan diversos no són els pressuposts
que ens agradarien, clar que no, sempre ens agradaria poder
tenir molt més doblers per fer més polítiques en matèria de
cultura, d’esports, de llengua, de joventut... i sí, senyores i
senyors del Partit Popular, encara que no els agradi, de
participació i transparència. 

Però tot i les limitacions financeres que pateix aquesta
comunitat autònoma des de fa molts d’anys i les polítiques de
contenció de despesa del Sr. Montoro, aquests són, dins el
context global, uns bons pressuposts per a l’any vinent amb els
quals treballarem de valent per demostrar la voluntat política
d’aquesta conselleria i d’aquest govern per augmentar la
confiança de la ciutadania, per oferir una cultura molt més
accessible, per viure en català a les Illes que sigui possible i per
fomentar la pràctica esportiva de qualitat, la inclusió social i
per promoure una participació efectiva dels joves.

Abans de començar amb l’esmena a la totalitat em centraré
en una de les qüestions que vostè m’ha comentat. Em diu que
és una de les conselleries molt més ben dotades, que ha
augmentat molt millor de pressupost, li dic, evidentment,
veníem d’una precarietat en algunes de les àrees de la passada
legislatura molt notables, sobretot en llengua, cultura i joventut;
i altres àrees, com la de transparència, que ni existien. 

Vostè ha dit que aquests són uns objectius de la comunitat
i jo li deman, vaja contradicció, perquè són uns objectius de la
comunitat i vol deixar-los a zero, perquè vostè amb les esmenes
que ha plantejat no planteja posar-los a una altra conselleria,
simplement planteja deixar-los a zero. Aquesta és la coherència
del Partit Popular. 

Em diu, quines d’aquestes accions que vostè vol fer tenen
un retorn social? Jo li dic, disposar de més personal, que vostè
ha criticat, en els centres propis, per exemple, de cultura, les
biblioteques, els museus, els arxius, perquè hi atenguin millor
les persones que hi van, açò no és un bon servei ni un retorn a
la societat? Em deman. Què és, idò, un retorn a la societat? És
que no ho acab d’entendre.

Després em diu que a capítol 4 800.000 euros es van de
tecnificació, de la direcció general, a la fundació. Ja li vaig
explicar a la meva compareixença, evidentment, apostam per
un molt millor model de tecnificació esportiva i per això ho
feim directament contractant les persones amb un procediment
obert i destinam aquests doblers directament a fundació per a
aquesta contractació. Res més. 

Ja li parlaré més tard d’IB3 perquè em fa gràcia que qui va
ser el seu director en funcions en un temps determinat i
aixecava els telèfons del despatx per dir què havien de fer a IB3
no em digui a mi que ara estam destrossant la radiotelevisió
pública...

(Petit aldarull)

..ja no em faltaria res més que açò.

Fets aquests aclariments em centraré en l’esmena a la
totalitat i li tornaré a explicar alguna de les coses que vaig
explicar en compareixença; si no m’haguessin fet aquesta

esmena a la totalitat segurament ja no entraria a contestar-los,
però crec que no els va quedar clar. Aquesta esmena només
significa una cosa, i és que les senyors i els senyors del Partit
Popular encara no han entès res, res de res. Fan sempre un
discurs fàcil i buit de continguts, i duen més d’un any i mig
amb el mateix cantet, que sobra la Conselleria de
Transparència; cantet al qual s’han afegit alguns grups, com
Ciutadans, però per altres i diverses fonts.

No entenem o no volem entendre (...) el compromís adquirit
per aquest govern amb la transparència, amb la cultura i la
llengua, amb l’esport i amb els joves. Els tornaré a explicar què
farem en aquestes diferents àrees per si no els ha quedat clar,
que crec que no.

A la Direcció General de Participació i Transparència
disposarem d’un pressupost d’1.700.000 euros, amb un
increment d’un 36%. Aquesta direcció general sobretot
fomentarà i impulsarà les mesures de transparència, bon
govern, participació i ciutadania. Per això les principals
polítiques seran la nova creació d’un portal de transparència,
l’elaboració de la futura llei de consultes i processos
participatius, en la qual ja estam treballant, i mesures de millora
i manteniment de l’atenció a la ciutadania.

Pel que respecta a la Direcció General de Cultura, el seu
pressupost és de 20.900.000 euros, amb un increment d’un 28%
respecte de 2016. El nostre objectiu és fer arribar la cultura de
les Illes Balears a tothom i a totes les Illes, professionalitzar els
nostres gestors i sectors culturals, i la projecció exterior de la
nostra cultura arreu del món. Les Illes Balears han de ser
reconegudes pel nom de la cultura com a tret identificador; a
través d’institucions com l’Institut Ramon Llull, fomentar la
projecció exterior dels gestos i empreses culturals mitjançant
l’ILLENC, l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes
Balears, o d’activitat exterior pròpia de l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears. Cal potenciar la professionalització dels
gestors i sectors culturals públics i privats per ajudar-los a sortir
de la precarietat en la qual estan immersos; ho feim mitjançant
jornades de formació en gestió cultural a totes les Illes, amb
noves polítiques de subvencions i mitjançant l’ajuda a
desplaçaments entre les diferents illes. En tot invertirem tots els
recursos possibles per tal de fer arribar la cultura a tothom, a
tota la societat i a tot el nostre territori, a través d’iniciatives
com els circuits de Talent IB, Fira B, amb activitats a centres
propis i donant una vessant més socials l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears, sortint al carrer, anant a hospitals, centres
penitenciaris i, com no pot ser d’una altra manera, a totes les
Illes.

Apostam, per una banda, per millorar el servei públic dels
nostres centres augmentant-ne el personal i, per l’altra, per
l’elaboració del Pla de cultura de les Illes Balears, que
elaborarem conjuntament mitjançant un procés participatiu de
la mà de gestors públics i privats de la cultura de les nostres
illes. A més reforçarem el sector audiovisual -un sector que els
preocupa molt, però quasi totes les esmenes que em fan són per
llevar pressupost a IB3, i després diuen que els preocupa-,
sector estratègic per a l’economia de les nostres illes, al qual
per primera vegada aquest govern destinarà 600.000 euros per
a la producció audiovisual pròpia.
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La principal raó de ser de la Direcció General de Política
Lingüística és la d’aconseguir viure en català a les Illes Balears,
que sigui més fàcil i sobretot que sigui possible. Per açò
disposa al voltant de 2.900.000 euros, amb un increment d’un
4% respecte del 2016, i aquest objectiu es vehicula bàsicament
mitjançant la recuperació de la llengua com a llengua pròpia i
oficial; per això es destinaran 665.000 euros a diferents línies
de subvencions, per promoure l’existència de mitjans de
premsa escrita, premsa local o especialitzada en català, així
com activitats de foment i dinamització de la nostra llengua.
També es diversifica l’oferta de cursos de català, d’acord amb
les diferents necessitats, i s’obriran nous punts d’aprenentatge
de la llengua, a més de promoure a partir de diferents
iniciatives la dinamització de la nostra llengua.

Deixin-me que els digui una curiositat: vostès, o el Govern
de Madrid, el govern del PP de Madrid, mentre estava en
funcions aquests mesos ha presentat fins a 52 iniciatives per
imposar el castellà; després no em venguin a dir que nosaltres
feim iniciatives per imposar el català, estant el govern en
funcions.

La Direcció General d’Esports i Joventut disposa d’un
pressupost al voltant de 24 milions d’euros, el que suposa un
increment del 9% respecte de 2016. Els principals objectius de
l’àrea d’esports són impulsar l’esport com a eina per
transformar i millorar la societat a través del programa Posar
valors a l’esport, i també impulsar l’esport com a eina
d’inclusió social a través d’ajudes i programes d’esport adaptat
per a persones amb capacitats especials, esport i dona, i esport
inclusiu. La inversió principal d’aquesta àrea serà el projecte de
construcció de l’institut del CTIB, per tal que els joves
esportius que fan els programes de tecnificació esportiva
puguin compaginar educació secundària obligatòria amb la
formació en l’esport. La tasca de la Fundació per l’Esport
Balear és fonamental per tal de promoure la professionalització
del món de l’esport, a més d’impulsar diferents programes de
tecnificació esportiva per l’esport balear per aconseguir els
millors esportistes i els millors professionals.

En relació amb el Consorci Palma Arena, sorprèn que em
facin una esmena de totalitat al que, recordin, és la seva
herència. Tot i així, ja que el tenim, s’ha d’aprofitar al màxim,
i així ho feim nosaltres. Per això enguany hi hem celebrat el
campionat d’Espanya de ciclisme en pista, que vostès, per cert,
no van deixar celebrar els darrers anys; i l’any que ve, dia 17 de
març, celebrarem la final del Six Days, campionat de caràcter
internacional que ja ha tingut lloc a ciutats tan importants com
Londres i Amsterdam.

Pel que fa al Servei de Joventut, comptarà amb un
pressupost d’uns 3.100.000 euros amb un increment d’un 14%
respecte de 2016. El principal objectiu de les polítiques de
joventut és promocionar l’associacionisme juvenil, enfortir els
sectors dels professionals i potenciar els serveis destinats als
joves, colAlectiu amb el qual, senyores i senyors del Partit
Popular, no varen tenir cap tipus de consideració;
desmantellaren institucions com el Consell de la Joventut, que
dissabte passat vam recuperar, i desmantellaren moltes de les
polítiques, com les ajudes a les associacions juvenils, els camps
de treball o els certàmens Art Jove. I ara resulta que els joves
tornen ser del interès; benvinguts al club dels que ens importen

els joves. Quanta hipocresia! I dic quina hipocresia perquè per
una banda presentau esmenes a la totalitat per desmantellar IB
Jove, i, per l’altra, presenten esmenes per demanar més
pressupost per a entitats juvenils. Molta coherència per part
seva.

Quant a l’Ens de la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears, ja he repetit moltes vegades, i no em cansaré de fer-ho,
que aquest govern creu fermament en la necessitat de disposar
d’una radiotelevisió pública del tot independent, amb una
funció bàsica de servei públic i en català. Sí, senyores i senyors
del Partit Popular, independent, encara que ja sabem que per a
vostès aquesta era una entitat al servei dels que governaven; tal
vegada, Sra. Riera, el que li passa és que confon la no
ingerència com a sinònim de no treballar. Si llegeix amb
atenció la llei que regula l’ens, llavors podrà respondre vostè
mateixa sobre aquestes preguntes que li faré.

Qui és el vertader responsable de l’ens?, li ho dic per la
seva intervenció quan la consellera de Presidència va parlar
sobre IB3; em va mencionar i jo tenc dret, supòs, a mencionar-
la a vostè. Qui és el vertader responsable de l’ens? Qui nomena
el director gerent? Per què aquesta cambra va nomenar un
consell de direcció si al final, segons vostès, és aquesta
consellera que ha de decidir el que fa IB3? Jo no ho acab
d’entendre, voldria que m’ho expliquessin.

I per acabar, retornant a l’inici, el que encara no entenc és
què cerquen realment, senyores i senyors del Partit Popular,
amb aquesta esmena a la totalitat a la conselleria, perquè
segons la seva teoria Transparència hauria d’estar a la
Conselleria de Presidència, però resulta que a una de sessions
de debat vau presentar una esmena també a la totalitat a la
Conselleria de Presidència. Llavors jo em deman on ha d’estar
la transparència; quin és l’objectiu real d’aquesta esmena a la
totalitat?; no deu ser que la transparència els molesta tant que
l’objectiu real és fer-la desaparèixer de les nostres institucions?
Crec que realment aquest és el seu problema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, como he
visto que su intervención ha sido un poco tibia en la
contestación a las cuestiones que le ha planteado, se ha
dedicado más a seguir explicando lo que ya nos había
explicado en comisión, pero, en cualquier caso, me doy por
contestado.

Y ante el comentario que ha hecho, que ya hablaría más
tarde de IB3 y algunos comentarios que ha hecho, me voy a
dedicarle a explicarle qué paso con IB3, porque creo que usted
no lo sabe, y creo que será la última vez que hable de IB3 en el
estrado para explicar qué fue lo que pasó.
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Mire, la Sra. Armengol, lo sabe perfectamente, cuando en
la pasada legislatura, cuando se inició aquella legislatura, había
una laguna legal en la ley que no permitía nombrar a un
director, o la única forma que había de nombrar al director
general era por una mayoría cualificada de esta cámara, si no
existía esa mayoría no había director general y, por lo tanto, no
se podía gestionar el ente, porque la función del director
general en el ente es esencial, esencial en el sentido de que es
quién firma las nóminas, quién paga a proveedores y todo,
pues, en fin, todo lo relacionado con la gestión del ente.

Al dimitir el Sr. Terrassa, pues nos quedamos en una
situación que necesitábamos esa mayoría cualificada para
nombrar al próximo director, se estuvo negociando, se estuvo
negociando, y lo que hicimos, como ya veíamos lo que podía
pasar, lo que hicimos fue acudir al sector, el sector nos hizo una
propuesta y esa propuesta, la propuesta para dirigir el ente fue
la que nosotros pusimos encima de la mesa para negociar, que
no era ni más ni menos que el Sr. Jacobo Palazón que,
entonces, era un técnico del ente.

Resulta que ustedes aquí, con la Sra. Armengol a la cabeza,
dijo que no lo apoyaban porque consideraban que no había
garantías suficientes de que el Gobierno no fuese a influir en la
gestión. Ante esta situación, usted entenderá que no podíamos
dejar el ente sin gestión, por lo tanto lo que se hizo fue traer la
propuesta aquí, la ley decía que si a los seis meses, si no se
aprobaba en aquél acto, a los seis meses bastaba la mayoría
absoluta, lo que se hizo fue traerle aquí, no se aprobó, pero,
claro, había que seguir gestionando el ente, y por eso se me
nombró director, para seguir gestionando el ente. Pero lo que
hice, lo que hice, me nombró el Consejo de Gobierno, lo que
hice fue que a los quince días o a los veinte días, se delegó
enteramente toda la gestión del ente público en la persona que
a los seis meses iba a ser el director general.

Y lo que sucedió en aquel momento fue que ustedes,
ustedes, tan defensores de lo público, permitieron, con una falta
de responsabilidad inaudita, permitieron, en vez de
involucrarse en la gestión del ente, prefirieron poder estar
cuatro años echándole en cara al Partido Popular que estaba
solo al frente del ente y que un conseller pues se había puesto
al frente del ente. Ustedes no quisieron negociar, negociar...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... primero, ni el director, que el director lo había propuesto el
sector, no lo había propuesto el partido, y después el consejo de
dirección, el consejo de dirección, le dábamos el 50% del
consejo, para cuando se nombrase, el 50%. Yo creo que la
propuesta que le hacíamos no era mala, lo que pasa es que
ustedes, pues, claro, no les interesó, prefirieron apostar por los
intereses partidistas antes que por el interés general.

Lo que sí puedo decirle también, Sra. Consellera, es que
nosotros cogimos a un ente público que tenía 84 millones de
presupuesto, más o menos, ahora no tengo los números exactos,
pero unos 84 millones de presupuesto y unos 86 millones de
deuda; lo que se hizo fue que la deuda prácticamente la
eliminamos, porque creo que sólo quedaron 3 o 4 millones de
euros de los 86, y el presupuesto de IB3 lo bajamos a 30
millones, y fue el Partido Popular el que denunció los

convenios del futbol de primera división, de Fórmula 1, eso que
decía el otro día el director general de ahora, que eso era lo que
había promovido la bajada de audiencia, no, eso se hizo en la
anterior legislatura del Partido Popular.

Y además hicimos una cosa, que nosotros le dejamos una
audiencia con un 6,1%, había un porcentaje importante de la
sociedad que veía nuestra televisión pública, ustedes ahora lo
tienen en un 2%, y le digo que hay puntas a la baja que están en
torno al 0%.

Y ya para terminar, Sra. Consellera, decirle, retomando un
poco el debate del gasto, consideramos que el gasto de personal
y de gasto corriente, ya se lo hemos dicho antes, es desorbitado,
ustedes siempre han confundido una gestión eficaz con más
gasto, y eso no puede ser, hay que gestionar bien los recursos
públicos, Sra. Consellera. Y eso, el Gobierno del pacto, ni este
gobierno del pacto ni anteriores gobiernos del pacto han sabido
gestionar en este sentido.

Así es que muchísimas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sr. Gómez, jo no només li parlaré d’IB3, ja sé que s’ha
justificat per (...) i manar les ordres d’IB3, per dir que no
poguessin dir i va usar, si no és que havia de dir Bauzá, per no
utilitzar l’idioma de la nostra comunitat autònoma amb els
registres corresponents, ni fent cas la institució de referència
que és la Universitat, en aquest cas, ni poder parlar de crisi, ni
prohibir que el Sr. Font pogués anar a IB3, tot això no és el que
vostès feien, no entraré a debatre sobre aquest tema.

Sí que li diré, i començaré en aquest cas per IB3, perquè té
una esmena a la totalitat, que l’any passat vostè, i ho ha fet
abans, cosa que em sorprèn, despertava força interès sobre
l’augment de pressupost a IB3, fins i tot em demanava
31.900.000 euros. Enguany, totes les esmenes, quasi totes,
perquè em lleven pressupost d’IB3? No ho acab d’entendre, la
coherència li dic que no és el seu fort.

(Remor de veus)

Sobretot vostè el que deia, apel·lant a la importància del
sector audiovisual, com a un sector per fomentar, i li podria
llegir textualment, deia: “La reducción del presupuesto de IB3
que pone de manifiesto este escaso interés que tienen ustedes
por el sector audiovisual.” Li repetesc, i ara qui és que té poc
interès pel sector audiovisual? Nosaltres posam el pressupost
D’IB3 i pujam en ajudes al sector audiovisual.

Però enguany sembla que aquest discurs i l’opinió seva ha
canviat, ja no li interessa ni volen saber res. Quin és el
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problema senyores i senyors del Partit Popular? Que ara ja no
és la seva televisió, és això, ja no s’ha de fomentar el sector
audiovisual, no sé què ha canviat en un any, m’agradaria saber,
que m’ho explicassin. O que expliquin a les productores i
empreses de les nostres illes sobretot i als treballadors decents.

Respecte de les esmenes proposades, ha augmentat de
dotació els consells insulars perquè duguin a terme polítiques
culturals i esports, quan la seva política durant tota la passada
legislatura era basada en la recentralització, igual que ho és a
l’Estat respecte de les comunitats autònomes. Aquest no és el
nostre tarannà, tota la nostra política la fem de la mà dels
consells insulars, així ho demostram amb exemples com el
programa Posam valors a l’esport, amb els circuits de Talent
IB, a les finals d’esports escolars a totes les illes, amb jornades
professionals i culturals a totes les illes, amb jornades de
joventut a totes les illes, entre moltes d’altres, impulsant
candidatures de Menorca Talaiòtica, de pedra en sec, entre
moltes altres.

Quantes vegades li deman la passada legislatura, les
conselleres competents van visitar els centre de cultura de la
resta d’illes? Quantes vegades van anar a Formentera?
M’agradaria saber-ho. No obstant això, algunes de les esmenes
les podríem fins i tot acceptar si no fossin a costa d’IB3, açò
per descomptat. De fet, hem transaccionat una esmena sobre la
dotació de subvencions adreçades a entitats juvenils. Vull
destacar que és una acció que ja fem des de la conselleria, el
2016 vam recuperar les subvencions per a associacions
juvenils, que vostès van eliminar, durant el 2011 i el 2015 no
van existir, i el 2017 les triplicam.

Curiós és que, a la vegada, com li deia abans, em demanin
l’eliminació d’IBJove, el principal impulsor de les polítiques de
joventut, fet que no m’hauria de sorprendre que ho demanin
aquells que durant quatre anys, com li he dit abans, es van
dedicar a desfer polítiques de joventut i a callar la veu dels
joves desmantellant el Consell de la Joventut.

No ens vulguin confondre senyores i senyors, la seva aposta
per la joventut va quedar clara la passada legislatura, el 2011,
quan van entrar al Govern, tenien 3,6 milions d’euros, i quan
se’n van anar del Govern aquesta àrea tenia 2,3 milions
d’euros, així demostren com els interessen les polítiques de
joventut. Ara no em vulguin enganar.

Nosaltres, enguany, tenim més de 3 milions d’euros per a
joventut, queda clara també la nostra aposta per la joventut.

També queda clara la seva aposta pel que respecta a la
llengua i a la cultura, desmantellant institucions com l’IEB, el
futur illenc, institut que promociona la llengua i els gestors
culturals de les nostres illes, així com l’orquestra simfònica de
les Illes Balears; no ens sorprèn tampoc, quan vam entrar en el
Govern es trobava en una situació precària, músics que duien
mesos sense cobrar, i en el primer any han recuperat els seus
drets i ara és un dels referents de les nostres illes en matèria de
cultura.

I ja per anar acabant, una altra esmena sense sentit, és el que
ara resulta també que hem de dissoldre el Palma Arena,
senyores i senyors. Sabeu quants milions ens va costar i ens

costa aquesta instal·lació faraònica? Perquè us en faceu una
idea, la construcció d’aquesta instal·lació va costar 122 milions
d’euros, sí, ho han sentit bé, 122 milions, per això pagam i
pagarem dos préstecs fins al 2027, anualment, de 3,5 milions
d’euros, a més del deute actual de la UTE, de 18 milions
d’euros fins al 2019. Amb tot i fins avui duem pagats més de
83,5 milions d’euros.

I jo els deman: quantes infraestructures noves podríem tenir
amb aquests milions, quantes? Quantes polítiques podríem
haver fet amb aquests milions? Aquesta, senyores i senyors del
Partit Popular, no és la nostra herència, aquesta és la seva
herència.

Sorprèn que diguin açò, que em demanin ara sobre
l’eliminació del Palma Arena quan són vostès que ens han
deixat hipotecats amb un Palma Arena de 122 milions d’euros.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Pel que fa
a cultura, li he de reconèixer que ha estat un any de
recuperació, s’han recuperat certàmens, especialment l’art jove,
i s’ha fet feina en positiu per la nostra llengua, una ambició que
vostè sap que compartim.

Però també és cert que queda feina per fer, Balears és la
comunitat autònoma amb menys despesa pública en cultura per
habitant i, des d’El Pi, pensam que aquest és un greu error.
Hem de potenciar els nostres artistes i fer arribar la cultura a la
gent, qualsevol tipus de cultura, perquè les inquietuds de la
gent d’aquestes illes són molt diverses i tots hauríem de tenir el
mateix dret a accedir-hi.

També li donaré una dada que ens ha cridat l’atenció,
durant el 2015 el 46% de turistes estrangers que va visitar les
nostres illes va fer qualque tipus d’activitat cultural. Ens hem
de quedar amb aquesta dada perquè, malgrat tenim un turisme,
fonamentalment de sol i platja, que, com saben, nosaltres el
volem mantenir, gairebé la meitat de la gent que ve de vacances
s’interessa per la nostra cultura. Amb això vull dir que, d’una
banda, hem de fer feina perquè aquest nombre d’interessats
creixi i, així, anar fent passes per desestacionalitzar el turisme,
i d’altra banda, hem d’estar orgullosos de poder donar a
conèixer la nostra cultura a gent d’arreu del món. No podem
oblidar mai que la cultura, a més d’una activitat en si mateixa,
és una activitat econòmica i a la vegada creadora d’ocupació
laboral.

Nosaltres vàrem presentar dues esmenes que no varen rebre
el suport necessari per ser aprovades, una per incrementar i
promocionar espectacles teatrals d’Eivissa, i una altra per
assumir l’opció de compra del Palau d’Aiamans de Lloseta,
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aquest palau té un gran valor històric i patrimonial i ha estat seu
de molts esdeveniments culturals d’èxit. Seria una pena que
perdéssim aquesta oportunitat perquè sabem que és important
per al municipi i per la cultura, no només de la comarca del
Raiguer, sinó de l’illa de Mallorca.

D’altra banda, és cert que aquest any no hem presentat
esmena pels teatres municipals, cosa que la deu haver
estranyada perquè cada vegada li deman, però no ho hem fet
perquè la seva conselleria s’ha compromès a fer-hi feina. Però
per a nosaltres és molt important tenir cura de tots els teatres,
sense perjudici d’uns sobre els altres, cada vegada li dic.

Pel que fa a esports, vam presentar una esmena per a la
promoció d’activitats esportives a Eivissa i a Formentera que
va ser aprovada i, per tant, li agraïm, o els ho agraïm,
evidentment, a tots els grups que donen suport al Govern. És
important promocionar l’esport d’aquestes dues illes, l’esport
també desestacionalitza, com sabem, així doncs, no posem
traves a la celebració dels esdeveniments esportius.

Pel que fa a les infraestructures esportives, estam a l’espera
de l’estudi de les necessitats d’instal·lacions, per això no hem
presentat cap esmena. Vull recordar que l’any passat en vàrem
presentar unes per les pistes d’atletisme de Capdepera i unes
per a unes instal·lacions a Llucmajor, i ens varen dir que
s’havia de fer un estudi per veure com estaven les instal·lacions
esportives, cosa que fa poquet que aprovàrem. Ara bé, esperam
sincerament que no es torbin tant a fer-la com es va torbar a
fer-se l’auditoria d’infraestructures educatives.

Pel que fa a transparència, la setmana passada vàrem
conèixer que les Illes Balears apareixen en segona posició,
juntament amb Catalunya i Madrid, a l’índex de transparència
de l’INCAU, ens sembla bé, però no acabam de creure en
aquesta definició de transparència. Per a El Pi la transparència
també és donar a conèixer com es gasta cada euro públic que
surt de cada conselleria, cada empresa depenent del Govern o
cada direcció general, cosa que també tenim aprovada per
unanimitat. Per a El Pi la transparència també és que les
secretaries generals de les conselleries les ocupin els
funcionaris de carrera, independentment dels canvis de color
polític que es produeixin, un debat que ja tendrem en un altre
moment i a un altre ple, perquè tenim una proposició no de llei
per parlar d’aquest tema. Això també és transparència, i així es
lluitaria contra el descrèdit que viu la política avui en dia.

Ja per acabar, pel que fa a IB3, crec que tot està més que
dit, es continua incomplint un mandat parlamentari que va
proposar dia 20 d’octubre del 2015, per tal que un consell
assessor presentàs un nou model de ràdio i televisió pública, ho
hem reiterat un grapat de vegades, i el consell assessor es
nomena amb un any de retard, i encara, evidentment, no s’ha
posat a fer feina; és criticable, però és més criticable que amb
aquesta decisió el Govern s’espolsi qualsevol responsabilitat.
Potser haurem de recordar què vol dir consell assessor,
assessor.

El que malauradament sí tenim és el que ja teníem, uns
serveis informatius externalitzats sense debat previ per a dos
anys més, i ens és igual internalitzar o no, o com fer-ho, no som

qui per decidir-ho nosaltres, però qui sempre n’ha parlat és el
partit que du aquesta conselleria, MÉS, que ara no en diu res.

Consellera Mateu, ja li va dir el meu company, Jaume Font,
el passat dia 29: hem perdut el tren; i jo afegiria que, en
concret, en aquesta qüestió hem perdut el temps.

Pel que fa a les esmenes vives de la resta dels grups
parlamentaris, votarem en coherència amb el que férem en
comissió, excepte a les quatre esmenes del Grup Parlamentari
Popular que en comissió ens vàrem abstenir, que parlen de les
instal·lacions esportives a les quatre illes, avui hi donarem
suport, perquè així deixarem una partida perquè, una vegada
que estigui fet l’estudi, es pugui a començar a fer feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia un altre pic. Ciutadans ha presentat 16 esmenes a aquesta
secció dels pressuposts, no n’hi han aprovada cap. Ja sé que el
Partit Popular té uns registres molt pitjors que els nostres en
això, però què volen que els digui? Nosaltres estam, per
ventura, massa ben acostumats amb el que ens ha passat amb la
Conselleria de Treball, on, realment, els ho record, vàrem
aconseguir 10 esmenes aprovades de 18 i, en canvi, aquí, tenim
un registre de 0 de 16, per tant, com a mínim ens sembla una
cosa sorprenent.

I és especialment sorprenent per a nosaltres, com a mínim,
deixant de banda fins i tot l’àrea de cultura, perdoni un
moment, veig que seguesc amb... a mi m’és igual però...

(Rialles)

I és especialment sorprenent deia, si deixam de banda l’àrea
de cultura, que és la que inclou la majoria de les nostres
esmenes i ens centram per exemple amb la de joventut. En
aquest apartat nosaltres tenim un paquet de quatre esmenes
relacionades amb l’IB Jove, dues de substitució i les
corresponents d’afectació. La primera d’aquestes esmenes
consisteix en la convocatòria d’una línia de subvenció per a la
formació d’educadors de temps lliure, especialitzats en joves i
nins amb discapacitat, mentre que la segona pretén la millora
d’accessibilitat per a joves amb discapacitat o mobilitat reduïda
en instal·lacions i equipaments juvenils. Tot això creim que fa
falta, no és cap luxe i en canvi no ho han tengut en compte.

També en el camp de l’esport i de les actuacions vinculades
amb aquests col·lectius, hem presentat una esmena per
fomentar i adaptar les diferents modalitats esportives a
persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. També
som davant d’una necessitat i aquí de nou els he de dir que no
l’han tenguda en compte.
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I entrant ja en el camp de la cultura, tenim com els he dit al
començament deu esmenes més i aquí sí que m’atrevesc a
aventurar el motiu de la negativa dels grups de la majoria, com
a mínim d’una bona partida. Crec que és bo d’entendre, per a
aquest govern la cultura balear equival a la cultura catalana o,
clar i llampant, en forma part. Nosaltres en canvi no ho veim
així, per a nosaltres la cultura balear i la cultura catalana són
dues manifestacions culturals distintes i això no significa que
dins la cultura balear no hi càpiguen formes d’expressió en
llengua catalana. Significa en tot cas que la cultura balear és
una cosa molt més vasta, molt més àmplia que el que vostès
consideren. 

Per això creim com sosté l’esmena 16271, que s’ha de
fomentar per exemple molt més la Balear Film Commission, ja
ho vàrem fer l’any passat, enguany hi insistim, perquè a part
d’afectar manifestacions culturals de primer ordre, com poden
ser el cine i la publicitat, constitueix al mateix temps una font
de riquesa i d’ocupació. I com que m’imagín que d’aquí un
moment qualcun dels presents em retreuran que aquests doblers
surtin de la partida destinada a confinançar l’Institut Ramon
Llull, ja m’avanç i ja els contest. Sí, nosaltres creim que seran
molt més productius aquí o en aquest Institut d’Estudis
Baleàrics, rebatejant... pareix mentida realment el terme
"balear" la nosa que els fa, però en fi, rebatejat ara amb això
d’"Illenc", seran molt més productius aquí -deia-, que no en
mans d’un govern, el de Catalunya, que no té altre objectiu en
aquest moment i no som jo qui ho diu, són els fets que ho
demostren, que separar-nos de la resta d’Espanya. I en aquesta
mateixa línia també consideram que s’ha de crear una ajuda a
la difusió de mitjans audiovisuals o escrits, amb suport paper
i digital, bilingües o d’expressió castellana. Per què? Perquè la
cultura balear no té perquè associar-se només amb la llengua
catalana, tal com els deia fa un moment i en canvi, aquesta
associació és el que aquesta conselleria i entenc que aquest
govern, de la qual la conselleria en forma part, estan fent des
del primer i de manera particular amb la seva política d’ajudes
i de subvencions.

Ja en un darrer estadi i també en aquest mateix sentit, hem
presentat dues esmenes relacionades amb l’estudi i la promoció
de les nostres modalitats insulars, perquè és de llei, article 35
-els ho record un cop més- i perquè una cosa no treu l’altra. El
català que vostès defensen i promouen és curiosament el que
més s’allunya de les modalitats insulars, com si aquestes també
els fessin nosa. Nosaltres creim que, ben el contrari, la manera
de parlar de les quatre illes s’ha de protegir i la millor manera
de fer-ho, de protegir-la, és estudiar-la a l’escola, difondre-la en
els mitjans de comunicació. I per això hem presentat aquestes
dues esmenes.

Finalment tenim un bloc d’esmenes vinculades al patrimoni
cultural, al sector bibliotecari, per exemple, demanant que
s’ampliïn els fons bibliogràfics de les biblioteques de Palma i
Maó. I en relació amb la primera, la de Can Sales, demanam
igualment que se la doti amb més personal, ja que avui dia és
netament insuficient per atendre les necessitats dels usuaris.
També en aquest mateix àmbit hem presentat una esmena per
protegir i preservar el patrimoni de l’antiga Fundació Sa
Nostra. 

La darrera esmena a aquesta secció té com a propòsit
possibilitar més trasllats entre illes de l’Orquestra Simfònica.
En aquest terreny entenem que tot increment ha de ser
benvingut, després de l’ostracisme que va patir aquesta
orquestra als darrers anys. 

I, en fi, respecte de la resta d’esmenes, les esmenes dels
altres grups, actuarem com de costum, crec que tampoc els fa
falta que els expliqui quina és la pauta que seguirem. 

I únicament per acabar, voldria manifestar-los que esperam
que aquest 0,16 pugui millorar un poquet des del punt de vista
de la seva proporció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torns en contra. Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, primer dard enverinat
amb efecte, per què s’ha situat al final d’aquest debat el
pressupost de Cultura, Transparència i Esports? S’ha qüestionat
en qualque moment que aquesta fos la seva posició natural?
Existeix alguna possibilitat que aquest govern pugui ascendir
en el seu ordre de prioritats la seva conselleria?

Ja l’any passat recordava des d’aquí que si aquest govern
volia ser de canvi, tenia l’obligació de prestar més atenció a
aquesta conselleria. La bona notícia és que el seu pressupost
augment un 12% i fins un 28% la partida destinada a cultura.
Pensam que és un bon augment i estem políticament d’acord en
la distribució del pressupost. Pensem que és raonable, encara
que sempre insuficient. 

Ens felicitam després que l’anterior govern desmantellés el
Consell de la Joventut, després de 27 anys de funcionament, ara
es torni recuperar ja amb un pressupost també adequat. Ens
agrada que es mantengui i hi hagi una lleugera elevació de la
partida per a la política lingüística. Que s’aprovi la tramitació
de la Llei de consultes. I també hem de ressaltar l’aprovació
d’una esmena que vam proposar des del nostre grup per a
l’auditoria ciutadana del deute i les polítiques públiques. Crec
que enguany farem història a la nostra comunitat autònoma
dissenyant i engegant la primera auditoria participativa a nivell
autonòmic. Som la comunitat propícia, perquè a les nostres illes
cada gran infraestructura porta el nom d’un cas de corrupció,
o viceversa. L’auditoria ciutadana ha de ser un procés
d’identificació i anàlisi d’aquelles polítiques autonòmiques que
puguin tenir un impacte negatiu sobre la ciutadania de les Illes.
Aquests impactes negatius no són solament de tipus econòmic,
sinó també social, mediambiental o de desigualtat de gènere.

L’auditoria ha d’estudiar les males pràctiques que han
generat aquests impactes negatius i permetrà prendre mesures
que impedeixin la seva repetició en el futur i a més la
ciutadania coneixerà millor autonòmica i podrà prendre millors
decisions. Els objectius d’aquesta auditoria ciutadana són els
següents: obtenir i difondre informació rellevant sobre la gestió
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dels recursos públics, analitzar la gestió autonòmica segons
criteris d’utilitat pública per a la ciutadania, obtenir conclusions
que evitin la repetició futura de males pràctiques detectades,
habilitar mecanismes que integrin el control ciutadà en el
funcionament econòmic ordinari de la comunitat autònoma,
identificar possibles casos de deute contret per la CAIB que
suposi deute il·legal o il·legítima. 

També estam a l’espera de la creació del Pla de cultura, que
ja sap que ha despertat grans expectatives a la comunitat
cultural. Fa uns anys ja va sorgir un manifest, que imagino que
recordaran, que es deia “Per un nou impuls a la cultura”, fruit
de l’esforç de molta gent voluntariosa que aspirava a què en
qualque moment arribés un govern que aspirés a col·locar la
cultura en el centre del debat polític. La centralitat de la cultura
en la vida dels ciutadans i també del funcionament de la
societat és una de les poques fórmules màgiques per alterar
l’hegemonia neoliberal del benefici. Si volem construir un
projecte colAlectiu de futur alternatiu necessitem modificar la
perspectiva des de la qual afrontar els reptes que tenim per
endavant.

Per això li hem insistit també en la importància que aquesta
conselleria creï un consell de la cultura, que ha de ser
protagonitzat per la societat civil, que demana passa en la presa
de decisions. La comunitat cultural vol triar el seu destí i vostè,
Sra. Consellera, ostenta la responsabilitat de coordinar aquest
procés de delegació; ha de liderar, des del respecte
institucional, el rumb de les nostres polítiques culturals; i ha de
definir, integrar i complementar també la diversitat de la trama
administrativa de la nostra comunitat per regir el destí de les
nostres polítiques culturals. 

Però ens inquieta una sensació creixent de desviació dels
objectius marcats en els acords pel canvi; ens preocupa la
intensitat de les crítiques cap a la seva conselleria, Sra. Mateu,
i entenem que algunes d’elles podrien estar justificades. Si ahir
felicitàvem el Sr. Negueruela per dibuixar políticament
l’horitzó cap al qual es destinava el seu pressupost, ens costa
poder dir el mateix de la seva conselleria. Crec que hem
d’interpelAlar més els professionals de la comunitat creativa,
però no només ells, sinó el conjunt de la societat, per sortir -i
ho deia també el manifest- dels llocs comuns o dels carrerons
sense sortida on semblen trobar-se molts debats en cultura.
L’àmbit cultural és un àmbit dispers, a vegades molt precari,
que normalment no funda sindicats ni s’organitza, però que
canvia tot l’ecosistema del territori quan es potencia, quan se
li donen facilitats i no se li posen obstacles, que és el que
permet ser crític, i no se’l condiciona ideològicament. Per
arribar a canvis que facin possible la sobirania popular en els
diferents àmbits caldrà tenir en compte..., cal que canviïn els
relats, les creences i els símbols que els sostenen. 

El PP sempre ha odiat la cultura no provinciana, perquè la
creació i la cultura són amigues de la intelAligència; hi havia un
pòster de propaganda a la Guerra Civil que deia “Las milicias
de la cultura luchan contra el fascismo combatiendo la
ignorancia”, i és que el PP ve d’on ve; no li interessa la cultura
ni combatre la ignorància, i per a nosaltres, si volem canviar
l’hegemonia cultural, hem de tenir la cultura com a element
fonamental per fer-ho.

Quins podrien ser aquests canvis?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ho dèiem abans: el repte seria un canvi de relat i de
consciència; en cas contrari, si mantenim la inèrcia, el Partit
Popular i aquesta hegemonia a favor de la ignorància acabarà
tenint raó i aquesta conselleria no tendria sentit. La perspectiva
que proposam no és la d’acabar amb el sistema cultural o amb
la intervenció pública, però sí consideram que no s’ha de parlar
tant de productes culturals sinó de processos de creació; no s’ha
de parlar tant de sector sinó de comunitat, perquè la cultura no
és una qüestió únicament de rendiment a curt termini; genera un
clima particular, genera vida, recupera tradició i produeix futur,
i és el que demanam a aquest govern: unes illes plenes de futur
i d’una cultura enriquidora.

Lògicament no votarem a favor de les seves esmenes.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, la Sra. Busquets per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada analitzat el
pressupost i vist un poc per allà on -almanco els senyors del
Partit Popular- per allà on desmantellen la Conselleria de
Cultura, vaig estar temptada en un moment donat de fer un
“Álvaro Gijón”, fer una manotada i dir “tanmateix no enteneu
res, jo me’n vaig”; però em va poder la meva formació i la
meva capacitat didàctica, i vaig dir: no, no, no; com que jo sí
que respect aquesta conselleria, aquest govern i aquest
parlament, faré la meva intervenció així com cal, i també creuré
que a vegades picant de maceta, maceta, maceta, arribarem a
foradar la roca aquesta que tenim aquí al davant. Per tant
procediré a la meva intervenció i defensaré aquest pressupost,
i també explicaré el nostre posicionament davant les esmenes.

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
gestionarà per al 2017 un total de 84.126.299 euros. Això
suposa un increment d’un 12%. Clar remarcar que dins aquesta
conselleria de Transparència, Cultura i Esports s’inclou la
transferència del pressupost d’IB3, que per al 2017 serà de
30.600.000 euros. I una vegada seguits els distints debats i
comissions de pressupostos hem pogut comprovar que, al PP,
concretament aquesta conselleria li fa nosa, i ho dic així per ser
fina, perquè hi hauria altres expressions: la buida de recursos
perquè la vol buidar de contingut; de fet la vol esborrar del
mapa. Però la conselleria té diverses raons de ser, sobretot si
tenim en compte que aquest govern aposta clarament per la
lluita anticorrupció, per la participació, per la transparència en
l’administració pública, per la cultura, per la normalització de
la llengua catalana, pels esports, per la joventut. Són paraules
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abstractes que reflecteixen polítiques concretes i
imprescindibles per servir la ciutadania.

La Direcció General de Participació i Transparència treballa
en tres línies ben importants per a una societat que avança i que
se sent corresponsable de la vida política: la participació, que
a més de crear espais per a tal motiu, per al 2017 posarà en
marxa la futura llei de consultes; la transparència, que
consisteix a posar una lupa en mans de la ciutadania, perquè
pugui saber en tot moment com es gestionen els recursos
públics, un objectiu que compta amb l’aval recent de la
qualificació d’un 98,1 sobre 100 de l’INCAU, l’índex de
transparència de les comunitats, la segona comunitat de l’Estat
espanyol després del País Basc, i empatats amb Madrid i
Catalunya. Però el PP s’entesta a buidar de recursos aquesta
direcció general; s’estima més que aquestes illes surtin als
titulars de la premsa pels seus casos de corrupció, pels seus
casos de corrupció, que pels bons índex de transparència
d’aquest govern. I el voluntariat és la tercera línia de feina
d’aquesta direcció general, matèria de sensibilització cívica i
social que comptarà amb suport per a difusió, promoció i
organització.

La Direcció General de Cultura, un altre dels pilars
d’aquesta conselleria, és la que més incrementa respecte de
2016 amb un augment de fins a un 28%; en total són uns 21
milions d’euros, perquè aquest govern creu que la cultura no és
l’extraescolar de la gestió política, és un dret social. La cultura
és un eix d’ascens social; una ciutadania més culta és una
ciutadania més crítica i més apoderada per prendre decisions.
La cultura és un eix de transformació econòmica, un valor
afegit per al tan demanat canvi de model econòmic; les
indústries culturals han de ser un impulsor d’aquest nou model
a través de l’economia creativa. I la cultura és un eix de
projecció exterior i d’internacionalització. 

L’aposta del Govern per la cultura queda palesa en tres
objectius que compten amb recursos a través d’aquests
pressupostos: fer arribar la cultura a tothom, facilitar l’accés a
la cultura; per això es millora el servei de biblioteques i
museus, o la mateixa simfònica, que també té un projecte
d’obertura social. Impulsar, com a segon punt, el sector
cultural; per tant es fomenten les empreses creatives i culturals
amb la contribució a la seva professionalització i a la seva
mobilitat entre les diferents illes i fora de les Illes. I pel que fa
a l’Illes Balears Film Commission hem de dir que, per una
banda, ha augmentat en 220.000 euros el seu pressupost, i per
altra banda, també les ajudes al sector audiovisual comptaran
amb 600.000 euros i a més a més, la projecció exterior
comptarà amb 160.000 euros.

I finalment també hi ha la voluntat d’internacionalitzar la
cultura, com a tret identitari del nostre país, per donar-nos a
conèixer davant el gran nombre de visitants de cada any. 

I també tenim una línia clara d’aposta per la normalització
de la llengua catalana. Nosaltres anam de cara, cream la
Direcció General de Política Lingüística, feim política a favor
de la llengua catalana, la llengua pròpia del país, perquè és una
qüestió de drets socials, perquè creim que la llengua catalana
és un factor de cohesió social, és una riquesa que volem
compartir amb les persones que viuen en aquestes illes, siguin

de l’origen que siguin. I deia que anam de cara, perquè no tenir
una Direcció General de Política Lingüística, així com voldrien
PP i Ciutadans, també és fer política en matèria de llengua, ja
els ho explicava l’any passat la meva companya Margalida
Capellà. I feim política lingüística en tota la seva diversitat,
perquè la llengua, ja ho sap, Sr. Pericay, conté tota una sèrie de
variacions, geogràfiques, socials, històriques. I també respon a
un registre condicionat pel tema, per la intencionalitat i pel grau
de formalitat. La feina de la direcció general té en compte tot
el conjunt de la llengua en la seva diversitat, sense qüestionar
ni la unitat de la llengua, ni la comunitat científica.

I continuaré la meva intervenció amb la Direcció General
d’Esports i Joventut, que també incrementa el seu pressupost en
un 9% respecte de 2016. Les diverses esmenes no les votarem
a favor, perquè pensam que el pressupost ja reflecteix algunes
de les demandes fetes, o perquè no és competència d’aquesta
conselleria el que es demana. Però sí que vull destacar que el
pressupost d’Esports respon també a la voluntat de reflectir el
caire social dels esports, a la línia de les ajudes a l’esport
inclusiu, a l’esport i integració social, a l’esport i discapacitats
i a l’esport i dona, o el programa "Posem valor l’esport" per
fomentar les bones pràctiques. A més a més, també dóna suport
als equips, als esportistes destacats, a les federacions, a l’esport
inclusiu, i finalment, també és clara l’aposta de l’esport al més
alt nivell. Per això s’iniciaran les obres del nou Institut dels
Prínceps d’Espanya, que acull actualment els programes de
tecnificació, gestionats per la Fundació per a l’Esport Balear.

I no menys important, però sí per acabar, Joventut.
L’increment del pressupost és d’un 14%, amb la voluntat de
recuperar les polítiques en favor dels joves, el present i el futur
d’aquestes illes. En total són 3.088.275 euros. Amb aquest
increment de pressupost, l’Àrea de Joventut farà una nova
convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació juvenil, es
duplica la partides d’ajudes a suport d’entitats juvenils i es
desplegarà el funcionament del Consell de la Joventut, anul·lat
per decret llei pel Govern Bauzá. Tot això es fa amb recursos
econòmics i humans, Sr. Gómez, no la podem buidar ni de
recursos econòmics ni de recursos humans, perquè per fer
política es necessiten doblers i persones.

En definitiva, la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports és imprescindible i per tant, els recursos que s’hi
destinen són imprescindibles. La cultura, la transparència, la
joventut, l’esport, la televisió pública, la llengua, són eixos
vertebradors d’un país, amb una ciutadania més culta, més
participativa, més ben informada, més empoderada, més
creativa, en definitiva, més sobirana. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Jo la veritat, Sr. Gómez,
és que..., jo amb aquestes coses de la política sóc una mica
ingenu i potser vaig amb el llibre a la mà perquè no sé totes

 



3640 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2016 

aquestes coses de la tradició parlamentària que espero que
algun dia canviem.

Però jo no entenc, perquè vostè a més a és no ho ha
explicat, per què ha presentat esmenes a la totalitat, perquè
encara que aquesta conselleria no existís, tots els ens que en
depenen continuarien existint, si és que vostè tal com diu, està
a favor de la cultura, de l’esport, de la joventut. Aleshores jo no
sé exactament aquestes esmenes a la totalitat què pretenen, si
eliminam aquests organismes es queden sense pressupost, que
incrementin el seu pressupost. No ho entenc i per tant, crec que
el debat de totalitat queda totalment substanciat amb el debat
que ha tingut amb la consellera.

El seu discurs ja el coneixem, és ja una mica repetitiu,
estaria bé que de cara a futurs debats, doncs quan afronten el
debat del pressupost d’aquesta conselleria, doncs no es
refugiessin tant en el tema aquest, que la conselleria és inútil,
etc. Però el que és cert, el que és evident i el que tots hem vist
és que aquesta conselleria ha hagut de consolidar el seu
creixement, ha hagut de consolidar-se com a conselleria, perquè
fa tot de coses o bé vostès no feien o bé van desmantellar. Per
tant, no feien, em sap greu també repetir-me amb arguments
que s’han dit. Per a vostès no hi havia cap part de
l’administració dedicada als temes de transparència i
participació. Van desmuntar la Direcció General de Cultura,
van desmuntar la de Política Lingüística, val eliminar el
Consell de la Joventut. 

Aleshores tot això s’ha hagut de tornar posar en marxa i jo
ja vaig voler destacar en comissió i aprofito que molts directors
generals i el Sr. Secretari general ens acompanyen avui aquí,
per posar en valor la feina que ha hagut de fer aquest equip, que
és enfortir totes aquestes parts de la política que volem
impulsar, que estaven totalment desmantellades i que s’han
hagut de posar en marxa. I per això vostè es queixa que creixi
tant el capítol 1. Home! Clar creix tant el capítol 1 perquè si hi
ha una direcció general desmantellada i nosaltres volem fer
política lingüística, doncs evidentment haurem de contractar
gent per fer política lingüística.

Vostè considera que aquesta despesa en capítol1 no té un
impacte respecte de la ciutadania. Però escolti, si nosaltres
tenim una biblioteca, tenim un arxiu i resulta que no el podem
obrir perquè no tenim personal, clar, aleshores l’impacte de la
nostra política respecte de la ciutadania queda totalment
frustrat. Per tant, aquesta conselleria tenia una mancança molt
gran de personal per gestionar tots els equipaments que són de
la seva responsabilitat i per posar en marxa polítiques en totes
aquestes dependències de l’administració que vostès havien
desmuntat, que han demanat fer aquest esforç en capítol 1.

Després també es queixa de les despeses en capítol 2, el
gasto corriente. Clar, vostè potser passa per alt..., durant molts
d’anys en el debat polític espanyol, sobretot quan es discutia
sobre pressuposts ha semblat que gastar diners en inversió, és
a dir, construir coses era positiu i ningú ho qüestionava mai. I
en canvi, la despesa corrent és malbaratar els diners. I amb
aquesta dinàmica, en aquesta mateixa comunitat autònoma
s’han fet moltes coses, s’han construït moltes coses que després
el problema és mantenir-les. Per tant, evidentment jo no posaré
en dubte que sigui necessari un cert nivell d’inversió i un cert

nivell de despesa en immobilitzat material o immaterial, però
és obvi que hi ha àrees de gestió, àrees de govern que
requereixen de despesa corrent. I, per tant, és un subterfugi
molt senzill simplement criticar que hi ha despesa corrent. 

Perquè a més a més vostè, que el felicito perquè no ha
presentat esmenes a la famosa secció 34, això també està bé,
però clar, vostè carrega contra totes les partides de capítol 2,
especialment de la Direcció General de Cultura, que és una
direcció general que amb aquests diners de capítol 2 fa una
sèrie de coses que ara li diré. La presència a fires, vostès no
volen reduir la promoció turística, però és que també cal fer
promoció cultural i a les fires de Tàrrega, Vic, Osca, Manresa,
s’hi va fer negoci, s’hi va a aconseguir que els nostres grups i
els nostres creadors puguin anar a fora. Per tant, aquesta
despesa s’ha de fer. Es fan exposicions i mostres en els nostres
centres propis, aquests que li dic que sense personal no es
poden obrir. Es fan programes de foment de la lectura. El
programa "Viu la cultura" per fer arribar la cultura a les
escoles. La internacionalització de la nostra cultura, a través de
l’Institut Ramon Llull, que vostès qüestionen tant i que per a
nosaltres és molt important. La divulgació del patrimoni, amb
candidatures com Menorca Talaiòtica i Pedra en Sec, que
vostès presenten una esmena, però és que precisament es
paguen amb aquests doblers del capítol 2, tots els programes de
suport a la cultura popular. I després per acabar, evidentment
tot el que posem sota la rúbrica de la memòria democràtica,
continuar amb el programa d’exhumacions de fosses, per
complir una llei que, feliçment, vàrem aprovar per unanimitat
en aquest parlament i que per tant hem de complir.

Si acceptéssim totes les seves esmenes gairebé tot això que
li estic dient, que és capítol 2, no es podria fer, no es podria fer
amb aquestes esmenes, diguem-ne... "facilones" que
consisteixen a transferir diners als consells perquè facin ells les
polítiques.

Vostè té tanta aversió al capítol 2 que hi ha una esmena
especialment divertida que és la 16525, augment de la dotació
de l’aportació a ajuntaments per al foment de la participació
juvenil, i dic que és una (...) la seva aversió al capítol 2 perquè
resulta que l’alta al fan a capítol 7, és a dir, vostè proposa que
es baixi, en aquest cas és una transferència, al capítol 4, i vostè
vol augmentar la participació juvenil fent un alta al capítol 7,
amb la transferència de capital, no sé si és que vostè considera
que la participació juvenil ha de consistir a fer-los fer de
manobre perquè ajudin a construir aquests equipaments, si no,
no ho entenc, en qualsevol cas tècnicament, ja m’ho explicarà,
la trobo totalment incomprensible, aquesta esmena.

Després, ja s’ha dit, és clar, fa baixes a la transferència a
IB3 per import, sumant-les totes, de les... ara no tenc aquí el
número, de les vint-i...., no de les 34 esmenes que vostè ha
presentat en aquesta secció, 17 fan baixa al pressupost d’IB3
per un import total d’1,8 milions.

És clar, vostès quan la consellera els ho tirava per la cara,
algun diputat del seu grup deia: “bé, total si no la mira
ningú”..., aquest 1,8 milions només en aquesta secció perquè en
altres seccions recordo que feien baixes de 2, 4 i 5 milions més
al pressupost d'IB3.
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Vostè a comissió, si ho recorda, va dir una frase que jo,
miri, me l’he apuntada aquí literalment “desde mi grupo
siempre hemos defendido la necesidad de que el ente tenga una
mejor dotación presupuestaria”; i a continuació deia, no vull
fer trampes perquè a continuació deia: però bé, escolti, si no la
mira ningú, no entenem per què s’ha d’incrementar i ara
aprofito per fer la falca sobre IB3, ja és molt repetitiu perquè
el director general els ho ha explicat moltes vegades i
evidentment molt millor que jo... 

Al món audiovisual, vostè ho sap perfectament, hi ha, està
havent-hi un canvi radical de la forma de consumir el producte
audiovisual i el concepte aquell segons el qual ens asseiem a tal
hora davant la televisió per veure el programa que fan, això
està totalment desfasat i per tant, tot això afecta el tipus de
producció que s’ha de fer, al tipus de públic i com i a través de
quines formes hem d’arribar a aquest públic..

I el que està fent l’actual equip d’IB3 precisament és fer
front a aquesta revolució cultural en el consum audiovisual i
per fer això, evidentment, es necessiten recursos, molts més
dels que tenen, que realment cal reconèixer que és un gran
mèrit que s’estigui fent la televisió que s’està fent amb els
recursos, amb els migrats recursos que podem dedicar-hi i
evidentment a part que les mètriques de les audiències ja els
hem explicat que en aquest context cultural de revolució
cultural que els estic comentant és molt relativa realment IB3
està fent un canvi quant al tipus de producte que està fent,
quant al tipus de públic al qual arriba i per tant, i tant que sí!,
requereix el nostre suport i aquest també és un motiu per no
acceptar les seves esmenes.

Per replicar als altres grups amb el poc temps que em
queda, respecte de les esmenes d’El Pi, no afegiré res nou als
arguments que ja vàrem dir en comissió, només vull fer-li una
reflexió sobre una dada que vostè ha donat que a mi m’ha
sorprès, diu que la nostra comunitat autònoma és on hi ha la
despesa més baixa per habitant en matèria de cultura. Jo no sé
quines dades són aquestes, però penso que això pot ser degut
al fet que la nostra comunitat autònoma té una especificitat, que
és que gran part de la política cultural l’executen uns òrgans
que no són la comunitat autònoma. Aleshores, és clar, si mirem
només el pressupost de la comunitat autònoma, és clar hi ha
molta despesa en cultura que està als capítols de transferència
als consells insulars. 

El Sr. Melià em diu que no, però jo he fet molts d’estudis
d’aquests, de comparativa de pressupostos, i... i dubto molt que
algú des de fora de les Illes Balears s’hagi ocupat de veure
exactament què es gasta Balears en cultura més enllà del
pressupost de la comunitat autònoma, però bé, està el debat
obert i en podem parlar quan vulgui.

Respecte de Ciutadans, per no anar esmena per esmena
perquè no tinc temps i una mica agafant-les... en paquets, no?,
hi ha tota una sèrie d’esmenes d’adaptació en matèria de
joventut i esports per a discapacitats, en línies generals li puc
dir -ja ho vàrem comentar en comissió- que això està previst ja
en les línies de subvenció existents. 

També fan èmfasi en el trasllat entre illes de l’Orquestra
Simfònica, cosa amb la qual estam totalment d’acord, però

precisament és un dels elements -crec- fonamentals del projecte
actual, un gran canvi -vostè hi ha fet referència- respecte al que
s’estava fent abans i per tant, tot i estar-hi d’acord, creiem que
això ja s’està fent i per tant, no cal acceptar la seva esmena.

I bé, després hi ha una sèrie d’esmenes més made in
Ciudadanos, la Film Commission en detriment de l’Institut
Ramon Llull, el suport a les publicacions bilingües i el suport
a les modalitats d’IB3. 

Respecte de la importància de l’Institut Ramon Llull, ja hi
he fet una referència molt ràpida, crec que és un mecanisme
fonamental de projecció exterior de la nostra cultura i seria de
molt curt de vista no aprofitar-ho i no aprofitar la nostra
germanor cultural amb Catalunya encara que a vostè li
incomodi tant.

Sobre el suport a les publicacions periòdiques en castellà,
bé, no cal afegir res, crec que vostè coneix perfectament quina
és la nostra posició sobre aquest tema.

I sobre les modalitats, deixin de dir-li modalitats, és que
crec que vostès mateixos ja estan... vostès mateixos ja... això
que tant volen enfortir, encara ho empetiteixen més. Les
modalitats a IB3 són mereixedores de tota l’atenció perquè a
IB3 es parla el català de les Illes Balears, el català de les Illes
Balears, eh?, el català de la gent que surt als programes d’IB3
i fins i tot el seu català i el meu català, el català que es parla a
les Illes Balears. Intentar compartimentar dient què són
modalitats, què no són modalitats, a mi em sembla que és un
favor molt flac realment al català que es parla a les Illes
Balears, que... com li dic, mereix tot el respecte i tota l’atenció
a IB3.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé, bon dia de nou a totes i tots, bon dia també i
gràcies a l’assistència del públic que tenim, especialment a tot
l’equip de la Conselleria de Transparència, Esports, Cultura,
etc, (...), que és llarg el nom.

Bé, el primer que he de dir... jo en centraré molt en les
esmenes, jo votaré en el mateix sentit que han explicat els
companys d’aquesta part de la bancada i els motius pels quals
votaré en contra de la majoria d’esmenes és exactament el
mateix. Per tant, no m’estendré en això.

Però com que avui estam en un dia de celebració, crec que
estam a punt d’aprovar el pressupost autonòmic, s’apropen
festes i crec que tots tenim un esperit més conciliador que de
baralla, m’agradaria posar en valor sobretot el caràcter de la
consellera. Sra. Mateu, jo li he de dir que per fer front, per estar
al front de l’àrea a la qual està en aquest moment es requereix

 



3642 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2016 

sobretot tenir coratge, tenir carisma, tenir presència i tenir
ganes de fer feina, i vostè té tots aquests elements, per tant...

(Alguns aplaudiments)

...està bé aquest aplaudiment, se’l mereix, se’l mereix i també
el seu equip...

Dit això, Sr. Camps, no es posi tan nerviós que jo també em
duc bé amb vostè, tranquil. 

Dit això, evidentment el pressupost de la seva àrea és...
moderadament satisfactori, però probablement tots coincidim
que no és suficient i ens agradaria que tingués un repunt a l’alça
i treballarem perquè sigui així a partir de l’exercici 2018, però
en tot cas sí que vull fer un símil: veníem... i només en faré un,
perquè no vull parlar d’endarrere, vull parlar d’endavant,
però... veníem d’una conselleria fantasma, fantasma perquè no
existia, perquè va brillar per la seva absència després de tres
consellers diferents al Govern del Partit Popular, i ara tenim
una consellera que, igual que la resta de consellers d’aquest
govern, s’apropa a dialogar amb els consells insulars, visiten
les illes, participen de les activitats esportives -en aquest cas-
i culturals, que es fan a les diferents illes, mostren el seu interès
que les diferents illes puguin desenvolupar adequadament la
seva feina i per tant, aquesta presència i aquesta implicació són
el primer valor fonamental i indispensable perquè aquest
projecte pugui funcionar.

I això té a veure amb aquest famós federalisme insular que
alguns dels diputats i diputades que estan per aquí han encunyat
en diferents ocasions i per tant, sí, enhorabona per aquesta feina
i enhorabona també al seu equip.

Dit això, i molt resumidament, en quines accions més hem
vist aquesta presència, hem vist aquesta bona feina? L’hem vist
en la programació cultural que arriba més i millor i amb més
freqüència i amb més qualitat a totes les Illes. L’hem vist en la
promoció de l’esport, per exemple en el programa de valors per
a l’esport que es desenvolupa ara a Formentera i que em consta
que no només a Formentera, sinó també a la resta d’illes i que
és absolutament indispensable per educar en valors la joventut
de les nostres illes.

Ho han fet també amb el desenvolupament del projecte
d’IB3 que crec, sincerament estic absolutament convençuda i
també ho estan les persones que represent que és un projecte
d’excelAlència i que necessita continuïtat i que necessita temps
de recorregut per poder fer el canvi, els canvis als quals
s’enfronta, en aquest sentit també li he de dir, però, si em
permet una crítica constructiva que IB3 necessita també més
recursos sobretot per fer un canvi tecnològic profund que l’ha
de permetre precisament desenvolupar tots els eixos que el Sr.
Castells apuntava fa un moment.

Ho hem fet també en transparència, el Govern està
desenvolupant un pla per adequar les institucions del Govern
i les de la resta de les Illes a les normatives actuals que tenim
en matèria de transparència però també a la filosofia i els
compromisos que ha adquirit amb la ciutadania, i aquesta feina
s’està desenvolupant i va a bon ritme, i per tant no tenim queixa
en aquest sentit.

I per altra banda pensam també que s’està fent una feina
excelAlent en matèria de promoció del talent a les Illes Balears,
tant en el sector audiovisual com en el sector de les arts
escèniques, com en el sector musical i la resta de sectors que es
troben recollits dins aquest àmbit. Per tant també en això l’he
de felicitar i crec que estan treballant en una bona línia que han
de continuar.

I com que em queden just 30 segons i avui no pens demanar
clemència a ningú, simplement faré tres precs: un, que l’impost
turístic vagi realment a la cultura, i ara em permetran una
crítica constructiva: des del meu punt de vista és una anomalia
que la comissió que ha de decidir sobre l’impost turístic compti
únicament amb una entitat representant del món cultural, això
és una anomalia, és una anomalia que hem de resoldre, i els
sectors culturals d’aquestes illes i de defensa del patrimoni han
de tenir més presència dins aquesta comissió. Dos: potenciació
dels museus a les Illes Balears, també del de Formentera, que
queda pendent, i aquí hem de fer molta feina en conjunt, tant
des de Formentera com per part seva, però en general crec que
la política de museus... els museus han de tenir més visibilitat,
han d’estar més propers a la ciutadania i probablement
necessiten més recurs.

I ja acab. En l’àmbit d’IB3 -torn just un moment a IB3-, a
banda de les millores que necessita l’ens públic per fer front al
necessari repte tecnològic que té per davant, una única cosa
més: IB3, igual que a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, a
Formentera ha de tenir cobertura dels serveis informatius tots
els dies de l’any, i jo ho reivindicaré, i ho reivindic avui i fins
al dia que es resolgui, perquè això actualment no passa, i llanç
el missatge aquí perquè quedi clar, Formentera vol tenir
cobertura d’informatius tots els dies de l’any.

Dit això, felicitats i bones festes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Yo antes de empezar, Sr. Gómez, una pregunta: ¿cómo es
que hace usted este debate? No está en la comisión de...; puede
hacer usted lo que quiera, por supuesto, ¿eh?, pero me resulta
curioso porque no está en la..., no es miembro de la comisión
y no ve el histórico ni las proposiciones que se hacen. Es un
todo terreno, muy bien.

Començo. Sr. Camps, ahir deia que no veia... que no veia
cap canvi... Em deixa?, és un apunt, només. ...que vostè no veia
exemples de canvi de model productiu en aquest pressupost.
Miri, un augment del 12% en aquesta conselleria ho és, i ho
diuen vostès; és un canvi en el model productiu. El
vicepresident els va explicar altres mesures, altres exemples,
però això és un exemple; la cultura, com vostès diuen...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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Clar, la cultura, com vostès diuen, crea molts llocs de feina;
després també els llegiré algun exemple.

A veure, que aquesta conselleria augmenti 9 milions d’euros
ja ens diu el valor que dóna aquest govern a les àrees que
gestiona, la cultura, la joventut, d’esport, la transparència, la
participació... Aquest govern entén que la cultura ens fa crítics,
ens eleva, ens fa útils per al progrés de la nostra societat; entén
que la joventut necessita atenció urgent, que l’esport no és una
part del turisme, i que la transparència i la participació de i en
tots els àmbits són indispensables perquè la ciutadania ens
retorni la credibilitat. 

Aniré per feina. Les esmenes d’El Pi a aquesta secció,
només en queden dues i les votarem en contra, com ja els vam
explicar; estem d’acord amb la d’Eivissa, amb la del teatre per
a Eivissa, però, bé, es farà dins l’IEB, com ja li han comentat. 

Pel que fa a Ciutadans, moltes de les esmenes que presenten
fan referència -no hi ha el senyor...- fan referència a millores
per a l’esport inclusiu, en què estam totalment d’acord, però
crec que ja els hem dit que està dintre de la partida de la
Fundació per al suport i la promoció de l’esport, que augmenta
en 800.000 euros i a més hi ha una partida específica de
100.000. Per suposat presenten també esmenes en relació amb
la llengua; d’això ja n’hem parlat bastant abans. Els he de
recordar que a conèixer el castellà ja ens obliga la Constitució
Espanyola, i l’estudien la Real Academia de la Lengua i
l’Institut Cervantes; a nosaltres, i per mandat del nostre Estatut
i de la Llei de normalització lingüística, ens competeix l’estudi
i la promoció del català, no del castellà; i pel que fa a les
modalitats del català, del català que es parla en aquesta
comunitat, l’IEB i la Direcció de Política Lingüística ja estan
fent la seva feina.

Ara passem a les esmenes del PP, i aquí retorno al concepte
de credibilitat de què parlàvem abans. Senyors diputats i
diputades del PP, en tenen poca, de credibilitat, en vista de les
esmenes que estan presentant i de la feina que van fer els quatre
anys que van governar; no encaixa el que van fer i el que
presenten ara. Van governar la cultura, la transparència, la
participació i la joventut. Esmenar, com saben, és corregir per
millorar; jo crec que no s’ho creuen ni vostès, que amb
aquestes esmenes estan millorant aquests pressupostos; fan
esmenes com un nen petit que diu no a tot perquè té una
enrabiada, no sé per què. Jo crec que podrien haver fet bastant
millor la seva feina. Sí, ho crec, jo ho crec.

Esmenen la totalitat d’aquesta secció quan, com ja sabem,
ja els han dit que augmenta un 12%. Jo no diré tot el que
augmenta perquè ja està prou repetit. Diré tot el que lleven per
millorar aquest pressupost: lleven 2,5 milions d’euros a Serveis
Socials, lleven 2 milions d’euros cap a Territori, lleven
2.400.000 cap a Medi Ambient, lleven 1.700.000 i se’n va
Salut, i 700.000 euros se’n van a Ocupació; lleven uns 10
milions d’euros per millorar el pressupost, segurament.

Aquest govern ha estat capaç de fer la seva feina i donar
més, però vostès no han estat capaços de fer la seva i criticar-
los millor, i és que la raó que ens donen per dir el no a tot és
que cap d’aquestes consorcis, fundacions, entitats, no respon a
les necessitats de les Illes Balears. Això em fa gràcia, com si

vostès sapiguessin quines són les realitats d’aquestes illes,
quina és...

(Remor de veus)

Bé..., em dirà que vostès saben, tal i com ens va anar amb
el govern de Bauzá, quina és la realitat de les nostres illes? No.
Aquest govern es basa en estudis, aquests que vostès tan
critiquen; es basa en estudis que observen, diagnostiquen,
finalment proposen opcions i solucions per millorar la vida dels
ciutadans. Però per a vostès els estudis són frivolitats, partides
a les quals imputar baixa; els van molt bé els estudis, i en
paraules de la Sra. Riera els estudis són partides innecessàries
i totalment prescindibles; això ho va dir vostè l’altre dia. 

Per suposat són coherents, són coherents perquè si no, no
podem entendre les autopistes d’Eivissa i el deute milionari que
ens han deixat; com s’entén el seu TIL i la manca d’acord,
participació, adequació a aquesta comunitat; com s’entenen les
macrorotondes a Menorca... Bé, no podem dir que no fossin
coherents: van tirar pel dret passant d’estudis que valoressin la
conveniència de les seves propostes per a la nostra societat.

(Remor de veus)

Com poden ser creïbles amb les esmenes que fan? No sé ni
per què es molesten a fer-les, ni nosaltres ens molestem a
molestar-nos; tantes hores, tantes hores perdudes, diuen; el Sr.
Gijón deia ahir “tantes hores perdudes fent esmenes”; però si
són les mateixes de l’any passat, si és el mateix; l’únic que ha
canviat és la baixa, ara ja no fan baixa a deute, ara han trobat
la mina d’IB3 i dels estudis.

Per exemple volen infraestructures culturals, volen
infraestructures culturals quan les que tenim vostès les tenien
en precari, tant de manteniment com de personal; recordin el
Museu Menorca, i recordin que als consells va desaparèixer el
Pla d’equipaments culturals i el Pla d’equipaments esportius,
però ara ho volen, ara ho volen.

Passaré una mica, volen, Sr. Gómez, una altra vegada
escoles de música a aquesta conselleria. És que la desídia els
mata. Les escoles de música no van a aquesta conselleria, li
vàrem dir a la comissió de l’any passat, en el Ple de l’any
passat, li hem dit aquí ara...

(Alguns aplaudiments)

... una altra vegada, retiri-la, retiri-la perquè no van a aquesta
conselleria. 

Més diners per a participació, però es carreguen tot el
pressupost de participació i de personal, la participació, qui la
farà? Algú. Cap, ni una. Sí, sense gent no hi ha participació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Volem augments en programes per a l’esport, volem
augments en programes per l’esport. Aquestes són molt bones,
em fan especialment gràcia perquè sembla que s’han oblidat
que per a vostès l’esport estava a la Conselleria de Turisme, a
la Conselleria de Turisme hi havia l’esport perquè per a vostès
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l’esport servia únicament per crear destinació turística i per
crear mercat. Es varen oblidar que l’esport és educació en
valors, és formació, és solidaritat i és esforç. Els seus
pressuposts ens deien que per a vostès res d’això era important,
ara, a part de l’augment, tenim el programa “Posem valors a
l’esport”.

També... bé, de Joventut ja els ho han dit prou, que es varen
carregar el Consell de la Joventut. 

Tot això ho volen, han troba la mina de l’Ens de la
Radiotelevisió autonòmica que, per suposat, també l’esmenen,
l’esmenen a la totalitat perquè tampoc no respon a les
necessitats d’aquestes illes i perquè respongui li lleven 5
milions. Ara, Sr. Gómez, li llegiré unes paraules del Ple de
l’any passat que va dir aquí: “La reducción del presupuesto de
IB3 pone de manifiesto el escaso interés que tienen ustedes por
el sector audiovisual, con este presupuesto es evidente que se
va a ver tremendamente afectado. Usted sabe que del
presupuesto de IB3 se nutren muchas de nuestras empresas del
sector audiovisual, es decir, tiene mucho que aportar a nuestra
economía -veu, Sr. Camps, que augmentava bé per a
l’economia?- es decir, tiene mucho que aportar a nuestra
economía, a la creación de empleo, a la desestacionalización
y a la promoción turística. Y ya nos dirá la Sra. Consellera
cómo va a hacer viable IB3 con 28 millones de euros y cómo
van a ofrecer una programación de calidad y cómo van a
apoyar nuestro sector audiovisual. Nuestra propuesta, como
usted sabe, es que se incremente el presupuesto en casi 4
millones”.

Bé, ara n’hi lleven 5, 5, 5 milions d’euros per què?
Respongui. Quines ganes de riure.

(Alguns aplaudiments)

Les altres partides que desmantellen són, per suposat, els
estudis dels que ja hem parlat i també els sous del personal de
la conselleria, coherent, perquè és inútil. El que no sé és, ja que
la troben tan inútil per què es molesten a fer cap esmena, que
al final és un batibull de contradiccions, però bé, vostès faran. 

En fi, tenim aquesta proposta de pressuposts que segur que
no és la millor, però sí la millor possible amb el finançament
que tenim. Si no haguéssim de pagar les autopistes d’Eivissa,
el Palma Arena, les indemnitzacions per acomiadaments
improcedents...

(Alguns aplaudiments)

... acomiadaments improcedents que responen a la
racionalización de la administración, acomiadaments
improcedents, no sé quants diners són ara. 

Bé, si no tenguéssim, en definitiva, aquesta herència
malèfica tendríem uns millors pressuposts, però és el que tenim
i amb això el Govern ha fet el millor pressupost que ha pogut.
Malauradament vostès no han fet la millor feina.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Antoni Gómez del
Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, usted ha
dicho que aprobarían o estaban dispuestos a aprobar algunas
enmiendas, pero no estaban de acuerdo en donde nosotros
aplicábamos la baja. Yo le anuncio que si ustedes están
dispuestos a aprobar algunas altas no habrá ningún problema en
que nos pongamos de acuerdo en las bajas. Se lo garantizo.

Después, en cuanto a cada uno de los portavoces que han
intervenido sí que tengo que decir que han manifestado la
voluntad firme de votar en contra, pero desde luego argumentar
claramente el por qué van a votar en contra tampoco ha
quedado, tampoco se han excedido en ello, tal vez será...

(Remor de veus)

... porque, tal vez será porque la mayoría de enmiendas que
hemos presentado van destinadas a facilitar la gestión o crear
infraestructuras desde los ayuntamientos o desde los consejos
de temas culturales, de deportes, de transparencia y de
juventud. Ustedes, creo que ha habido dos portavoces que lo
han comentado, cuando a ustedes les interesa políticamente no
tienen ningún problema de quienes tienen las competencias,
pero cuando no quieren aprobar alguna enmienda entonces sí
que se apoyan en donde están residenciadas éstas. Creo que el
otro día el Sr. Josep Melià ya les hizo un comentario en este
sentido. 

Sr. Jarabo, yo cuando usted defiende algún tema cultural
enseguida se me ponen en marcha las antenas, no sé si hay por
ahí algún tipo de... en fin, de... sí, algún... si hay por ahí algo
que... algún documental que realizar y la verdad es que me
preocupa. 

En cuanto a MÉS por Mallorca, la Sra. Busquets, yo ya le
he dicho que nosotros creemos en las áreas que gestiona esta
conselleria, se lo he dicho infinidad de veces, pero lo que le he
dicho es que podrían gestionarse desde otra conselleria porque
todo lo que es la estructura de la conselleria nos lo evitaríamos.
No es que tengamos en contra nada de la consellera...

(Se senten veus de fons que diuen: “Noooo”)

...podría ser consellera de otra conselleria, pero aquí hay
vehículos oficiales, aquí hay secretarias, aquí hay gasto
corriente, hay una serie de gastos de la estructura que nos los
evitaríamos. 

En cuanto al Sr. Castells, que me sorprende porque siempre
hemos dicho que MÉS, pues, en fin, podría haber un grupo y
también este parlamento se ahorraría pues un dinerito, ustedes
quieren tener grupo propio y siempre han defendido que lo
hacían para defender los intereses de Menorca, pues a nosotros
nos sorprende, nos sorprende mucho...
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... a nosotros nos sorprende mucho cómo defiende usted los
intereses de Menorca y no apoye unas enmiendas que
precisamente van en la línea que desde los ayuntamientos y que
desde el consejo haya más recursos para que se gestione
Cultura, Deportes, Transparencia y Juventud. La verdad es que
no lo entendemos. 

Quiero decirle también, en cuanto al comentario que ha
hecho del gasto corriente, que las administraciones públicas
tienen que tener el volumen exacto para dar un servicio de
calidad, no más. Tener más, ese más, es un despilfarro. 

En cuanto a la señora del PSIB, pues bueno, es que con IB3
yo creo que antes me he extendido y lo he justificado
suficientemente.

Bueno, yo ya para terminar, señoras y señores diputados,
sólo recordarles que en la pasada legislatura el Gobierno del
Partido Popular pidió un esfuerzo importante a todos los
ciudadanos. El PP, y en contra de lo que ustedes piensan, en un
ejercicio de responsabilidad aplicó... sí, sí, aplicó políticas
económicas responsables y lo hizo pensando en el interés
general, no en el interés particular, sin duda. 

(Alguns aplaudiments)

En la pasada legislatura, en la pasada legislatura se pusieron
en marcha reformas estructurales, se pusieron en marcha
reformas que iban en la línea de contener el gasto público, se
pusieron en marcha reformas que ayudaron al crecimiento
económico y a la creación de empleo y ahora, ahora, estamos
ahí porque hicimos lo que había que hacer...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... y porque, y porque a sabiendas, a sabiendas, Sr. Conseller,
a sabiendas, a sabiendas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, señoras, señores, tranquilidad. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

... que probablemente, probablemente...

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, un poquet de tranquilAlitat, per favor. 

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Si me permiten, que al Sr. Conseller de Trabajo lo veo muy
exaltado, se ve que se ha comido alguna vieira hoy, en la
pasada legislatura tuvieron, en la pasada legislatura, señoras y
señores diputados, tuvimos que hacer unos ajustes importantes
precisamente como consecuencia de la herencia de unas
políticas nefastas que hizo el anterior pacto de progreso. Si

hubieran aplicado las políticas que había que hacer
probablemente los ajustes no hubieran sido del nivel que fueron
y el Partido Popular, a sabiendas que había que salvar lo que se
denomina el estado del bienestar, pues tuvimos que aplicar las
políticas necesarias sabiendo que iban en detrimento
probablemente de los intereses del Partido Popular. 

(Remor de veus)

Pero bueno, decirles que con estos presupuestos que ustedes
han presentado empezamos a tener duda de que todo ese buen
encauzado o lo bien encauzado que estaba o que venía todo el
tema de reformas estructurales, todo el tema de contención del
gasto, todo el tema de las reformas tendentes a crear empleo y
a la recuperación económica, que ustedes las tiren por la borda.

Ya para finalizar, simplemente, les veo muy alterados,
desearles unas felices navidades y que el año que viene, el año
17, a ver si a ustedes les trae mucho seny para que gestionen
con rigor los presupuestos de esta comunidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Aprofitant que és la meva darrera
intervenció en aquest debat de pressuposts i supòs que de l’any,
només dues coses molt breus.

El Sr. Jarabo ha dit que era la seva obligació prestar més
atenció a aquesta conselleria. Jo li diria que és la seva obligació
i la del seu grup parlamentari prestar més atenció als debats
dels pressuposts, els debats més importants de l’any per a les
illes...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Jarabo, deixar la Conselleria de Cultura en darrer lloc
del debat no és un lleig. Un lleig és dinamitar el debat dels
pressuposts, com acaba de fer Podemos, precisament durant el
debat de la Conselleria de Cultura...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Em pot contestar el que vulgui.

En segon lloc i per a mi més important, m’agradaria donar
els molts d’anys a tots els presents i desitjar-los un feliç 2017! 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

 



3646 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2016 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Intervindré des d’aquí, Sra. Presidenta. Molt breument.
Només li volia comentar al Sr. Castells, amb qui tenim un debat
permanent en moltes coses i és un plaer tenir-lo, que, miri, jo
comprenc que això de les modalitats per a vostè sigui com una
cosa que el molesta, però s’hi haurà d’anar avesant, perquè
pensi sobretot una cosa, a mi hi ha un munt de coses que em
molesten, moltíssimes i m’aguant...

(Algunes rialles)

Per tant, això és la vida parlamentària i en realitat és la vida,
sense parlamentària.

I res més. Molts d’anys a tothom!

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Bé, Maria Antònia, puc contestar.
Dinamitar un debat seria no ser transparent i no informar
ràpidament de les situacions...

(Remor de veus)

...de la gravetat del que ha passat. Per tant, dinamitar és el
cinisme del Sr. Gómez, dinamitar és que fos el president o
director general d’IB3. Dinamitar la democràcia és la corrupció
del Partit Popular...

(Continua la remor de veus)

...crec que tot això és infinitament més greu que impedir que es
puguin cometre altres tipus d’actes, que és el que nosaltres hem
fet.

Simplement en aquest darrer discurs, entenem...

(Remor de veus)

Sí, això també hauria de ser una plaça i una àgora i també
pensam que s’ha de respectar evidentment. No farem el repàs
que teníem pensat fer d’aquest any.

Simplement molts d’anys i bones festes!

Gràcies.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Contestaré breument i contestaré del debat de cultura, que
és això que estam fent aquí i estam parlant de pressuposts, no
és ver? I contestaré al Sr. Gómez, que ens havia promès no fer-
nos mal, però clar, si vas a atacar la jugular...

Fins i tot he vist una aparició mariana, que ja sap que em
posa molt nerviosa, que és allò d’haremos lo que tenemos que
hacer, que la gent se’n recorda d’aquell famós tall que és com
parlar dos minuts sense dir res. El seu president...

(Alguns aplaudiments)

I després també m’agradaria..., però clar, per sort vàrem
esborrar aquell govern, aquell govern del qual vostè era
conseller de Presidència. I vostè va venir a fer grans mesures
per al benestar de la ciutadania, unes mesures que li varen
costar molts de doblers, com per exemple, la Llei de símbols.
Aquí varen venir a hacer lo que tenemos que hacer. Nosaltres
feim feina, nosaltres cream ciutadania empoderada, creativa i
sobirana.

Moltes gràcies i molts d’anys!

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Castells del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Veig, Sr. Pericay, que a vostè li
molesten moltes coses i s’aguanta, està bé. A mi la veritat és
que me’n molesten poques, perquè hi ha coses que ja hi estem
tan acostumats que em molesten poc.

Miri, jo a les modalitats... i especialment el que no em
molesta gens com vostè ha dit, m’ha manipulat totalment les
meves paraules, són les modalitats lingüístiques. A mi les
modalitats lingüístiques me les estimo molt més -crec- que
vostè. Perquè per estimar les branques, s’ha d’estimar l’arbre
i amb les branques soles no anem enlloc...

(Alguns aplaudiments)

No anem enlloc!

Estimar les branques i estimar l’arbre vol dir tenir una
cultura forta, competitiva, amb múscul  i que sigui capaç d’anar
pel món amb tots els seus registres i amb totes les seves formes.
I això és el que li he dit jo a vostè que hi ha a IB3, tots els seus
registres i totes les seves formes.
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Respecte del Sr. Gómez, vostè m’ha dit una frase d’aquestes
lapidàries que queden molt bé, però que no diu res: “El gasto
justo, pasa por dar un servicio de calidad, no más”. Escolti,
això ho podríem aplicar a qualsevol cosa, no vol dir res. I ha
dit: “y todo lo que pase de aquí es un despilfarro”. Jo el que li
dic, ja li ho he dit abans i li ho torn dir, el que és un
malbaratament és tenir les biblioteques i els arxius tancats
perquè no hi ha personal per obrir-los.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Baquero del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, jo acabo també desitjant-los bon Nadal i amb una cita de
Nietzsche que diu que "l’art ens salva de morir de la veritat".
Jo els recomano que per a l’any que ve, posin una mica d’art a
les seves esmenes, que així els salvarà de morir de la seva
realitat, que és la indolència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació.

Debat número 12 de totalitat i globalitat. Agrupació de la
secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, amb les
seccions i entitats afins.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16643/16.

Comença la votació. Votam.

Vots a favor 20, vots en contra 34, abstencions 5.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16392, de la RGE núm. 16425 a la 16429.
Votam.

Vots a favor 20, vots en contra 37, abstencions 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16571/16. Votam.

Vots a favor 20, vots en contra 36, abstencions 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16642 i 16644/16. Votam.

Vots a favor 25, vots en contra 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16637, 16645, 16646 i 16647/16. Votam.

Vots a favor 23, vots en contra 36.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16430/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 36.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16636/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16648/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

L’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes Balears RGE
núm. 16743/16 ha estat transaccionada. Hi està tothom
d’acord?

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears RGE núm. 16743/16. Votam.

Vots a favor, 56; abstencions, 3.

L’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni... Perdoni, és que en aquesta esmena ens ha semblat
que proposava una transacció el Sr. Melià en el sentit de (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho anava a dir ara.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni, em pensava que ho havíem de proposar.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS RGE núm. 16202/16 ha estat
transaccionada. Hi està tothom d’acord?

Votam l’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 16202/16. Votam.

Vots a favor, 58.

Votació conjunta de esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16250, 16251, 16253, 16252 i
16270/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.
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Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16254, 16255 i 16297/16.
Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Debat número 13, de totalitat i de globalitat. Agrupació de
la secció 26, Conselleria de Transparència, Cultura i Esports,
amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 16493, 16494
i 16495. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16393; de la RGE núm. 16431 a la RGE
núm. 16438; RGE núm. 16499, 16500, 16501, 16502, 16503,
16504; de la RGE núm. 16507 a la RGE núm. 16516; i de la
RGE núm. 16519 a la RGE núm. 16523/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 5.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16492, 16505, 16506 i 16518/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16496. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16517/16, i de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16244, 16245,
16246, 16249, 16271, 16285, 16286, 16287 i 16288/16.
Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33; abstencions, 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16491, 16497, 16498 i 16525/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16203/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 54.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16218/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 34; abstencions, 20.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16242, 16243 i 16318/16.
Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 54; abstencions, 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16247, 16248 i 16317/16.
Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 34; abstencions, 23.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16319/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 37.

Finalment es procedeix a la votació de totes...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidenta, me gustaría comentar a los grupos un inciso
sobre una enmienda de la sección 17 que se aprobó
transaccionada, pero no quedó como quedaba la enmienda,, si
lo puedo comentar, era informar a los grupos de este
parlamento que la enmienda 16305, de Ciudadanos, de la
sección 17, de Servicios Sociales, para la elaboración del
proyecto para la creación de un centro terapéutico para jóvenes
con medidas judiciales, y que se aprobó mediante una
transacción queda de tal manera que el programa donde va la
partida es el 313C, para pedir la aprobación por asentimiento
de los grupos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi està tothom d’acord? Hi ha assentiment, tothom hi està
d’acord. Molt bé.

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 2017, així
com als pressuposts de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i Agència Tributària de les Illes Balears amb les modificacions
que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la
tramitació d’aquest projecte de llei.

Votació conjunta de...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdoni, Sra. Presidenta. Nosaltres tenim una solAlicitud de
votació separada de determinats punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol indicar quins són els punts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí. La secció 25, la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, la Fundació Santuari de Lluc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Això ho voldria separat?
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Separat, tot això que li estic dient, sí.

Multimèdia a les Illes Balears, S11; C03, Consorci per a la
millora d’infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, un moment...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, perdoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

Secció 11?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Abans era la S11... no secció, eh?, sinó.... societat en aquest
cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Continuo? Llavors, C03, Consorci, que és el Consorci per
a la millora d’infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’oferta a l’illa de Mallorca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Consorci per a la millora d’infraestructures turístiques i
foment de la desestacionalització de l’oferta a l’illa de
Mallorca?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Separat també...

LA SRA. PRESIDENTA:

La vol separada?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

La volíem separada. I C13, el Consorci per al
desenvolupament d’actuacions de millora i construcció, etc.,
des de Palmanyola per fer un poc més de via.

I finalment la secció 60, el Servei de Salut de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ja està, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Votació conjunta de secció 02, Parlament
de les Illes Balears; secció 03, Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears; secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears;
secció 35, Fons de contingència. Votam.

Vots a favor, 59.

Votació separada de la secció 11, Conselleria de
Presidència. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 22; abstencions, 3.

Votació separada de la secció 25, Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 22.

Votació separada F16, Fundació Santuari de Lluc. Votam. 

Vots a favor, 39; vots en contra, 20.

Votació...

(Remor de veus)

Silenci, per favor!, per favor, silenci!

Votació conjunta... per favor, estam enmig de les votacions,
silenci.

Votació conjunta d’E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca;
E11, Ports de les Illes Balears; F10, Fundació Teatre Principal
d’Inca; C11, Consorci de Transports de Mallorca. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 20; abstencions, 2.

Votació separada de secció 05, Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 20; abstencions, 2.

 Votació conjunta de secció 06, Oficina de lluita contra la
corrupció de les Illes Balears; secció 07, Consell Audiovisual
de les Illes Balears; secció 13, Conselleria d’Educació i
Universitat; secció 18, Conselleria de Salut; secció 26,
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports; secció 31,
Serveis comuns, despeses diverses; secció 32, ens territorials;
secció 33, Serveis comuns tecnològics; secció 34, deute públic;
secció 36, Serveis comuns, despeses de personal; secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears; secció 78, Escola
Balear d’Administracions Públiques. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 22; abstencions, 3.

Votació conjunta de la secció 12, Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme; secció 14, Conselleria d’Hisenda i
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Administracions Públiques; secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 25.

Votació conjunta de la secció 17, Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació; secció 19, Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria; secció 73, Institut Balear de la Dona;
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 22.

Votació conjunta d’E01, Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears; E05, Institut Balear de l’Habitatge; E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; E08, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals; E17,
Institut Balear de la Joventut; E19, Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 5.

Votació conjunta d’E02, Agència de Turisme de les Illes
Balears; E03, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental; E04, Institut Balear de la Natura; E10, Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; E18, Servei de
Millora Agrària i Pesquera. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 25.

Votació separada de l’S10, Gestió d’Emergències de les
Illes Balears SA. Votam. 

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 5.

Votació separada de l’S11, Multimèdia de les Illes Balears
SA. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 23; abstencions, 3.

Votació conjunta d’F01, Fundació per a l’Esport Balear;
F02, Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa de les
Illes Balears; F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel;
F09, Fundació Robert Graves; F12, Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears; F13, Fundació Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Balears; F14, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull; F15,
Fundació de l’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de
l’Autonomia Personal; F22, Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia. Votam. 

Vots a favor, 35; vots en contra, 19; abstencions, 5.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Votació separada de C03, Consorci per a la millora
d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l’oferta de l’illa de Mallorca. Votam. 

Vots a favor, 34, vots en contra, 22; abstencions, 3.

Votació separada de C13, Consorci per al
desenvolupament, actuacions de millora i construcció

d’infraestructures al territori de l’entitat local menor de
Palmanyola. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 22; abstencions, 3.

Votació separada de la secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears. Votam. 

Vots a favor, 34; vots en contra, 22; abstencions, 3.

Votació conjunta de C01, Consorci Centre Balears Europa;
C02, Escola d’Hoteleria; C04, Consorci Velòdrom Palma
Arena; C05, Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears;
C06, Consorci per a la Música de les Illes Balears, Orquestra
Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma; C07, Consorci
Foment d’Infraestructures Universitàries, COFIU; C08, Institut
d’Estudis Baleàrics; C09, Consorci Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears, COFIB; C10, Consorci d’Aigües de les Illes
Balears; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials Illes Balears; Secció 50, Agència Tributària de les
Illes. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 5.

Una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017. 

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Vull desitjar-los a tots molts bones festes i que l’any que ve,
com a mínim, sigui igual que aquest. Fins l’any que ve a tots i
bones festes.

(Aplaudiments)

S’aixeca la sessió.
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