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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, membres del
Govern. 

I. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries a partir de dia 15 de gener del 2018, per tal
que la Comissió de Cultura, Educació i Esports pugui dur
a terme les compareixences sol·licitades en relació amb el
procés d’elaboració del document Pacte per l’Educació de
les Illes Balears, escrit RGE núm. 17038/17, presentat per
dotze diputats de la cambra, adscrits als Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

El primer punt de l’ordre del dia correspon a l’adopció
d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries a partir
de dia 15 de gener del 2018, per tal que la Comissió de Cultura,
Educació i Esports pugui dur a terme les compareixences
sol·licitades en relació amb el procés d’elaboració del
document Pacte per l’Educació de les Illes Balears, escrit RGE
núm. 17038/17, presentat per dotze diputats de la cambra
adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca
i El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Hi hauria torn d’intervencions, però si estau tots d’acord
passam directament a la votació? Doncs, votam. 

48 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

II. Elecció del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.

Ara passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en l’elecció del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears. Procedirem a l’elecció
del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears.

Els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i una diputada del
Grup Parlamentari Mixt han proposat com a director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears el Sr. Jaume Far i Jiménez, mitjançant l’escrit RGE
núm. 15323/17.

La Mesa, en sessió de dia 22 de novembre de 2017, acordà,
conformement amb l’establert a les normes reguladores del
procediment per a l’elecció del director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, transmetre als grups parlamentaris la candidatura
presentada conjuntament amb tota la documentació per tal que
tots els grups parlamentaris tenguin els elements de judici
necessaris amb temps suficient abans de procedir a la votació. 

A la sessió plenària de dia 28 de novembre el Sr. Far no
obtingué una majoria superior a les tres cinquenes parts dels
membres de la cambra, per la qual cosa tornarem a sotmetre a
votació el candidat esmentat, tal i com preveu el punt cinquè de
les esmentades normes reguladores, sent necessària en aquesta
votació la majoria absoluta dels membres de la cambra. 

L’elecció serà secreta mitjançant papereta. Seran admeses
i considerades vàlides les paperetes que contenguin
exclusivament el nom del candidat i també les paperetes en
blanc. La secretària primera nomenarà els diputats i les
diputades per tal de dipositar la papereta a l’urna corresponent. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

David Abril i Hervás.
Salvador Aguilera i Carrillo.
Andreu Alcover i Ordinas.
Olga Ballester i Nebot.
Gabriel Barceló i Milta.
Maria Elena Baquero i González.
Damià Borràs i Barber.
Margalida Cabrer i González.
Laura Camargo i Fernández.
Antoni Camps i Casasnovas.
Maria José Camps i Orfila.
Silvia Cano i Juan.
Enric Casanova i Peiro.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Sandra Fernández i Herranz.
Josep Ferrà i Terrasa.
Jaume Font i Barceló.
Patrícia Font i Marbán.
Jaume Garau i Salas.
Álvaro Gijón i Carrasco.
Antoni Gómez i Pérez.
Consuelo Huertas i Calatayud.
Alberto Jarabo i Vicente.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Silvia Limones i Costa.
Marta Maicas i Ortiz.
Maria Tania Marí i Marí.
Nel Martí i Llufriu.
David Martínez i Pablo.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal i Camps.
Aitor Morrás i Alzugaray.
Rafel Nadal i Homar.
Conxa Obrador i Guzman.
Bel Oliver i Sagreras.
Antònia Perelló i Jorquera.
Xavier Pericay i Hosta.
Margarita Prohens i Rigo. 
Sara Ramón i Rosselló.
Maria José Ribas i Ribas.
Maria Núria Riera i Martos.
Carlos Saura i León.
Montserrat Seijas i Patiño.
Vicent Serra i Ferrer. 
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Santiago Tadeo i Florit.
Xico Tarrés i Marí.
Silvia Tur i Ribas.
Francina Armengol i Socías.
Bel Busquets i Hidalgo.
Pilar Costa i Serra.
Baltasar Picornell i Lladó.
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Vicenç Thomàs i Mulet.
Joana Aina Campomar i Orell.
Miquel Jerez i Juan.
Miquel Vidal i Vidal. 

EL SR. PRESIDENT:

Jaume Far i Jiménez.
Jaume Far i Jiménez.
Jaume Far i Jiménez.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Blanc.
Blanc.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Jaume Far.
Jaume Far.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Blanc.
Jaume Far.
Jaume Far.
Nul.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Jaume Far.
Nul..., no, perdó, blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Jaume Far.
Blanc
i blanc.

Resultat de la votació després del recompte de vots: vots
emesos, 53; vots vàlids, 52; vots nuls, 1; vots en blanc, 20, i
vots a favor del candidat, 32.

El Sr. Jaume Far i Jiménez ha obtingut 32 vots.

Havent-se obtingut la majoria absoluta dels membres de la
Cambra, aquesta presidència proclama elegit el Sr. Jaume Far
i Jiménez com a director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.

Abans de procedir al nomenament del Sr. Far, haurà
d’aportar la documentació prevista a l’apartat vuitè de les
normes reguladores del procediment per a l’elecció de director
o directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
corrupció a les Illes Balears que serà examinada per la Mesa.

El nomenament del Sr. Jaume Far i Jiménez com a director
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears serà publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Jaume Far i Jiménez prometrà o jurarà el seu càrrec
davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears després
d’haver-se publicat el nomenament al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

III. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm.
14156/17, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

Doncs passam al següent punt. Passam al punt únic de
l‘únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió que és el debat,
votació i aprovació si pertoca del dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressupostos del Projecte de Llei RGE núm.
14156/17, de pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2018.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en onze
apartats d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

Les votacions es faran en sis moments que, si el
desenvolupament de la sessió ho permet, seran després de la
finalització del debat corresponent a la secció 11, Presidència;
després del debat de la secció 13, Educació i Universitat;
després del debat de la secció 15, Medi Ambient, Agricultura
i Pesca; després del debat de la secció 18, Salut; després del
debat de la secció 25, Territori, Energia i Mobilitat, i del debat
de la secció 26, Cultura, Participació i Esports, per concloure
al final.

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018.

Començam per la defensa conjunta de les esmenes que es
mantenen a l’articulat. 

Debat núm. 1. L’articulat del dictamen del projecte de llei.
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Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic debat
de defensa conjunta de totes les esmenes que es mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
següents: de la RGE núm. 15693/17 a la 15714/17, les RGE
núm. 15716, 15717, 15719 i 15720/17 i les RGE núm.
15723/17 a la 15747/17 i per posicionar-se respecte a les
esmenes dels altres grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Iniciam el debat en plenari dels pressupostos de la comunitat
autònoma per a l’any 2018, uns pressuposts que molt
probablement seran els darrers d’aquesta legislatura.

Si l’any passat el tràmit parlamentari dels pressuposts va
estar immers en la crisi de Podemos que va afectar de ple la
presidència del Parlament en tot el llarg culebrón que tots
coneixem i que li va venir darrere, enguany la tramitació dels
pressupostos s’ha vist esquitxada per la crisi del Govern i la
dimissió del vicepresident Biel Barceló.

Tot dóna a entendre que aquest pacte d’esquerres està mort.
El Govern arriba al 2018 esgotat, exhaust...

(Remor de veus)

... arriba rebentat, arriba sense credibilitat...

(Remor de veus)

... un govern de la gent que de l’únic que molt bé n’ha tengut
cura és de les cadires de la gent seva, de la seva gent i tant els
és el benestar i el futur de la resta de ciutadans, açò certament
no els importa gens ni mica.

Arribam al debat de pressuposts amb una crisi dins MÉS
per Mallorca, entre els d’Izquierda Unida i els del PSM; tenim
una presidenta del Govern que sembla un gerro  xinès, que
presideix, però no governa, que no pot decidir qui ha de ser la
seva mà dreta i que s’ha de menjar amb patates la persona que
MÉS per Mallorca ha decidit, encara que aquesta no estigui
preparada per al càrrec que ha d’ocupar. Tindrem de
vicepresidenta i consellera de Turisme una persona que no
entén de turisme, no en sap i no en vol, de turisme; seguirà
ocupant l’àrea més important i la de major calat econòmic per
a les nostres illes un partit que és un dels autors intel·lectuals
de l’onada de turismefòbia que hi ha hagut a Balears.

Aquest govern, romput i desmuntat, és el que haurà de
gestionar els pressuposts més elevats de la història de la nostra
comunitat, més de 5.000 milions d’euros i a pesar d’aquesta
abundància difícilment res serà com abans, difícilment es
podran cosir les desconfiances, els retrets, els vetos que hi ha
hagut aquests dies entre uns i altres. Aquest 2018 serà una altra
carrera d’obstacles per al Govern i més encara a mesura que
s’apropin les eleccions.

La qüestió ja no és que s’aprovin o no aquests pressuposts,
amenaces de no aprovar-los, n’hi ha hagut. El problema rau en

com es gestionaran aquests pressuposts durant l’any 2018 amb
un govern que fa aigües de per totes bandes.

I la demostració més evident de l’agonia d’aquest pacte
d’esquerres, segurament em podran dir que açò és una
anècdota, però ho vull ressaltar, una mostra -dic- d’aquesta
agonia és que en comissió es varen aprovar un bon nombre
d’esmenes a pesar del vot en contra dels dos partits que
governen. Açò no va passar als dos pressuposts anteriors.

Una de les esmenes que es va aprovar -i tal vegada la més
significativa- és la dels 500.000 euros per al Servei
d’Al·lergologia, que va ser aprovada amb el vot en contra del
PSIB, de MÉS per Mallorca i de Podem.

 Ja no controlen les votacions. Han de fer vots particulars
per intentar salvar els mobles, i és que el Govern, és que la
presidenta ha preferit aquesta inestabilitat. Nosaltres ja la vam
avisar; ha preferit pactar amb uns socis inestables i
imprevisibles, com s’està veient, quan, si hagués volgut, hagués
pogut pactar amb el Partit Popular, amb la centralitat, amb la
moderació...

(Rialles)

...però per a desgràcia de tots va preferir pactar amb la
radicalitat...

(Remor de veus)

...va pactar amb els antisistema, va pactar amb els antiturístics,
i a poc a poc veiem els resultats d’aquest error d’inici. Com
diem a Menorca, qui dorm amb al·lots s’aixeca compixat, i la
presidenta està compixada.

(Remor de veus)

El PP va oferir... va oferir un gran acord per a aquests
pressuposts, va oferir a la presidenta donar suport als
pressuposts si s’aprovava la nostra reforma fiscal, i avui tornam
mantenir aquest oferiment; aprovin la nostra reforma fiscal,
retornin 108 milions d’euros a les butxaques dels ciutadans,
que açò és el que suposaria la nostra reforma fiscal, i nosaltres
retirarem la resta d’esmenes i aprovarem els pressuposts. Ho
tenen fàcil, nosaltres estam disposats a aprovar aquests
pressuposts si vostès ens aproven la nostra reforma fiscal.

Perquè, senyors del Govern i senyors dels partits que donen
suport al Govern, hi ha marge per reduir imposts, no fa falta
retallar res, no fa falta reduir cap partida, i la demostració és
ben senzilla, i els ho repetim però vostès no escolten i diuen
altres coses. Mirin, si per a enguany, 2017, es van preveure uns
ingressos per l’impost de transmissions patrimonials de 487
milions d’euros i a dia 30 de setembre ja havien recaptat 441
milions, i la previsió per tant és que acabem l’any amb una
recaptació rècord de més de 600 milions d’euros, estam parlant
de més d’un 25% més del previst, 115 milions més del
pressupostat. Per tant no té sentit que per al 2018 la previsió
sigui només de 613 milions d’euros quan el creixement
econòmic, segons l’informe econòmic financer dels
pressuposts, serà del 3,5%. Si creixem un 3,5% més que el
2017 òbviament no podem recaptar el mateix, el més probable

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 1 / 19 de desembre de 2017 5883

és que la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials
dins l’any 2018 s’elevi a més de 720 milions d’euros. De la
previsió de recaptar 613 milions a allò que realment res
recaptarà, 720 milions, aquí tenim els 108 milions d’euros de
la nostra reforma fiscal, sense reduir res, sense retallar res, amb
el que és la nostra proposta tributària.

I, escoltin, hem fet esmenes per reduir el tipus impositiu a
l’impost de patrimoni, hem fet esmenes per reduir l’impost de
successions, cream un tipus reduït a l’impost de transmissions
patrimonials, volem eliminar les dues noves taxes que es creen
noves i reduir les pujades de taxes que es fan per damunt de
l’IPC. És que des que governa l’esquerra en aquesta comunitat
s’han creat set noves taxes i han pujat un 20% les tarifes amb
caràcter general i molt per damunt del 20% en molts de casos.
És que ja només falta que ens posin una taxa per respirar, ja
seria el darrer, i alerta, i alerta...

(Remor de veus)

...que jo no vull donar idees, però podria ser la pròxima taxa
que ens aprovin.

I sobre la qüestió fiscal em vull centrar en dues esmenes.
Una fa referència a crear una deducció a l’IRPF per les
despeses que tenen les famílies quan escolaritzen els seus fills
a les escoletes de 0 a 3 anys, i aquí em vull dirigir a MÉS per
Menorca; MÉS per Menorca avui volia debatre sobre la
intenció que té el Govern de fer precària l’educació de 0 a 3
anys, aquest famós decret d’assumptes socials que vol regular
les guarderies, i avui MÉS per Menorca volia dur una
proposició no de llei sobre aquesta qüestió; curiosament els
seus socis hi van votar en contra, però avui, mirin, avui MÉS
per Menorca té l’oportunitat de votar a favor de la nostra
esmena, té l’oportunitat de se coherent amb el que diu defensar,
perquè si avui vota en contra de la nostra esmena, com ha fet en
els dos darrers pressuposts i com ha fet també enguany en
ponència i comissió, demostrarà que la seva preocupació per
l’educació infantil és pur oportunisme. Per tant avui té l’ocasió
de demostrar que realment està preocupat per l’educació de 0
a 3 anys.

L’altra esmena que també m’agradaria destacar és la que fa
referència a l’impost de turisme sostenible. Nosaltres proposam
no duplicar l’impost en temporada alta i bonificar-lo en un 95%
en temporada baixa, perquè duplicar l’ecotaxa és una imposició
de Podemos que el Govern havia d’haver rebutjat sense més, no
podia caure en les pressions de Podemos en aquesta qüestió; és
una temeritat, és una imprudència aplicar aquesta pujada en un
moment en què les destinacions alternatives s’estan despertant,
en què països competidors nostres estan devaluant la seva
moneda precisament per ser més atractius, o quan a
conseqüència del Brexit s’estan desviant turistes anglesos cap
a destinacions més assequibles. No s’està fent una política
responsable en aquesta qüestió, i entenem que açò pot tenir a
mig i llarg termini conseqüències molt negatives per a la nostra
economia.

I altres qüestions que també ens preocupen. El Govern
segueix un any més amb la seva obsessió de descafeïnar la Llei
de finances; hi ha un bon nombre d’esmenes del Partit Popular
que el que pretenen és evitar la modificació de la Llei de

finances per la porta de darrere, perquè al Govern no li convé
o no li van bé determinats controls, determinades restriccions
o determinats requisits d’aquesta llei. Si el Govern vol
modificar la Llei de finances que ho digui obertament i que
presenti una proposta per modificar-la. El que no pot ser és que
una llei que es va aprovar amb un ampli consens l’any 2014, fa
just tres anys, amb uns partits d’esquerres que fins i tot
demanaven més controls i més restriccions, ara, quan governen
ells, vulguin aigualir, vulguin edulcorar aquesta llei.

Altres qüestions que també volen modificar amb aquests
pressuposts a la Llei de finances són els marges del fons de
contingència. La llei preveu que l’import de la partida del Fons
de contingència estarà entre l’1% i el 2% del global de la
despesa no financera. El PSIB, en el seu moment, quan es
debatia aquesta llei, demanava que el Fons de contingència fos
del 3%, el 3%, i ara que governen el davallen al 0,5%; passam
d’un fons de contingència d’uns 40 milions d’euros a un de just
20 milions, una nova imprudència d’aquest govern, d’aquest
govern i d’aquests pressupostos, una nova incoherència. Però
és que, és més, aquests 20 milions d’euros ja no basten per
pagar la sentència de 39,8 milions d’euros per la
desclassificació de Biniorella a Andratx, aquesta partida ja neix
coixa i el Govern ho sap.

Aquests pressupostos segueixen, a pesar de comptar amb
1.350 milions d’euros, més que l’anterior legislatura, segueixen
retallant drets; segueixen suspesos determinats complements
retributius lligats a la productivitat -article 21 de la llei-; també
estan suspesos d’aplicació complements retributius lligats a la
realització de serveis extraordinaris fora de la jornada laboral
-article 22-, o determinades prestacions que vénen detallades a
l’article 25. Aquestes retallades i privacions de drets es
contraposen amb l’exagerat sou del director de l’Oficina
Anticorrupció, el Sr. Far, que acabam d’aprovar fa una estona,
95.000 euros, el més alt de tots, per damunt dels síndics de
Comptes i molt per damunt de la presidenta i els consellers.
Nosaltres hem fet una esmena també per reduir aquest sou que
consideram desproporcionat i que a més és descompensant.

Seguim també amb retallades a l’escola concertada, i
seguim amb retallades als ajuntaments; els ajuntaments tornen
ser la Ventafocs d’aquests pressuposts; el Fons de cooperació
segueix estant per davall del 0,7%, que és el que marca la Llei
20/2006. El Govern, podent, perquè ara pot, té 1.350 milions
més, furta als ajuntaments 8 milions d’euros; però, és més,
suspenen l’aplicació de la norma que impedia que un
ajuntament pogués rebre manco del Fons de cooperació local
que l’any anterior, és a dir, que dins 2018 hi pot haver
ajuntaments que rebin manco del Fons de cooperació local que
l’any anterior, perquè han modificat aquesta norma. És
certament una nova burla als ajuntaments que en un moment en
què gestionen 1.350 milions d’euros més no es pot entendre de
cap de les maneres; després parlaran de municipalisme, que
estan al costat dels ajuntaments, que són les administracions
més properes als ciutadans..., molta parafernàlia, però la realitat
és que vostès, amb aquests pressuposts, els lleven 8 milions
d’euros.

Però els consells estan igual. És cert que augmenten la
dotació un 11%, no perquè ho vulgui fer, sinó perquè hi està
obligat per la Llei de finançament dels consells, que
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curiosament hi van votar en contra i que al final ha estat
providencial per a les arques dels consells. Del que no hi ha
manera, en canvi, és que el Govern es comprometi de ver a
començar a pagar les bestretes als consells insulars. Van
aprovar una esmena del PSIB, que diu que el Govern podrà o
no podrà, queda a la discrecionalitat del Govern, firmar
convenis amb els consells, firmar protocols d’intencions, a fi de
poder començar, si ells volen, a liquidar bestretes, sempre i
quan hi hagi suficient disponibilitat econòmica. Tot certament
una nebulosa, una nebulosa.

El Sr. Alcover, jo ho comprenc, intenta explicar
l’inexplicable i va dir que el Govern començarà a pagar ara,
però quan li dius que aprovi una esmena nostra, per crear una
partida de 3 milions d’euros per pagar les bestretes, hi voten en
contra. Escoltin, com volen pagar sense partida? Sí, vostès
volen pagar, però sense partida; tenen molta voluntat però
voten en contra de dotar una partida per fer-ho. Açò, senyors
del Govern, es diu enredar la troca.

Una altra esmena que també m’agradaria destacar és una
que fem a l’exposició de motius, volem canviar una expressió
que per a nosaltres desprèn un tuf antiturístic molt poc
raonable, parla dels problemes, de les externalitats, dels riscs
del nostre model turístic, sense tenir en compte que aquest
model turístic és el que ens ha permès el desenvolupament que
tenim, el benestar que hem assolit i és un referent a nivell
mundial. Menysprear, a l’exposició de motius ni més ni menys,
el nostre principal motor econòmic és una prova més de la
deriva d’aquest govern.

En definitiva, som davant uns pressuposts que, si bé són els
més alts de la història, els gestionaran les mans equivocades,
uns pressuposts que, malgrat tenir 1.350 milions més, no
resolen en absolut els grans problemes de la nostra comunitat.
Si redueixen endeutament, a penes 5 milions d’euros, ho fan
malgrat el Govern i gràcies a la regla de despesa del ministre
Montoro, de l’odiat ministre Montoro. No prioritzen
l’educació, ni la sanitat, ni els serveis socials, que un any més
redueixen el seu pes dins el conjunt del pressupost. Aquests
pressuposts són una fugida cap endavant, malmenen la bonança
econòmica, viuen el present com si no hi hagués demà i
segueixen fent recaure el pes de la fiscalitat sobre les classes
mitjanes i baixes, que no han vist reduïda la pressió fiscal ni un
mil·límetre des que aquesta esquerra ens desgoverna. No hi ha
cap mesura econòmica en favor del manteniment del
creixement i de la generació de riquesa.

En definitiva, el problema és greu, és a dir tenim uns
pressuposts que són uns mals pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor pot anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. Aquests pressuposts, per tant, els haurà de gestionar un
govern dividit, un govern esgotat, un govern sense idees i que
compta els dies que li falten per acabar. I aquest realment és el
problema més seriós al qual ens enfrontam. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears RGE núm. 16348/17 i
posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Molt bon dia diputats, diputades, treballadors i treballadors
de la cambra, públic avui assistent. Sr. Camps, si vostè és
moderat jo som un salvatge neoliberal, un autèntic broker...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Encetam els debats dels pressuposts més alts de la història
de les nostres illes, per cert, Sr. Camps, vostè ha dit tot el temps
“senyors del Govern”, avui hi ha moltes més senyores que
senyors al Govern i això és una bona notícia.

(Alguns aplaudiments)

Abans de parlar de les virtuts d’aquests pressuposts, voldria
parlar de la irresponsabilitat del Partit Popular en tot aquest
procés, en matèria pressupostària. Crec que no es prenen
seriosament el què signifiquen uns pressuposts, no es prenen
seriosament aquest treball, els que varen rescatar els bancs, fan
esmenes de baixa a deute i a interessos; fan altes al fons de
contingència, com anticipant una catàstrofe mundial el 2018, i
esmenes a l’ITS, un impost en el qual no creuen, si no creuen
en aquest impost, per què fan esmenes a la seva recaptació? Si
s’aprovessin a més totes les esmenes del Partit Popular, aquest
pressupost seria un autèntic desastre.

I això no vol dir només que el PP és absolutament
irresponsable, sospitam que deixen el Sr. Antoni Trumps a fer
esmenes en una habitació, a treballar tota la nit i com que supòs
que no té ganes de currar i li fa peresa fer les esmenes bé,
doncs fica més del 40% de les baixes a interessos i despesa
financera i gairebé un 23% a l’impost de turisme sostenible.
Dic jo, que si no creuen en aquest impost, no haurien de fer
esmenes, perquè si no creuen en el repartiment de la riquesa
generada pel turisme, no haurien de tocar aquests doblers. 

I aquí hi ha l’exemple gràfic de la irresponsabilitat del Partit
Popular. Els que varen rescatar els bancs, fan gairebé un 40%
d’esmenes a deute i despeses financeres. Jo crec que s’haurien
d’aclarir: o rescatam els bancs, o pagam deute, o fem les coses
bé. Jo crec que aquest Govern fa les coses en bona línia. Aquí
hi ha la diferència amb el que hem fet nosaltres, nosaltres hem
proposat un seguit de baixes molt variades que, si s’aproven, no
deixen fet un desastre els pressuposts, i jo crec que aquest és un
treball que els diputats ens hem d’exigir, ser responsables amb
les coses que gestionam.

Jo no sé si se’n recorden vostès senyors i senyores del Partit
Popular, del dia del debat en què es queixaven de la falta
d’inversió en assumptes socials i a la vegada donaven suport a
la necessitat de pagar el deute; jo no sé si se’n recorden què van
votar a l’article 135; no sé si saben què ha passat des de llavors.
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Què hem de fer? Pagam tot el deute que generen les injustes
normes de Montoro, el sistema de finançament i la regla de
despesa, o cobrim les necessitats reals de les majories socials?
Aprovam les seves esmenes, que diuen tot el contrari que van
fer la darrera legislatura? Les dues coses a la vegada
evidentment no es poden fer i manco si el PP és tan
irresponsable com per presentar esmenes a amortitzacions de
deute i despeses financeres. I a la vegada presenta una
irresponsable i populista reforma fiscal que hauria de suposar
retallades, i això no ho diuen. El Sr. Company presenta un
pacte fiscal per les Illes Balears i no diu d’on retallaria en els
pressuposts...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Camps és vostè un cínic i un hipòcrita!

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, perquè defensen dues coses a la vegada que són
totalment incompatibles, i ho saben, ho saben. El que volen és
enganar la gent i enfrontar-la i dir que aquest Govern cobra
massa imposts, quan la majoria de la gent treballadora
d’aquestes illes, quan la majoria d’aquestes illes no paga els
mateixos imposts que els riscs. Els rics en aquesta comunitat
autònoma, per sort, paguen el que han de pagar, no com a
determinades comunitats autònomes, com a la Comunitat de
Madrid que és gairebé un paradís fiscal i està governada per
vosaltres.

Sé que la seva intenció és escridassar i fer discursos
contradictoris i sense sentit, però jo no entenc la política
d’aquesta manera. Aquests pressuposts pugen un 6,4% respecte
l’any passat i els consells augmenten el seu finançament un
11%.

I deia el Sr. Camps que la Sra. Bel Busquets no té molta
idea de turisme, jo no sé si té vostè gaire idea d’economia,
entenc que vostè ha estudiat economia. I vostè diu que la
despesa social comparada amb el pressupost és insuficient, o
que no és comparable amb el que hi havia amb el Partit
Popular, però no fa la comparació amb el PIB, i aquí es veu
clarament que s’ha de comparar amb el PIB. I si són els
pressuposts més alts de la història, la despesa social també és
la més alta de la història, possiblement no comparat amb els
pressuposts, però sí comparat amb el PIB...

(Remor de veus)

..., però sí comparat amb el PIB; juguen amb les xifres i volen
enganar la gent. I deixin d’enganar la gent perquè si
governassin vostès, evidentment no farien les polítiques de
canvi que fa aquest Govern.

Tornem al desgavell presentat.

(Remor de veus)

Quan la consellera Cladera els preguntava per aquelles
despeses on farien les baixes per pagar tot allò que proposaven,
aquesta reforma fiscal, vostès s’omplien la boca i parlaven de
la despesa en publicitat del Govern, en comunicació

institucional, quan aquesta partida en relació amb els
pressuposts és considerablement baixa. Nosaltres i el Govern
ja els vàrem dir que aquests canvis que proposaven no eren
coherents amb les seves propostes ni tampoc amb la seva
ideologia i tampoc amb el que varen fer a la darrera legislatura.

En aquest pressupost observam no només millores en la
despesa social sinó també canvis qualitatius en aquesta despesa
que permeten increments en matèria d’igualtat i atenció a la
diversitat. Així mateix, la despesa social deixa de tenir un mer
caràcter assistencialista per donar lloc a una despesa activa en
la construcció d’una societat diferent, més equitativa i més
justa, perquè construir més habitatge públic i destinar un 33%
més del que hi havia previst és construir un altre model social
que pugui fugir de l’especulació i de la venda de la nostra terra
al millor depredador, com fa el PP, que pugui fugir de la llei de
la selva i de la llei del més fort. L’administració ha de saber
estar al costat de la gent que més ho necessita i més quan les
dades macroeconòmiques són bones.

Mentre el Govern del PP deixa la gent major amb les seves
pensions de misèria i amb una caixa, la de les pensions, que el
Partit Popular els ha robat impunement, com roba tot el que es
posi davant seu, deixant sense patrimoni de la Seguretat Social
a la nostra gent major i deixant-nos sense un patrimoni que no
és i no hauria de ser de ningú, el del futur, ens intenta robar el
futur, aquest govern fa iniciatives per a aquesta gent major fent
que possiblement a l’acabar aquesta legislatura el 85% de la
gent que demana una residència la pugui tenir.

El mateix fan amb la gent jove i amb programes estatals que
no funcionen, com és el de garantia juvenil, aquí es fa una feina
com la del programa Qualificats que dóna una primera
experiència a l’administració i que després et permet trobar
feina a l’empresa privada. Allà on el Govern espanyol deixa
tirades les persones de més de 45 anys aturades, aquest govern
dóna oportunitats laborals i unes rendes socials aquest any
també per a majors de 45 anys sense fills. Allà on el PP estatal
només fa retallades en la violència masclista, aquest govern
posa pisos a disposició de dones violentades i puja la dotació
del pacte integral contra la violència masclista.

En el país de la pobresa energètica, aquí es crearà l’any que
ve una empresa pública d’energia. En el país de 13 milions de
pobres amb molts de nins i nines amb risc d’exclusió social,
aquest govern té una renda social i dóna beques menjador a les
escoles. Allà on la política estatal intenta fer una normalització
de l’excepcionalitat en despesa pública, aquí hi ha una
activació d’aquesta despesa perquè el que havia de significar
uns pocs anys de sacrifici per a les majories ara el PP ho intenta
perpetuar. Aquí hi ha un territori de resistència amb un
pressupost que creix un 6,4%. Crec sincerament que som un
oasi en el desert Rajoy.

En aquesta mateixa línia, nosaltres consideram que aquests
són uns bons pressuposts. 

Ara passaré a parlar de la nostra esmena de l’impost de
turisme sostenible. Nosaltres consideram que l’impost de
turisme sostenible no afecta la demanda, consideram que els
hotelers han de fer les seves gestions si volen competir amb
països que es recuperen, però mai a costa dels treballadors i
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treballadores de les nostres illes. Consideram que l’esmena que
ha presentat el PSIB per a això mateix és un error, si presentam
un 20% de descompte a hotels d’unes determinades places i
que obren uns determinats dies, acceptam el discurs del Partit
Popular que diu que l’ITS sí que afecta la demanda. Com
nosaltres pensam que no pensam que també s’ha de doblar en
temporada baixa i si els hotelers volen competir el que han de
fer és baixar preus, perquè si han pujat les habitacions un 12%
cada any el que toca ara és baixar preus, però mai, com he dit,
a costa dels treballadors i treballadores de les nostres illes.

Vaig a la reforma fiscal que proposa el Partit Popular. No
sé si han vist el darrer capítol d’Star Wars, intentaré no fer
spoilers, Star Wars, sí, puc parlar anglès segurament millor que
vostè, Sra. Prohens. 

(Rialles)

Després ho intentam. Intentaré no fer spoilers, però es pot
fer una comparació amb el que passa en aquesta comunitat
autònoma, l’imperi té a la resistència de la república quasi
aniquilada, ha aplicat un 155 gal·làctic i està acabant amb totes
les seves naus, però la resistència troba el planeta baleàric, un
territori de resistència, allà on podem desenvolupar polítiques
de canvi, malgrat Kylo Ren, el malo malísimo, en aquest cas el
Sr. Company, hagi vengut a destruir-nos. A l’episodi anterior
Kylo Ren va matar al seu pare, Han Solo, però Biel Company
no ha aconseguit matar encara el seu pare polític, el Sr. Bauzá,
perquè vol emprendre una altra vegada una guerra galàctica de
llengües contant mentides que posin la població d’aquest
planeta baleàric de resistència a discutir sobre el que ens hauria
d’unir i no de separar. El lado oscuro aprieta, i ara el Sr.
Company, a més de voler propiciar aquesta guerra galàctica de
llengües, intenta convèncer la seva germana Ren, Francina
Armengol, de passar-se al costat obscur amb una reforma fiscal
que no beneficia els interessos de la república ni de la majoria
de la galàxia, fent així populisme fiscal de dimensions
universals. 

Però Kylo Ren, el Sr. Company, no diu que aquest regal
enverinat de l’imperi significa que s’haurà de retallar d’algun
lloc, promet baixada d’imposts sense dir on faria les retallades.
Davant d’aquest regal enverinat esperam que la “jedai”
Armengol no es cedeixi mai al costat obscur, en tot cas els
“jedais” de Podem li donarem una mà posant les seves naus, les
nostres naus, i els nostres capitans i capitanes a disposició,
sempre que lluitem en benefici de la galàxia i de la república. 

Per això, donam suport a aquests pressuposts i estam
contents d’encetar el debat dels pressuposts més alts de la
història de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Sí, Sra. Prohens?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Deman la paraula en virtut de
l’article 76.3 per haver falta al decòrum d’aquest grup
parlamentari. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, té tres minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Després que el Sr. Saura hagi fet
afirmacions, com que el Partit Popular roba tot el que té per
davant i hagi insultat el Sr. Camps, jo només li he de dir, Sr.
Saura, que la ignorància és molt atrevida i que vostè ha de venir
aquí i ha de suplir la seva ignorància, la seva preparació en
aquest debat sobretot amb mala educació, amb molt mala
educació. Jo crec que es poden defensar els arguments quan es
tenen, els arguments amb educació, el problema és que vostè no
té ni educació ni té arguments, Sr. Saura. 

Per tant, jo li demanaria que quan vengui aquí al Parlament
estudiï perquè vostè si una cosa fa és donar moltes lliçons que
vostè té molts de títols universitaris, es veu que vostè ha
estudiat molt, però té molt poca educació. Per tant, quan vengui
aquí estudiï, hi ha arguments per defensar la seva postura sense
haver d’atacar un diputat o un grup parlamentari. 

Jo quant al nivell d’anglès no el vull deixar en evidència,
Sr. Saura, perquè som a Nadal i crec que són dies de pau i
alegria, però sí que vull acabar, vull acabar...

(Algunes rialles)

... amb una pel·lícula, ja que vostè és un pel·liculero i ens ha
parlat en un debat tan seriós d’una pel·lícula, i és El dia de la
marmota, i és que vostè du dos anys i mig aquí que cada pic
que puja a aquest escó l’únic que té per atacar és aquest odi que
té cap al Partit Popular, i jo de vostè m’ho faria mirar perquè és
molt trist que una persona tan jove com vostè supuri aquest odi
que sempre desprèn.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de la RGE núm.
15478/17 -guardin silenci, per favor- a la RGE núm. 15487/17
i posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tots. Més enllà de pel·lícules i d’altres galàxies
nosaltres ens dedicarem als pressuposts que és el que ens ha dut
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aquí, ja sé que fer les coses amb serietat és una cosa que no
s’estila molt en aquesta nova política, però nosaltres,
humilment, pensam que és el nostre paper i que és el que ens
pertoca fer.

Nosaltres no tenim vocació de pitonisses, Sr. Camps, però
coincidim amb vostè i ja ho vàrem dir fa sis mesos, que aquests
seran els darrers pressuposts d’aquesta legislatura, perquè no
veiem capacitat de negociació i de canvi de cromos de cara als
pressuposts de l’any que ve on les tensions entre els socis
d’aquest pacte encara pujaran molt més de to.

I no ens deixa de sorprendre que Podem, després d’aquesta
intervenció, no sé si insultant, però com a mínim contradictòria
amb el seu argumentari, perquè, és clar, vostès aquí ens han
vingut a dir que els dels Partit Popular, molt malament, fatal,
toquen el deute, pecat capital. Jo que em pensava que eren
vostès els que havien declarat “Podemos propone un impago
general de la deuda pública” i s’han erigit aquí en el gran
defensor del deute públic.

(Remor de veus)

No, no, jo... això és el seu argumentari, el seu argumentari
és: aquests pressuposts són molt bons perquè respecten molt el
deute públic. Això és el seu argumentari. Em sap greu dir-los-
ho, però per contradiccions, les seves.

I és clar, dir: l’ecotaxa no afecta la demanda, l’ecotaxa és
igual si és d’1 euro, 2 euros, 25 euros, no afecta la demanda.
Consellera, què vol dir? Ja posats, l’ecotaxa a 400 euros!,
perquè com que no afecta la demanda, això és Jauja, no? És
que això és la repanocha, eh!

Miri, tots els costs afecten la demanda, tots els costs
afecten... perquè les Illes Balears competeixen en preu i en
qualitat, una cosa molt simple, competeixen en preu, i no hi ha
res al mercat que no competeixi en preu, per molta qualitat que
tengui, però tot sempre té un element de preu. I, per tant, si
aquest preu s’incrementa perquè hi ha uns costs fiscals que
s’afegeixen, evidentment que afecta la competitivitat de les
Illes Balears, i n’hi ha... hi ha uns costs assumibles i uns costs
inassumibles.

I nosaltres, des d’El Pi, estam en contra de la pujada de
l’ecotaxa que, efectivament, és un cromo que a vostès els han
donat, els xupa-xups que necessitaven per donar suport aquests
pressuposts. I al final resulta que es puja l’ecotaxa sense haver
consolidat un tribut, que nosaltres pensam que és una bona
idea, però que necessitava un temps de consolidació i vostès no
han recaptat un exercici sencer d’ecotaxa i ja el doblen. Em
sembla una irresponsabilitat, una irresponsabilitat per la seva
idea, una irresponsabilitat per mantenir i donar continuïtat a
una bona idea, com és l’impost de turisme sostenible. Posa en
qüestió la continuïtat d’aquest impost, però el temps polític
acabarà de confirmar-ho o desmentir-ho això.

El nostre grup parlamentari té presentades un grup
d’esmenes que són les més importants al text articulat relatives
a la reducció d’imposts. Pensam que aquests pressuposts
haurien d’incloure una reducció d’imposts i tenim tres línies
d’actuació en relació amb la reducció d’imposts.

Una primera línia d’actuació: reduir el tipus de les rendes
baixes i mitjanes de l’IRPF, reduir el que paguen les rendes
entre 18.000 i 30.000 euros i deixar-les a la mitjana de l’Estat
perquè estan pagant molt més, aquestes rendes baixes i mitjanes
paguen molt més que la mitjana de l’Estat, i hi ha marge perquè
aquesta reducció es produeixi.

Una segona línia d’actuacions en rebaixa d’imposts és el
tema de l’ecotaxa. Efectivament nosaltres tenim esmenes
presentades perquè no es produeixi aquest doblement, doblar
l’ecotaxa en aquests pressuposts generals.

I una tercera línia de reducció d’imposts és el tema del tipus
mínim exempt a l’impost de patrimoni, que nosaltres pujaríem
a 900.000 euros el tipus exempt.

Aquestes són les nostres esmenes en relació amb la reducció
d’imposts.

Tenim una segona línia d’esmenes relatives a l’escola
concertada. Aquestes esmenes van dirigires que es produeixi
una equiparació real entre el professorat de l’escola concertada
i el professorat de l’escola pública, ja que tots dos exerceixen
el mateix servei públic que és el servei públic d’educació.

En aquest sentit tenim dues esmenes en relació amb la
responsabilitat solidària entre els centres quan un professor
exerceix la seva feina a dos centres concertats que sembla que
hi ha una... que el projecte de llei incorpora una responsabilitat
solidària de tots els centres on ha exercit aquest professor, la
qual cosa ens sembla incorrecta, perquè la responsabilitat del
centre ha de ser en funció de les hores en què s’ha fet feina al
centre respectiu i no de manera solidària.

I una segona esmena és en relació amb la contractació, en
casos de contractació temporal d’aquest professorat de l’escola
concertada es minven els seus drets laborals, en les
especificacions de la llei de pressuposts i, per tant, es provoca
que hi hagi professorat que no sigui contractat, no hi hagi les
substitucions que pertoquen i, per tant, al final s’acabarà
ressentint el servei d’educació. Això és així, conseller, encara
que no li agradi.
Per tant, pensam que aquí s’hauria de garantir aquesta
contractació.

Tercer grup d’esmenes d’El Pi, l’Oficina Anticorrupció, ja
ho ha dit el Sr. Camps, estic totalment d’acord amb el seu
argument, 95.000 euros; 95.000 euros, diguem, no són rendes
baixes i mitjanes, 95.000 euros és una gran renda, jo que
pensava que Podemos, a part de no voler pagar el deute públic,
també estava en contra dels sous estratosfèrics, resulta que són
els grans precursors de pagar 95.000 euros al director de
l’Oficina Anticorrupció. Nosaltres presentam una esmena
perquè es redueixi aquesta retribució a 65.000 euros.

I després tenim una sèrie d’esmenes més puntuals encara
sobre els funcionaris interins, auxiliars tècnics educatius,
entenem que les partides no són suficients per pagar el cost real
d’aquests auxiliars tècnics administratius. Sabem que en
comissió es va estimar, es va transaccionar una esmena i es va
pujar aquesta quantia, però pensam que hauríem d’anar un poc
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més enllà i, per tant, garantir la bona qualitat i la bona
retribució d’aquest auxiliar tècnic educatiu.

En relació amb les esmenes dels altres grups bàsicament
només direm que donarem suport a totes aquelles que van en
les línies anunciades de les nostres esmenes, és a dir, en
reducció d’imposts. Per tant, moltíssimes esmenes, sobretot del
Grup Parlamentari Popular, que van en direcció a reduir
imposts, tributs, etc., rebran el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, les RGE núm. 16409, 16418,
16421 i 16422/17 i posicionar-se respecte de les esmenes dels
altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des del nostre grup consideram que aquest projecte de
llei, aquest pressupost per al 2018 compleix amb les necessitats
que tenen les Illes Balears i que té Menorca. Hem presentat 41
esmenes al pressupost, de les quals 16 afecten l’articulat i
d’aquestes 4 avui encara són vives a les quals dedicaré major
atenció.

En qualsevol cas he de dir que de totes aquestes... algunes
d’elles per a nosaltres prou significatives han estat incorporades
i per tant, hem d’expressar la nostra satisfacció, com poden ser
les que fan referència a compensar els costs d’insularitat per les
festes de Sant Joan; actualitzar les dietes de malalts i
acompanyants; les esmenes que incrementaven o milloraven la
dotació per a les convocatòries de sensibilització contra
l’LGTBIfòbia, el trasllat de fangs contaminats i la rehabilitació
de la zona a la depuradora de Ferreries, etc.

I en queden d’altres que, efectivament, avui haurem
d’acabar de resoldre com són les que fan referència a l’Oficina
de Drets Lingüístics; a Menorca Talaiòtica o, per exemple, a la
desgravació fiscal a famílies, a la qual fem una esmena perquè
les extensions universitàries no excloguin les famílies que tenen
estudiants fora de l’illa, no els excloguin per ser beneficiàries
d’aquesta deducció.

Quant a les esmenes de la resta de grups mantindrem la
posició que vàrem tenir a ponència i a comissió. Sí que vull dir
algunes coses respecte d’algunes d’aquestes esmenes
presentades a les quals no donarem suport.

El Partit Popular diu reiteradament que té marge per reduir
els imposts i fa propostes, envida el Govern perquè redueixi
aquests imposts, però, en canvi, açò no es nota gens a l’hora
d’elaborar les seves esmenes. Ja ho vam dir en comissió, ens
trobam avui que el Partit Popular ha presentat esmenes que
afecten els interessos, la partida del deute, el pagament dels
interessos, per valor de 120 milions d’euros, amb la qual cosa
bàsicament el que ens ve a dir és que no vol pagar els interessos
d’aquest deute. Una postura insubmisa que realment ens
sorprèn per part del Partit Popular. Però quasi el més curiós de

tot açò és que d’aquests 120 milions d’euros que imputa als
interessos, doncs s’ha passat de frenada perquè amb la partida
dels interessos per pagar el deute només n’hi ha 68..., no arriba
a 68 milions d’euros; és a dir, ha pressupostat, ha afectat més
doblers dels que realment hi ha a la partida, amb la qual cosa
nosaltres li demanàvem que retiressin les esmenes perquè són
insostenibles. Si tingués la sort el Partit Popular que
s’aprovessin totes les seves esmenes no quadraria, no quadraria
per enlloc.

I açò ho fa a moltes àrees, ho fa en totes aquelles àrees en
les quals hi té una especial menyspreu, com pot ser la Direcció
General de Participació i Memòria Democràtica, que té una
partida de 752.000 euros i, en canvi, presenta esmenes per
valor de més de 2 milions. Doncs no n’hi ha prou per a aquelles
esmenes del Partit Popular; o la Direcció General de Cultura i
Participació, que té una previsió de 450.000 euros i presenta
esmenes per valor de 2.765.000; no n’hi ha prou per aprovar
totes les seves esmenes. Per tant, em sembla una absoluta
irresponsabilitat el que ha fet el Partit Popular, és a dir,
inventar-se recursos que no existeixen.

Però encara em dol més que segueixi reiterant allò que ja va
ser objecte de crítica el passat pressupost i que torni fixar
partides, perdó, esmenes en seccions que són per definició
indefinides i és la secció 32, a la qual hi tenim un especial
interès perquè defineix l’autonomia dels consells insulars, i
nosaltres la defensam. Doncs, dir, afectar 1 milió d’euros per a
les Coves de Cala Blanca, 1 milió d’euros per a l’estació
d’autobús de Ciutadella, projectes amb els quals, no en tengui
cap dubte, hi estam d’acord, però afectar-les a la secció 32, que
el seu significat és autonomia dels consells insulars, em sembla
un menyspreu precisament a aquesta autonomia.

I el mateix li podria dir en conceptes que com a lema estan
molt bé, però que a l’hora de fer la baixa, a l’hora d’elaborar
l’esmena estan molt poc treballades i no tenen ni cap ni peus.

I sorpresa, no tengui cap dubte, de les que sí hi estàvem
d’acord, li hem donat suport i el Partit Popular ho sap, el servei
d’oncologia per exemple, li hem donat suport. Però en canvi,
també hem trobat la sorpresa en moltes altres esmenes que me
semblen un exemple de com ha actuat en aquest pressupost. No
hi ha l’esmena de la residència de malalts i familiars, jo no sé
si ha estat un error, o que a la fi reconeixen que aquest Govern
ha complit amb el compromís que tenia... Idò si no ho pensen,
no ho han expressat gaire bé, no hi ha esmena que faci
referència al desplaçament de malalts i familiars.

Presenten una esmena per dotar de recursos la Cambra de
Comerç de Menorca. Perdó, quina Cambra de Comerç de
Menorca? M’he perdut. Quina cambra? La que existeix ara?,
que no existeix. És a dir, presenten una esmena per
subvencionar una cambra que no existeix. I ho hauríem de
saber, perquè la darrera presidenta de la cambra, la Sra. Pons
Quintana, anunciava a veure si a finals del 2018 la podrien
crear. Ja em diran, i açò fa quatre dies que ho va dir, vull dir
que tampoc no és una notícia extemporània.

Presenten una esmena per a l’execució del projecte dels
pluvials d’Alaior. És simbòlica que no ho pot ser més! Aquí té
la Sra. Sugrañes i el Sr. Company, que s’ho van manegar
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perquè Alaior perdés els recursos que havien d’anar destinats
a aquest projecte i se’n van anar a un altre lloc. No, no, no i tant
que ho saben! I s’ho van manegar entre vostès i ara ens
demanen que ho resolem nosaltres, quan el problema el van
crear vostès.

Presenten el trasllat de fangs de la depuradora de Ferreries.
O no saben que s’està executant amb el projecte de pressupost
del 2017? Tan malament estam, tan malament estam! El 2018
el que presentam és la part ambiental, el projecte ambiental que
hi ha i que ha de desenvolupar l’Ajuntament de Ferreries,
d’acord amb el Govern.

En definitiva, la veritat és que difícil de donar-los suport i
mira que ja ens agradaria en algunes coses que de lema poden
ser molt polides, però que a l’hora de la veritat estan molt poc
elaborades.

Quant a les nostres esmenes que queden vives, m’hi vull
referir i defensar-les, jo crec que totes les que queden avui
segueixen un mateix fil conductor i jo diria que és la poca
comprensió de la doble insularitat, o, si volem ser generosos,
d’una interpretació diguem diferent de la insularitat. Jo seguesc
defensant allò, a veure si tenim clar... a veure què som, som 4
illes o som una península amb 3 illes? Perquè avui jo crec que
alguns encara estam obsessionats en seguir defensant i garantint
la igualtat d’oportunitats als residents de Formentera, Eivissa
i Menorca igual que als de Mallorca. I en aquest sentit trobam
encara moltes resistències, ho hem viscut amb la connectivitat
aèria, amb l’accés dels estudiants i dels malalts de Menorca,
Eivissa i Formentera a les infraestructures que hi ha a Mallorca,
podríem parlar de radioteràpia, de resoldre l’hostatge, del
sistema de beques i ajudes que es discutia la passada setmana,
de la Film Commission, d’IB3. El llistat seria desgraciadament
massa llarg.

D’aquestes, idò, amb aquest fil conductor, tenim l’esmena
16421 i 16422, que fan referència a l’Institut de Seguretat
Laboral, i en aquestes esmenes nosaltres seguim reiterant que
s’ha de garantir allò que l’Estatut d’Autonomia, a l’article 8,
diu de forma clara i és que l’organització territorial d’aquesta
comunitat autònoma s’ha de fer en base a uns principis, un
d’ells és l’eficàcia, un d’ells és la descentralització, i un altre,
que sembla que costa molt aplicar, diu desconcentració,
desconcentració. I sí, nosaltres insistirem, creiem que avui
l’administració de la comunitat autònoma es pot no només
descentralitzar, es pot desconcentrar. Si tenim treballadors que
fan feina des de casa, em diran si no podem desconcentrar
l’administració, i aquest és un repte que aquesta comunitat
autònoma encara no ha resolt.

La segona o tercera esmena fa referència a les
desgravacions fiscals que ja havia comentat, la 16409, que són
beneficis fiscals a les famílies que tenen estudiants fora de l’illa
de residència i que en aquest moment exclou els estudis
d’oferta pública que s’ofereixen a l’illa de residència. I en
aquest cas, podríem parlar d’altres estudis, però principalment
són els que fan referència a l’extensió universitària. I nosaltres
creiem que l’oferta de les extensions no ha d’excloure dels
beneficis fiscals als que opten per anar, sigui a Palma, sigui a
Barcelona, sigui a Madrid. Per què? Perquè no és el mateix,
creiem que no és el mateix i defensam que no és el mateix. I dir

que és el mateix, fins i tot ens sembla insultant. No estam
plantejant que si els professors són o no els mateixos, que són
els mateixos i la qualitat lògicament és la mateixa, sinó que el
context no és en absolut el mateix. La proximitat del
departament, la intereacció amb altres departaments i permetre
una feina interdepartamental i interdisciplinària, l’activitat
complementària que hi ha a cada universitat no és la mateixa,
l’extensió universitària no pot ser un limitador per ser
beneficiari d’aquestes desgravacions fiscals. I per tant,
demanam que no sigui un element que exclogui. 

De fet, aquesta idea no és nova, sinó que ja el 2013 la vam
plantejar amb una proposició no de llei i en aquell cas no es va
aprovar, no es va aprovar perquè el Partit Popular no li va
donar suport, però sí la resta. Per tant, nosaltres per coherència
la mantenim i la defensam avui. En aquest sentit hem presentat
una transacció que s’ha distribuït ara als grups parlamentaris,
als portaveus, que va en la línia de millorar la redacció
d’aquesta esmena.

I el darrer tema que queda viu, és l’esmena 16418 que fa
referència a l’IEB, ILLENC, amb el qual el nostre grup se sent
còmplice de la feina feta durant aquests dos anys. Dos anys en
els quals es va fer un pas d’Institut d’Estudis Baleàrics i Institut
de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, és a dir ILLENC.
Nosaltres defensam la feina feta i seria crec que poc coherent
avui no defensar-la i posar-la en valor. I per tant, no li donarem
suport, no donarem suport a l’article i mantindrem aquesta
esmena.

També vull explicar dues o tres esmenes a les quals no
donarem suport. Una és la de Podemos, la 16348, la qual
demana un increment de l’impost de la temporada baixa, ja ho
hem explicat, no crec que faci falta tornar-ho a fer, però bé, és
una postura que mantenim que creiem que no és bo,
especialment no és bo per a Menorca i Formentera i creiem que
no seria positiu.

I tampoc... bé, donarem suport en la mesura que s’accepti
una transacció, és la referència del PSIB, la 16111, que fa
referència a l’índex de desestacionalització. No estam en contra
de reduir el període 122 dies, tot i que creiem, amb sorpresa,
que és un error, que es redueix l’efecte incentivador d’allargar
la temporada i converteix l’índex en un índex corrector més que
desestacionalitzador. En qualsevol cas, a Menorca no li afecta
perquè la recaptació es fa amb altres criteris, per tant, en aquest
sentit no insistirem més. Ara bé, la segona part d’aquesta
esmena del Partit Socialista ens agrada menys quan introdueix
una bonificació del 20% pels que obrin més de 305 dies si
tenen més de 400 places. Creiem que és una fórmula que
discrimina negativament als hotels petits, no diferencia per
illes, cosa que han defensat en tots els mecanismes i que, per
tant, s’hauria de corregir. En aquest sentit hem presentat una
transacció, que també hem repartit als grups, als portaveus dels
grups parlamentaris, que intenta corregir aquest defecte, és a
dir, intentar que aquest benefici que s’ha volgut introduir del
20%, doncs, es territorialitzi i es concreti la realitat de cada una
de les Illes perquè també es puguin beneficiar.

Finalment, mantindrem la nostra abstenció, que ja vàrem
expressar en comissió, a l’esmena 16112, també del PSIB, que
és la disposició addicional que fa referència a les bestretes a
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compte, no amb els arguments del Partit Popular, jo crec que el
Partit Popular en aquest cas... bé, desconeix una part d’aquesta
pel·lícula, però nosaltres creiem que aquesta disposició s’ha de
llegir en clau de conèixer xifres, i nosaltres no veiem clares les
xifres que s’han anat posant damunt la taula. Per tant, nosaltres
volem aquí aplicar el nostre criteri de prudència, creiem que
aquesta introducció s’hauria de fer tenint clar els nombres,
nosaltres no tenim clar els nombres i, per tant, per prudència i
per coherència amb la feina que es fa en aquests moments de
negociació entre el Govern i els consells insulars, ens
abstendrem, no li donarem suport, però ens abstendrem.

Res més. En conjunt reiteram que creiem que és un bon
pressupost, és un bon pressupost per a aquest any 2018 i davant
l’escepticisme que no hi haurà un altre pressupost, bé, jo estic
convençut que hi haurà un nou pressupost i esper que sigui tan
o millor com aquest. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Passam a la defensa de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt.

Sí que abans de començar amb la defensa de les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt us he de comunicar que el Sr.
Álvaro Gijón i la Sra. Silvia Tur, de Gent per Formentera, han
presentat l’escrit de manteniment d’esmenes... no han presentat.
Article 125 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
per aquest motiu no hauria de constar ni la defensa ni la votació
de les seves esmenes al seguiment que se us ha lliurat, per tant,
es podria tatxar i s’hauria d’entendre rectificat el seguiment en
aquest sentit. 

Per tant, passam a la defensa de les esmenes de la RGE
núm. 16146 a la RGE núm. 16162/17 i de la RGE núm.
16164/17 de la Sra. Xelo Huertas. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Si em permet és que volia felicitar la
Sra. Busquets, però no la veig... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, bé, justament, idò la volia felicitar i desitjar-li molts
d’èxits i molta de sort, i dir també que aquesta fotografia de
quatre dones és fenomenal. Enhorabona a les quatre perquè...
esperem que es repeteixi, que això sigui el normal, no com ara
que hem de fer la menció perquè no és el normal. Per tant, a
totes els desig el millor.

(Remor de veus)

Em centraré en les meves comissions, en les meves esmenes
perquè no vaig poder assistir a les comissions i, per tant, no les
vaig poder defensar. Les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... 16146, 16147 i 16148, que són en relació amb les despeses
de més de 500.000 euros, pens que si aquí aprovam uns
pressuposts no és lògic que, una vegada aprovats, després es
puguin moure sense cap tipus ni tan sols d’assabentament al
Parlament. Per això, vaig fer aquestes esmenes que havien,
quan es volgués moure aquestes quantitats tan elevades, idò, sí
que el Parlament ho havia d’aprovar i estar-ne assabentat. 

Quant a l’esmena 16149, que és la Comissió Tècnica
Insular, aquesta comissió està conformada per persones dels
consells insulars i del Govern, nogensmenys les despeses que
origina aquesta comissió van a càrrec del Parlament. No em
sembla molt lògic que ja que el Parlament no ha nomenat cap
de les persones que formen part d’aquesta comissió hagi
d’assumir les despeses d’aquesta comissió. 

Quant a les esmenes 16162, 16163 i 16164 les defensaré
conjuntament, és una llàstima que no sigui aquí el Sr.
Negueruela, perquè em sorprèn que, per una banda, a les
empreses privades es facin signar convenis fins al 17%
d’augment amb una sèrie d’anys, que em sembla perfecte, però
que quan s’ha de pagar als treballadors des del Govern doncs
no es tengui aquest mateix criteri, que és el que passa amb els
ATE de les concertades, que 14.000 euros no crec que siguin
uns salaris dignes. Per això, no em sembla coherent que a les
empreses privades se’ls exigeixi una sèrie de criteris a l’hora
dels convenis, però que el Govern no compleixi amb aquests
mateixos criteris a l’hora de fer el pressupost per a les persones
de les concertades.

Quant a les esmenes 16150 i 16151, quan negociàvem els
acords pel canvi, una de les coses que es negociava és que el
sector instrumental havia de disminuir i l’administració havia
d’assolir el màxim de funcions que pogués del sector
instrumental. Jo no m’he mogut gens ni mica des d’aquell
moment en el 2015, seguesc pensant el mateix, per tant, per
això he demanat la supressió d’aquests dos ens que es creen ara
en aquest pressupost, no és que no cregui que no siguin
necessàries fer les funcions que han de fer, el que passa és que
vull que les faci l’administració, que siguin assolides per
l’administració i no per més sector instrumental, que l’únic que
és, és molta agència de col·locació, en els majors dels casos,
etc. 

Veig que no em donarà temps de defensar totes les esmenes.
Quant a l’esmena 16152, que fa referència a la renda social
garantida, crec que aquí sí que hauríem de ser els únics i els
pioners a complir la carta social i pujar aquesta renda als 689
euros i no es fa no per qüestions legals perquè si per les no
contributives hem pogut sortejar la legalitat amb una targeta
assistencial de 108 euros, igualment es podia sortejar pagant
300 euros d’aquesta targeta assistencial. Bé, jo crec que sí, però
a més això seria per a les no contributives, però és que per a les
que no són no contributives per la renda podem posar el preu
que... que vulguem. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 1 / 19 de desembre de 2017 5891

(Remor de veus)

Per tant, crec que aquí sí que hauríem de ser pioners i únics
i ser valents en aquest aspecte.

Quanta a la 16153, ja l’han comentada, és la rebaixa de
l’impost turístic. Evidentment, no estic d’acord, pensava que es
tenia... estic a favor que s’hagi pujat l’impost turístic, no estava
a favor que es llevàs a la meitat, es rebaixàs a la meitat, però
molt manco que es rebaixi al 75%. Per tant sol·licitava que
quedàs al 50%.

Quant a la rebaixa de no pagar fins als 16 anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, vagi acabant, per favor.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

...l’impost turístic, tampoc no hi estic d’acord, perquè no sé si
ara fa poc l’EMT va anunciar que no pagaran als autobusos els
al·lots fins als 14 anys; idò crec que l’impost d’estades
turístiques hauria de tenir també aquest límit, els 14 anys; a
partir dels 14 anys ja haurien de pagar perquè a més ja sabem
que ve molta gent d’aquesta edat a llocs de gatera i demés.

Bé, com que m’he passat del temps, després continuaré.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Ara passam a les RGE núm. 16166,
16167, 16168, 16169, 16173, 16175, 16176, 16177, 16178 i
16180/17, i de la RGE núm. 16182 a la RGE núm. 16191, i
RGE núm. 16193/17, de Ciutadans. Té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a tothom.
Començaré amb una obvietat: que aquests pressuposts no són
els nostres; ja m’agradaria que ho fossin però no ho són; quan
vàrem celebrar aquí el debat de totalitat de devolució vàrem
tenir ocasió d’explicar per què no ho eren i per què no ho són,
un perquè que no difereix gaire, per cert, dels d’ara fa un any.
És lògic, idò, que igual com va passar llavors una part de les
nostres esmenes a l’articulat reflecteixin justament aquest
desacord amb els nombres que el Govern ha presentat de cara
a l’exercici de 2018. Començaré, per tant, per recordar algunes
d’aquestes raons troncals i les relacionaré, si el temps m’ho
permet, amb les esmenes respectives.

Tenim, per un costat, aquest deute gegantí que ens ofega,
aquests 9.000 milions d’euros, i que el Govern no veu necessari
reduir, més ben dit, sí que ho veu necessari però espera que
sigui nostre Senyor que li faci la feina en forma de condonació
per no haver d’estrènyer el cinturó de la despesa, i és per això
que pressupost rere pressupost nosaltres presentam una esmena,
aquest pic la 16180, que té com a objectiu que els romanents
dels òrgans estatutaris i dels ens instrumentals, en lloc de
destinar-se a tapar desviacions d’altres partides serveixin per

amortitzar deute. De fet és el que faria qualsevol cap de família,
i hem de seguir tornant a aquest exemple, anar tornant el que
deu, sobretot en una època de bonança econòmica i de
creixement dels comptes públics com la que estam vivint des de
ja fa un parell d’anys. A propòsit no puc deixar de criticar un
any més els partits que recorren a manllevar capital dels
interessos bancaris que s’han de pagar pel deute, a manllevar-lo
de la famosa secció 34, sobretot per dedicar-lo a altres fins.

Una altra esmena clàssica, habitual, repetida de pressupost
en pressupost com a mínim pel que fa a Ciutadans, és la que
incideix en el percentatge del Fons de cooperació local, aquest
pic l’esmena 16178. L’any passat vàrem proposar que aquest
fons fos d’un 0,5% d’acord amb el creixement econòmic, que
ja era prou perceptible, i amb la major disponibilitat
pressupostària; finalment el Govern, que havia previst un 0,3,
va avenir-se a una transacció i el percentatge del fons va acabar
quedant en un 0,4, una dècima més, per tant, del que el Govern
inicialment pretenia. Enguany la proposta d’increment
contenguda als pressuposts no ha estat ni tan sols d’una dècima;
passam, passarem si els grups de la majoria no hi posen remei,
del 0,4 a un 0,45, una discreta i ben magra mitja dècima més,
encara no. Davant d’això Ciutadans proposa que l’augment
sigui com a mínim d’una dècima respecte de l’any passat, que
arribem fins al 0,5%, en definitiva. Els vull recordar que el que
fixa la llei és un 0,7. En tot cas, si ens quedam finalment en
aquest 0,45, després no ens hauríem d’estranyar que els
ajuntaments no puguin afrontar amb garanties les obres
d’instal·lació del clavegueram exigides per la Llei d’impacte
ambiental. De miracles, per desgràcia, no n’hi ha.

Un altre bloc d’esmenes a l’articulat, les 16178, 16176 i
16177, que repetim d’any en any, té a veure amb el dret del
personal funcionari de carrera i laboral fix a disposar de
reduccions de jornada, de llicències especials per a assumptes
propis i d’excedències; evidentment ens pareix molt bé, no fa
falta dir-ho, però creim que aquest dret no hauria de limitar-se
a aquestes dues categories laborals de l’administració, sinó que
també hauria d’incloure el personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears, encara que per a això s’hagués de
recórrer, evidentment, a substitucions puntuals. No pot ser que
pel fet de fer feina en el Servei de Salut un servidor públic no
pugui gaudir dels mateixos drets de què gaudeixen els seus
companys de la resta d’organismes de l’administració. De la
mateixa manera hem presentat també una sèrie d’esmenes a
aquests comptes públics que persegueixen l’equiparació de
drets entre els docents de la pública i els de la concertada; per
sort algunes han deixat de tenir sentit al llarg del tràmit
parlamentari i han estat retirades, a vegades en ponència i a
vegades en comissió, però encara en queden de nostres com la
16169, per exemple.

I a part de les esmenes més o manco habituals, enguany en
tenim qualcuna de singular, per exemple la 16173, que demana
que el sou del director de la nova oficina de prevenció i lluita
contra la corrupció no sigui el que preveuen aquests
pressuposts. Altres grups han fet contrapropostes amb altres
esmenes afegint-hi altres quantitats; nosaltres ens hem limitat
a dir que guanyar 95.000 euros l’any és una barbaritat, i que el
que han de fer els grups de la majoria, que són els garants de la
proposta, de la proposta de candidat que avui mateix ha quedat
ja aprovat com a director i de la proposta de sou, és ajustar-la
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a uns paràmetres que els ciutadans puguin entendre i aprovar.
D’aquí que en propugnem l’eliminació.

També és de nova planta l’esmena que exigeix el pagament
íntegre del plus de fidelització del personal facultatiu de
Menorca, Eivissa i Formentera, i les que reclamen la supressió
dels articles on figuren els augments prevists a les taxes que
s’han de pagar per l’impost de turisme sostenible. Aquest
govern no s’atura d’augmentar els imposts i no té ni tan sols la
delicadesa d’incloure també en el pressupost una rebaixa en el
tram autonòmic de les rendes que afecten les classes mitges i
baixes.

Finalment tenim una sèrie d’esmenes que van en la línia
d’assegurar un compliment molt més estricte de la legalitat. A
vegades pot parèixer que són qüestions de detall,
intranscendents, però per a nosaltres són importants; em
referesc a les esmenes 16168..., perdó, 16166, 175, 167, 187 o
186, amb el 16000 davant, ho dic per fer més via. També en
tenim una altra, la 16168, relativa a l’augment de la quantia del
mòdul anual d’auxiliar tècnic educatiu; reclamam que aquest
mòdul passi..., seguim reclamant que aquest mòdul passi dels
14.000 euros a 17.000 i no a la quantitat intermèdia que va ser
transaccionada en comissió. 

Ah, i encara me’n deixava una d’important, la 16185, que
el que demana és l’eliminació de l’exercici de la secretaria del
Patronat Ramon Llull entre les funcions d’aquest rediviu
Institut d’Estudis Baleàrics; com m’imagín que saben, i com
tendré ocasió de recordar-los en el debat de totalitat de la
secció de Cultura, Ciutadans considera que les Illes Balears no
hi fan res, en una institució que ha tengut com a principal
objectiu exportar arreu del món el procés cap a la
independència de Catalunya.

I res més. Respecte de la resta d’esmenes presentades pels
altres grups de l’oposició, hi votarem a favor o ens hi
abstendrem, seguint en general el mateix criteri que ja vàrem
fixar en comissió.

Una darrera cosa, ja que després en principi no utilitzaré jo
el torn de rèplica del meu grup. Aquestes dues transaccions que
m’han arribat, en principi no tenim cap inconvenient que es
puguin formular avui en aquest ple.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 16111/17 i posicionar-se
respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, per comentar un parell de coses
respecte de les esmenes que ens queden vives, dir que ahir se’n
varen registrar dues per acabar de concretar la solució que
havíem aportat per a la renovació tecnològica d’IB3. Saben que
a ponència a la secció es va aprovar una modificació del
pressupost d’IB3, per permetre passar 1,5 milions d’euros al

capítol 6 d’inversió, per afrontar aquesta renovació tecnològica,
però l’acord global era que dins enguany s’havia d’aportar 1,5
milions d’euros per a producció audiovisual. Per tant,
numèricament això està bé, les seccions corresponents, però
l’articulat s’havia de modificar per permetre, saben que hi ha
l’article 33 que limitava la despesa per fer a IB3 i proposam
una modificació de l’articulat per tal de preveure o possibilitar
avançar enguany aquests 1,5 milions d’euros, que permetrà
l’any que ve fer la renovació tecnològica.

Respecte de l’esmena que queda viva, que és a l’impost de
turisme sostenible, nosaltres acceptaríem la transacció
proposada per MÉS per Menorca. Creiem que és una esmena
feta de justícia, justícia tributària si m’apuren, perquè és un cas
d’estimació directa es podria arribar a pagar menys que de
mòduls, la qual cosa és una contradicció, perquè nosaltres...
evidentment la llei el que fa és incentivar que la gent liquidi
l’impost per mòduls. Si li surt a l’inrevés hi ha una disfunció en
la legislació, per això ho hem fet. La transacció també incentiva
que s’amplia la temporada baixa, per tant, ja ens sembla bé.

Tampoc no ens oposam a l’altra transacció de l’extensió
universitària, tot i que com a comissió també ens hi oposarem.

La resta de les esmenes, com que ja havíem votat a favor o
transaccionat en ponència o en comissió, a la resta hi votarem
en contra.

Respecte del que s’ha dit avui, i avui no sé si per primera
vegada no faig darrer en aquest debat, la qual cosa ja m’alegra,
mirin, n’hi ha hagut un parell que han fet de pitonisses, de
pitonisses s’ha dit, exactament aquesta paraula pitonisses, que
jo no sé com encara s’atreveixen a fer elucubracions mentals,
o elucubracions de saló del que passarà en el futur, perquè les
han equivocades totes sempre. Com quedam senyors del PP, els
agrada el pressupost o no? Perquè vostès diuen que si els
aprovam la bonificació fiscal, aproven el pressupost tal i com
està. Per tant, un dedueix que les partides de despesa els van
bé, perquè si no en modificarien qualcuna o no? No, vostès
estan disposats a votar a favor de tot això, molt bé. Ens acusen
de quasi posar una taxa per respirar, és feixuc això, una taxa
per respirar, i jo li record, i és la segona vegada que ho record
en aquest faristol, que qui ha posat un impost al sol han estat
vostès senyors del PP, un impost al sol! I l’argumentació és la
mateixa que posar una taxa per respirar...

(Alguns aplaudiments)

..., és la mateixa argumentació, és un ús privatiu d’un domini
públic. El sol és un domini públic, no és de ningú, un ús
privatiu, impost PP. L’aire és un domini públic, ús privatiu
respirar. Taxa, és que l’acabaran posant, no ens acusi a
nosaltres, són vostès que posen aquestes taxes i aquests
imposts, no ho facin.

Allò de les bestretes. Escolti, és aquest Govern que
començarà a liquidar les bestretes dins aquesta legislatura, és
aquest Govern que les començarà a liquidar. Mirin, per
comparar i per saber de què parlam, saben... vostès que van,
amb perdó de l’expressió, de megacracs de gestió
pressupostària, saben que en el pressupost de l’Estat les
empreses han pagat 10.700 milions d’euros menys enguany que
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el que va preveure el Govern? 10.700 milions d’euros més! La
recaptació de les empreses enguany és de 24.399 milions
d’euros menys que a l’any 2007. Aquesta és la seva política
fiscal, legítima si m’apuren, però no és la nostra Sr. Camps, no
és la nostra! Perquè si els pressuposts són més alts que l’any
2007, d’on surten els ingressos? Deute i treballadors, no n’hi ha
d’altra, deute i treballadors, punt. Vostès perdonen les
empreses i crucifiquen els treballadors a imposts, això és així,
són els números. Si vostès ho volen fer, perfecte. Vostès
governen i vostès aproven la pressió fiscal, la política fiscal que
vostès considerin. Però no ens diguin a nosaltres, no ens facin
combregar amb rodes de molí dient que baixem imposts,
perquè vostès quan governen no els baixen i si els baixen, els
baixen per a les empreses i recapten 24.400 milions d’euros
menys que l’any 2007, que es diu aviat!

Parlar de previsió de recaptació de l’impost de
transmissions patrimonials, Sr. Camps, jo és que..., la Sra.
Prohens, que ara no hi és, deia que la ignorància és atrevida,
atrevida, té..., perquè és al·lucinant que digui això! Sap què va
dir l’any passat la Sra. Prohens en el debat de totalitat, sap què
va dir? Li ho llegiré, Sr. Camps, 16 de novembre: “Si avui
presenta un pressupost, que ja ha declarat que no es complirà,
que són una producció de ficció, de què hem de parlar avui de
matí? Parlam d’ingressos per exemple, ficció, ficció, perquè les
seves previsions de recaptació són desmesurades”. I diu, fa una
tirallonga de previsions i diu: “30 milions d’imposts sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics que no es poden
explicar ni tan sols amb els importants augments de recaptació,
és a dir, un forat mínim d’ingressos de 155 milions d’euros”.
Això es deia l’any passat aquí, el novembre, i vostè avui aquí
ens diu que hi 100 milions d’euros menys pressupostats, que es
recaptaran 100 milions d’euros més, com quedam? És que ens
tenen despistats...

(Remor de veus)

..., ens tenen despistats! Com quedam? Com quedam? L’any
passat havíem de recaptar 30 milions d’euros menys del
pressupostat i enguany ens diu vostè que hem pressupostat 100
milions d’euros menys, és que n’hi ha 130 de diferència! 130!
Home, ja sabem que pressupostar és preveure, un fa una
pressuposició i d’aquí ve pressupost. Però, amigo, tant com
això!

Parlant d’incoherències, escolti, ara no hi ha ni el Sr.
Company, ni la Sra. Prohens, ja em sap greu, però, vostès que
s’omplen la boca de turismefòbia, els agrada això!
L’argumentari del PP, turismefòbia així, tot d’una, perquè tots
els càrrecs del PP el primer que fan és turismefòbia; vostès,
vostès han aprovat una esmena que baixa la promoció turística
en 300.000 euros, vostès!...

(Remor de veus)

..., vostès, vostès! Ah, i perquè va al consell li podem llevar
300.000 euros? És vera que l’esmena era de Podem, però
Podem ha estat coherent, Podem sempre ha fet el discurs de dir
no importa tanta promoció, és coherent Podem, jo no tenc res
a dir. Però vostès que llevin 300.000 euros de promoció
turística? Sap què va dir la Sra. Prohens fa un mes a una
pregunta oral de la presidenta? Li diré: “Les mentides tenen les

cames molt curtes i més quan es tracta de dades. Les dades Sra.
Presidenta sempre s’acaben imposant. Jo li donaré dades.” I
després repassava Eivissa, Menorca, Mallorca el que cobrarien
en promoció si governàs el PP i el que cobraran l’any que ve
amb aquest Govern.

Miri, acaba dient: “Jo no sé si això vostè ho considera just
o si això per a vostès és el seu federalisme interior. Jo li diré
que és, és la marca del pacte, predicar una cosa i fer una altra
i riure-se’n com fan sempre de consells i ajuntaments”. Jo, Sr.
Camps, expliqui-m’ho, vostè, vostè va aixecar la mà a una
esmena que li llevava 300.000 euros als consells per a
promoció turística, ho haurà d’explicar.

(Remor de veus)

No només això, no només això, no només això! Vostès,
vostès varen aixecar la mà per una esmena que li llevava 2
milions d’euros a l’ATB, l’Agència de Turisme Balear, i jo
vaig fer un vot particular i, per segona vegada, varen votar en
contra del meu vot particular, que evidentment es va aprovar i
queda darrera. Però que sàpiguen que l’Agència de Turisme
Balear té de pressupost de personal 1.800.000 euros i amb la
seva esmena el deixaven en 900.000 euros. Per tant, els
treballadors de l’ATB estaran alabats de dir que, gràcies al
Partit Popular, hem de treure el 70% dels treballadors de
l’ATB, estaran encantats, perquè no passin pena,
s’assabentaran.

Però quan els hem de fer cas? Quan els hem de fer cas?
Quan diuen això de la promoció i després voten a favor d’una
esmena que la lleva? Quan diuen que són els únics que
coneixen i poden gestionar el turisme i volen llevar l’esmena de
2 milions d’euros de l’ATB? Quan diuen que en temps de
vaques grasses hem de llevar el deute i després proposen no
pagar interessos? O no fan ni una esmena, ni una, per tercer any
consecutiu, ni una que proposi aportar més a capítol 9 per
reduir deute i amortitzar anticipadament, ni una, ni una!, en tres
anys. El discurs, l’argumentari que jo dic sempre és el mateix.

Quan els hem de fer cas? Sap què va dir el Sr. Company?
Al Sr. Company sembla com si no li anàs bé això de tornar...
als doblers es referia, allò que faria qualsevol família, qualsevol
empresari, que és tornar el deute quan s’ha adquirit al llarg del
temps. En canvi, nosaltres creiem que és una molt bona passa,
consellera, que es procedeixi a tornar deute tot i que vostès
s’haurien estimat més gastar molts doblers que tornar deute. Idò
vostès no han fet ni una esmena per tornar deute, ni una! Per
tant, els discursos, les paraules..., Sr. Camps, són els fets que
valen, les paraules no solen anar.

Però n’hi ha més, els hem de fer cas quan diuen que han de
baixar imposts, o ho diuen els mateixos que els pujaren, o quan
vostè aixeca la mà per pujar tots els imposts d’aquesta
comunitat? Perquè vostè els pujava aquí, els va pujar. Va dir:
només es poden baixar quan hi ha creixement, només es poden
baixar imposts quan hi ha creixement. Molt bé, perfecte, jo
encara record el suport unànime del Partit Popular quan el Sr.
Zapatero va pujar del 16 al 18% l’IVA a Espanya. Vostès varen
sortir dient: “tranquil, pugi’l al 21", vostès varen fer una
campanya, i evidentment hi havia crisi, anàvem cap avall, eh?,
anaven cap avall, però per què fan, quan governen, el contrari
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del que fan quan són a l’oposició o estan en campanya
electoral? Per què? Varen arribar tard, una altra vegada.

 En temps de bonança s’ha d’amortitzar deute. Li ho vaig
dir l’altre dia al Sr. Company, en temps de Jaume Matas, el
president Jaume Matas hi havia bonança econòmica, el deute
es va duplicar, quan els hem de fer cas, quan actuen com a
govern o ara a oposició quan ens diuen la recepta contrària? És
que ens tenen despistats.

Els primers pressuposts havien de tornar, havien de ser,
havien de suposar dèficit, deute, atur, pagar els proveïdors molt
més tard; després, quan varen veure que s’havien equivocat, tot
era sinergia dels seus... Quan els hem de fer cas, quan ens diuen
que fem un desastre amb els pressuposts o quan diuen que tot
és a causa de l’inèrcia? Quan els hem de fer cas? Perquè són
contradictoris, ho veuen que són contradictoris els discursos i
que ens tenen absolutament despistats? Però n’hi ha molt més,
i això ho he fet amb mitja horeta aquí, una rere l’altra,
segurament me n’he deixat la meitat!

Els creiem quan parlen del sector cultural i quan parlen amb
ells els diuen el que volen sentir o quan signen les esmenes per
desmantellar la conselleria que aplica aquestes polítiques per a
aquest sector? Quan els hem de creure? Perquè són
contradictoris, són dues coses contradictòries.

Els creiem quan diuen que gastam massa en comunicació a
Presidència perquè hi ha 4 milions d’euros o quan vostè a l’any
2015 va aprovar un pressupost on a Presidència hi havia 6
milions d’euros en comunicació, d’any electoral? Quan?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No és vera..., bé, idò tal vegada vostè es va abstenir, jo no
hi era, això és vera; però que hi havia 6 milions d’euros a
comunicació, a Presidència.. Però quan els hem de fer cas?

Els creiem quan diuen que no hem de gastar tant o quan
presenten esmenes que si s’aproven no podrem pagar interessos
i gastarem un 10% més del que s’ha pressupostat? Quan?
Perquè... ho veuen que és contradictori un discurs amb l’altre?
I vostès fan els dos i es queden tan amples, es queden tan
amples!

Quan aquí fan un discurs que tenim la pressió fiscal més
elevada, en canvi Múrcia la té més elevada que nosaltres i allà
no fan aquest discurs, allà no passa res. Escolti, torna ser
contradictori.

Quan diuen que l’impost de turisme sostenible afectarà el
turisme i o s’ha de llevar o s’ha de mitigar i amb una abstenció,
per exemple, seva permeten aprovar-lo a Catalunya o... ara
sembla que l’accepten. Com quedam? Va bé l’impost turístic?
No va bé doblar? Ja el deixam per definitiu, l’impost turístic?
Si vostès governen només el limitaran i el tornaran reduir, però
no l’eliminaran? Estaria bé, saber-ho, això, perquè torna ser
contradictori.

Els hem de creure quan prometen un IVA turístic d’un 4%
i després, sis mesos després, justifiquen que passar del 16 al 10
no passa res perquè el sector ho pot aguantar, els hem de

creure? Quan estan en campanya i/o a l’oposició i prometen
baixar tots els imposts o quan governen i després els pugen
tots?

Creiem el PP quan demana liquidar bestretes als consells o
quan vota en contra de la nostra esmena que permet iniciar la
liquidació de les bestretes als consells? Quina? Quina? Perquè
la bestreta que es va aprovar permetia iniciar el pagament de les
bestretes, permet iniciar enguany -enguany- la liquidació de les
bestretes o, finalment..., n’hi ha més, eh?, quan l’any passat els
acusaven de fer les previsions temeràries d’ingressos, per
exemple, aquests que he dit d’imposts de transmissions
patrimonials, hem de creure l’any passat la Sra. Prohens o
enguany a vostè que diu que tenim 100 milions d’euros més
pressupostats d’ingressos?, quan els hem de creure, senyor...?,
quan? Quan? Digui-ho, perquè si fessin un discurs coherent i
no utilitzassin l’argumentari, i jo els ho dic moltes vegades,
utilitzin més arguments i menys argumentaris.

Moltes gràcies i he tornat clavar el temps.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn en contra de les
esmenes, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, i avui especialment als meus
companys de grup, a na Bel Busquets, la nova vicepresidenta
del Govern, a qui desig sort i encerts en aquesta nova etapa i a
Biel Barceló en agraïment de la feina feta. 

Entenc, després d’escolar el Sr. Antoni Camps, que n’hi ha
que hi vulguin fer sang des de l’oposició i és legítim i estic
segur que alguns es deuen morir de ràbia per la celeritat amb
què els socis dels acords pel canvi hem recuperat la normalitat
al Govern a pesar dels seus intents de desgast i perquè avui
encarem aquest debat de pressuposts amb tranquil·litat i
serenor.

Passant al debat sobre l’articulat voldria començar per
manifestar la satisfacció del nostre grup per aquests pressuposts
que són uns pressuposts que consoliden les polítiques del canvi,
uns pressuposts socials, uns pressuposts que a més inverteixen,
inverteixen prou en l’exercici 2018 i especialment en matèria
d’habitatge, però també d’infraestructures necessàries i un
pressupost que hem fet que aposten també per la diversificació
econòmica.

I objectivament i a pesar del dramatisme del Sr. Camps, els
puc dir que crec que han estat els més rodats, i si no que em
desmenteixi la consellera d’Hisenda, en termes de negociació
entre els mateixos socis dels acords pel canvi. Per tant, per molt
dramàtic que es posi des d’aquesta tribuna el Sr. Antoni Camps
em tem que no té gens de raó.

Si volen, la satisfacció davant d’aquests pressuposts... pot
ser com ha estat cada any una satisfacció relativa, perquè ja ens
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agradaria, al conjunt del Govern, tenir més marge de maniobra
a pesar del PP, a pesar del PP, perquè mentre el PP repeteix el
mantra -i ho hem vist aquestes setmanes- dels més 1.000
milions d’euros que tenim de més en relació amb els altres...
quan governaven ells, s’obliden d’un parell de coses: per
començar, com si el pressupost no hagués augmentat durant la
passada legislatura, o és que es va anar reduint?, cada any el
pressupost..., mentre ells feien retallades, perquè això és aplicar
la seva ideologia. Això és aplicar la seva ideologia.

Segon, perquè la regla de despesa del Sr. Montoro, de la
qual no he sentit ni piular al Sr. Camps, ni piular al Sr. Camps,
fa que no es puguin destinar els doblers que farien falta a les
necessitats bàsiques i a les polítiques necessàries per al benestar
de la gent d’aquesta terra.

I tercer, perquè parlen d’uns 1.000 milions, però s’obliden
d’uns altres quasi 1.000 milions, més de 900 milions d’euros
que són els que al 2018 aniran en concepte de falsa solidaritat
a les arques de l’Estat i no tornaran en contraposició als 200
milions d’euros de fa només deu anys del 2008, doblers que
se’n van i que no tornen, però que a més com que no tenim...
afegit que no tenim un sistema de finançament just per estar al
mateix nivell que la resta de comunitats autònomes, resulta que
a sobre, com que no en tenim prou per finançar els serveis
bàsics, a pesar d’aquests 1.000 milions d’euros que vostès
venen que tenim en relació amb quan governaven vostès, hem
de demanar doblers a Madrid per poder finançar els nostres
serveis bàsics a través del FLA i el Govern de l’Estat, gràcies
al Sr. Montoro i al Sr. Rajoy, a través del FLA, el que ens fa és
un autèntic xantatge que deixen l’Estatut d’Autonomia per
terra, amb un xantatge pur i dur, com és l’obligació d’arribar a
una determinada despesa, a un determinat nivell de despesa
farmacèutica perquè els convé, no als ciutadans i ciutadanes i
usuaris del sistema sanitari públic, sinó a les grans
farmacèutiques.

Aquesta és la seva política, però això és un pressupost que
ja m’agradaria que fos el que ens agradaria poder fer fins i tot
en base a les competències que ens atorga l’Estatut, però que
vostès no ens deixen fer. 

No sé com està de satisfet el Partit Popular amb tot això que
fan els seus en contra de les nostres illes, nosaltres tenim molt
clar que en tot cas el Govern de les Illes Balears, els nostres
consells i els nostres ajuntaments fan miracles, malgrat el PP i
la seva política fiscal i de finançament.

Respecte de l’articulat estam particularment satisfets,
perquè si a mi em toca intervenir el darrer en contra de les
esmenes justament és perquè som l’únic grup que ens han
aprovat totes les esmenes, no?, per tant, no em puc queixar. En
tot cas, n’hem presentades poques, però en destacaria sobretot
tres de les que s’han aprovades: una de cara a la cobertura de
places de treballadors i treballadors públics mitjançant el SOIB,
en cas que s’hagin exhaurit determinats borsins, i s’han exhaurit
ja en aquests moments i fa mesos borsins importants, com el
d’administratius o com el d’informàtics i, per tant, fins que no
es convoquin oposicions, que és un altre èxit d’aquest govern
i del pressupost de 2018, un altre èxit d’aquest govern i del
pressupost de 2018 que gasta més doblers, almanco es podrà
gestionar millor, sense forats que puguin representar la

cobertura d’aquesta manca de treballadors i treballadores
públics per poder gestionar i fer efectives les polítiques. 

Una segona esmena sobre la gratuïtat de la targeta sanitària,
que hem presentat també conjuntament amb altres socis dels
acords pel canvi, mentre altres segueixen defensant amb la boca
petita l’apartheid sanitari. 

Finalment una darrera esmena de MÉS per Mallorca que
amplia les deduccions contemplades inicialment en el projecte
de llei de pressupost per a 2018 perquè també se’n puguin
beneficiar les empreses innovadores i no només aquelles que
inverteixin en R+D+I, perquè aquest govern té una política
fiscal coherent, però, a més, més enllà del debat de pujar i
baixar imposts el que fa és apostar pels incentius, per les
deduccions, per moure l’economia i sortir del parany i del
cercle viciós que tot sigui turisme, que això no és ser
“turismefòbic” sinó tenir sentit comú i apostar pel seny.

Respecte de les esmenes de l’oposició permetin-me que em
remeti a la intervenció del Sr. Camps, que ha estat la més
grollera de les que hem escoltat avui matí, vomitades clarament
des d’aquesta tribuna on fins i tot ha arribat a parlar sense que
la seva portaveu, i em sap molt de greu, demanàs o reclamàs el
decòrum d’aquesta cambra, ha arribat vostè a parlar fins i tot
d’una presidenta compixada, això no és grolleria? Això no és
grolleria?

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

Quan qui es compixa dia rere dia sobre els ciutadans i
ciutadanes d’aquesta terra en termes econòmics, fiscals i
polítics és el Govern del PP a Madrid, em sap molt de greu. Es
compixen sobre nosaltres i diuen que plou...

(Alguns aplaudiments)

... i diuen que plou, i els reiterats incompliments de les
inversions estatutàries, de l’incompliment de disposar d’un nou
sistema de finançament just per a les nostres illes en temps i en
forma. Ja veurem si arriba, no?, com allò d’arriba España, que
tant els agrada a alguns, a veure quan és que arriba. O el règim
especial per a les Illes Balears, que, segons el nostre Estatut, fa
tres anys que hauríem de tenir, quatre ja quan entrem en el
2018, són la demostració, sense entrar en el xantatge del FLA
que els comentava fa un moment, que es compixen sobre
nosaltres i diuen que plou.

Per tant, l’única amenaça a aquests pressuposts i a la nostra
sobirania i benestar és el Partit Popular, Sr. Camps. Per cert,
aquí, aquest dies, sí o sí, vostè no passi gens de pena, que
aprovarem el pressupost de la comunitat autònoma per al 2018.
Els pressuposts generals de l’Estat, em pot dir vostè quan
s’aprovaran? Si s’aprovaran?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

L’any passat, com estàvem per aquest temps? Fins i tot
vàrem haver de retardar el calendari d’aprovació del pressupost
d’aquesta comunitat per la incertesa generada pel Govern del
Sr. Rajoy. Qui té capacitat de diàleg i acord per preservar
l’interès general i qui no en té gens? 
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S’ha referit al Govern dels acords pel canvi com a un
govern amb bandes radicals, amb una vicepresidenta radical. I
jo li dic, no és més radical la vicepresidenta del Govern
d’Espanya que braveja d’haver descabezado determinades
opcions polítiques tancant els seus dirigents i activistes socials
pacifistes a la presó? Qui són els radicals antisistema...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que es carreguen la separació de poders? On queda la
decència, Sr. Camps?

Finalment, com que no puc fer un repàs exhaustiu de les
esmenes que presenta l’oposició, sí que em referiré a aquest pac
de populisme fiscal, al que també ha fet esment el Sr. Saura, en
aquestes esmenes que uns i altres, PP, El Pi i Ciutadans, els
grups de... principals grups de l’oposició han presentat sota la
proclama de baixar imposts a les classes baixes i mitjanes. Per
cert, els puc assegurar que les classes baixes i mitjanes estan
encantadíssimes que es pugi l’impost turístic, com varen estar
contentíssims que es pujàs l’impost turístic, perquè no el
paguen els residents d’aquesta terra. 

(Remor de veus)

Sí, i vostès, i aquí començam amb la crítica a les esmenes
de l’oposició, per exemple, El Pi, que sap perfectament que no
és legal, no és legal, que els ciutadans d’aquesta terra quan fem
de turistes no paguem l’impost turístic, presenten una esmena
i es tiren a la piscina mancada absolutament de rigor dient que,
bé, que els residents no paguin l’impost turístic. Idò, els
residents quan fem de turistes hem de pagar l’impost turístic i
jo he vist molt poca gent, per no dir ningú, a part de l’oposició,
queixar-se d’aquesta qüestió. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, aquí amb les esmenes de populisme fiscal de
l’oposició oscil·lant entre aquesta esmena d’El Pi i sobretot les
d’un Partit Popular tan carregat de rigor, com el Sr. Camps,
capaç de plantejar centenars d’esmenes al pressupost per gastar
més, per gastar més!, perquè contenció de la despesa jo no la
veig per enlloc, no la veig per enlloc.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Gastar el doble del que està previst amb interessos pel
deute, ja s’ha dit aquí, sabia que teníem bo amb els bancs, no
sabia que en tenien tant com per poder gastar el doble del que
hi ha previst per interessos per deute.

Segon, gastar-se una quarta part d’un impost turístic, en el
qual suposadament no creuen, amb esmenes. I no conformes a
finiquitar des de l’odi visceral que tenen a la Conselleria de
Participació, Cultura i Esports se la carreguen tres vegades amb
esmenes, tres vegades, perquè no en tenen prou; se la volen
carregar, però el pressupost si un cas de la conselleria ens el
gastam tres vegades. Amb aquest rigor, Déu n’hi do el dia que
manegin, tornin a manejar els comptes d’aquesta comunitat,
sincerament. 

Quina credibilitat té la seva reforma fiscal, aquest
populisme fiscal que prediquen amb aquestes esmenes que
presenten? Per què no dediquen els seus esforços, ja que poden,
ja que tenen poder, a rebaixar l’IVA? A comprometre de bon
de veres, ja que ho prometien en les darreres eleccions, a reduir
l’IVA turístic, en lloc de posar pals a les rodes a un govern que
fa miracles amb el que tenim? Miracles, malgrat vostès. 

Si volen, uns i altres, que les seves proclames electorals de
baixar imposts tenguin credibilitat, un mínim de credibilitat,
donin alternatives de com obtenir ingressos per finançar els
serveis bàsics que reben les persones d’aquesta terra o es posin
al costat del Govern a l’hora de defensar davant el Sr. Montoro
uns mínims de justícia fiscal per a les nostres illes. No tenc
massa més a afegir. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
M’he permès dur aquest munt de papers, açò són totes les
esmenes del pressupost de 2015 que el Grup de MÉS, que eren
Mallorca i Menorca junts, i el Grup PSIB varen fer baixes a
interessos, tot aquest munt. Hi havia 39 esmenes del PSIB, 117
milions d’euros que llevaven a interessos. Els que s’horroritzen
ara que nosaltres facem baixes als interessos, 117 milions
d’euros que donaven de baixa a interessos. Els del Grup de
MÉS varen presentar 44 esmenes amb baixes als interessos,
horroritzats avui que donem de baixa als interessos,
horroritzats, és un desastre, no volem pagar interessos, 44
esmenes,...

(Alguns aplaudiments)

... 55,7 milions d’euros de baixes a interessos. En fi, però és
clar, aquests que donen lliçons avui, avui açò és dolentíssim i
fa només tres anys estava beníssim. Si haguéssim avalat totes
les esmenes l’any 2015 de MÉS i del PSIB, vaja, és que els
pressuposts haguessin estat un Frankenstein, com la llei que va
aprovar el Sr. Biel Barceló, un Frankenstein també. 

Aquí s’ha d’entendre que són esmenes que cap d’elles per
si soles no esgoten cap partida. Hi havia una esmena del PSIB,
escoltin, de 42 milions d’euros que llevava interessos, una sola
esmena i ja llevava 42 milions d’euros d’interessos l’any 2015.
Nosaltres no en tenim que donin de baixa 42 milions d’euros,
Sr. Alcover, s’ho pot mirar. Per tant no donin lliçons en aquesta
qüestió; és una pràctica que s’ha fet sempre, jo no dic que
estigui ni ben feta ni mal feta, però és evident que com que no
aprovaran vostès totes les nostres esmenes..., em sorprendria
que les aprovessin, les volen aprovar les podem negociar, però
com que no les aprovaran, almenys una, dues, deu, sí que es
poden aprovar i es poden donar de baixa perfectament a
interessos.
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Hi ha una qüestió, abans de res, perquè vegin la credibilitat
del Sr. Alcover, deia fa una estoneta, fa una estoneta, que els
darrers pressuposts del Partit Popular en comunicació
institucional tenien 6 milions d’euros i ara només hi ha 4
milions d’euros; m’he preocupat de mirar els pressuposts, m’ho
he mirat, escoltin, comunicació institucional 2015, 735.100
euros; comunicació institucional 2018, 4.016.958 euros. Açò és
la realitat, açò és el que posen els pressuposts 2015 i 2018. Ho
acab de mirar fa una estoneta.

Però, bé, passem a la qüestió. Jo he vist avui a les rèpliques,
a les intervencions dels diferents portaveus, un senyor Carlos
Saura entregat a la causa, és a dir, si ningú no ha defensat amb
vigor, amb energia, però, vaja, una cosa tremenda, ha estat el
Sr. Saura; qui millor ha defensat avui els pressupostos ha estat
Podemos, i no són al Govern; no només no són al Govern, és
que no els volen, en el Govern, i així i tot el Sr. Saura...

(Alguns aplaudiments)

...ha estat una cosa tremenda. Però, bé, en qualsevol cas, en
qualsevol cas, sorprèn que a Podemos un any més els hagin
enganat. L’any passat els van oferir un pacte per reduir els
barracons: “Reduirem els barracons”, van firmar un paperet,
tal, van fer la comèdia... 2018, curs 2017-2018, més barracons
que mai. Amb aquest precedent els diuen: “Us farem una
oficina de l’habitatge buit” i encantats de la vida, “firmam el
que faci falta”. Per descomptat aquests són uns grans defensors
del Govern i es mereixerien poder entrar en el Govern. Jo el Sr.
Jarabo em faria molta il·lusió que fos conseller però, en fi, veig
que no hi ha gaire predisposició per part del Govern.

Mirin, el Sr. Martí s’ha dedicat a defensar les esmenes
d’altres seccions, a defensar o a criticar les esmenes del Partit
Popular a altres seccions, cosa que m’estranya o deu ser que tal
vegada no es fia dels seus propis companys que han de defensar
aquestes esmenes a les seccions oportunes, però en qualsevol
cas del que ha dit sí m’ha deixat clar que ja s’han renunciat a la
residència de malalts; estan contents amb la solució provisional
que han inventat i per tant renuncien a aquesta residència de
malalts. Ja està bé, ja està bé, ja està bé que vostès ho
reconeguin; ja parlarà vostè amb el Consell Insular de
Menorca, que no crec que els faci gaire gràcia aquesta qüestió.

En qualsevol cas ja no tenc temps -tenia altres qüestions-
però sí que és cert que estam davant uns pressupostos que sí,
tindran més recursos, tenen 1.350 milions més, són els
pressuposts més alts, 5.000 milions d’euros més, seran els més
alts per tant de tota la història, però la preocupació que
nosaltres tenim avui aquí és que qui haurà de gestionar aquest
pressupost, qui haurà de gestionar aquests 5.000 milions
d’euros, és un govern totalment desnortat, un govern més
preocupat pels seus problemes interns que pels problemes dels
ciutadans, i per tant un govern que dubtam molt que pugui
arribar en condicions a les pròximes eleccions, per tant un
govern dividit que arriba ja al 2018...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...molt cansat. Per tant aquesta és la nostra preocupació, i tot i
que s’aprovaran aquests pressuposts difícilment es podran
gestionar amb total solvència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, aquests
dies no sé si han vist un vídeo a les xarxes que s’ha fet molt
famós sobre la renda variable i la renda fixa; un dels
protagonistes és en Simón Pérez, que a Intereconomia fa uns
anys deia: “Yo no tengo ideología, me vendo al mejor postor;
soy neoliberal, no creo en la democracia”. Sr. Alcover,
segurament les esmenes del Partit Popular i el discurs del Partit
Popular no té sentit i té contradiccions perquè no tenen
ideologia, perquè sempre s’han venut al millor postor.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Mirin, senyores i senyors del Partit Popular, puc sonar dur,
però les retallades que feien eren molt més dures que les meves
paraules, la passada legislatura. Els grups de l’imperi i del...,
bé, estan proposant una reforma fiscal que és enganar la gent i
és fer populisme fiscal, com he dit fa uns moments i com ha dit
el Sr. Abril. El Partit Popular va apujar l’IVA a tothom, i és
l’impost més injust que hi ha perquè no té progressivitat. És el
Partit Popular el que ha apujat tots els imposts i és aquest
govern que ha apujat els imposts a qui s’ho mereixia, és a dir,
a les classes més altes, un 3% de la població de les nostres illes. 

I, Sr. Camps, no s’estranyi que diguem que són incoherents.
Ho ha dit el Sr. Alcover, nosaltres sempre hem defensat que
una inversió com la que hi havia a promoció turística no era
necessària davant d’un escenari de col·lapse i de saturació.
Vostès l’any 2011 varen aprovar l’article 135 que consagrava
el pagament del deute per damunt dels interessos de la
ciutadania, i ara fan esmenes als interessos. Nosaltres no som
incoherents, criticam la incoherència del Partit Popular.

Sobre el tema del Govern, miri, Sr. Camps, nosaltres
governam als consells, governam a Palma i no tenim cap
complex; sabem gestionar i ho demostram també a les ciutats
del canvi del nostre país. 

Aquest pressupost fa una inversió molt potent en habitatge
públic quan el Partit Popular no ho feia; aquests pressuposts
pugen també en educació, en salut, en serveis socials, quan el
Partit Popular va castigar la majoria social quan hi havia un
escenari molt més cruent que el que vivim ara; aquest
pressupost puja en medi ambient la vigilància de la posidònia,
en energia amb la creació també de l’Agència pública
d’energia. Crec que això són suficients dades per entendre per
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què donam suport a aquests pressuposts. El que no entenc és la
seva crítica, perquè quan nosaltres som crítics al Govern i al
pacte hi ha una estabilitat que, això, bé, hi ha una quantitat de
renou impressionant; nosaltres pensam que el que hi ha és
debat. I quan donam suport a qualque cosa, ens enganyen. Bé,
jo crec que és l’oportunitat de ficar qualsevol paraula que coli
però que no té vostè raó.

El Sr. Melià ja ha contestat sobre el tema del deute.
Nosaltres diem que no afecta a la demanda tal i com està
constituït, i segurament si es dobla tampoc no afectarà a la
demanda; evidentment un ITS de 400 euros afectaria a la
demanda, però no és l’escenari que volem ni real.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Miri, els hotelers han apujat un 12% a l’any el preu de les
habitacions. Jo el que no vull és que els hotelers facin l’estiu i
ara vulguin que qui es presenti als exàmens de setembre sigui
el Govern; són els hotelers els que han de solucionar el
problema dels preus de les seves habitacions. I nosaltres
estimam el turisme, i per això creiem en la corresponsabilitat
fiscal i que els nostres visitants han de pagar qualque cosa per
visitar-nos, per gaudir del nostre territori i de les nostres
infraestructures. I també creien en la cura de la nostra terra i
dels nostres recursos, i aquest impost s’utilitza per a això.

Senyors i senyores de MÉS per Menorca, nosaltres
consideram que la transacció que proposen és millor que
l’esmena original, per això donarem suport a la transacció, però
ens oposarem al text que quedi perquè tenim una esmena que
vol dobler l’impost turístic en temporada baixa i per coherència
farem això.

Sr. Pericay, i vaig acabant Sr. President, entenc que vulgui
pagar el deute amb els doblers que sobren, però segurament, i
vostè ho ha dit, un cap de família, un pare o una mare el primer
que elegiria no seria pagar la hipoteca, seria donar de menjar
als seus i donar el bàsic als seus, i aquest Govern el que fa és
servir a les majories socials, donar un suport a la gent que ho
necessita i no consagrar tots els doblers i tots els recursos al
pagament del deute.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, per favor, vagi acabant.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Jo no sé si vostè es deu vostè als bancs i no als ciutadans,
però nosaltres crec que ens devem a la majoria de la ciutadania
de les nostres Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Bé, realment supòs que és un poc inevitable
que el debat de les esmenes al text articulat es converteix un
poc en un debat de totalitat dels pressuposts. Però bé, supòs
que això és habitual, i en aquest debat general, en el qual jo
m’he resistit a entrar en la meva primera intervenció, només
vull dir algunes coses, perquè pot s’ha entrat a rebatre les
nostres esmenes.

Una primera cosa que vull dir és que, és clar, el Sr. Abril
braveja que aposten per la diversificació econòmica i nosaltres
discrepam d’aquesta interpretació. I per què discrepam? Perquè
vostès han augmentat en més de 1.000 milions d’euros en
relació a la legislatura passada la recaptació, perquè l’economia
va millor i recapten més, la qual cosa està molt bé. Però
l’aposta per la diversificació no la veiem, no la veiem, perquè
l’increment en innovació, en coneixement, en desenvolupament
és molt magra, en relació a aquesta quantia d’increment
pressupostari que vostès tenen. El mateix li podria dir en
despesa en matèria industrial, en inversió industrial també els
increments són raquítics. Per tant, nosaltres aquesta
diversificació econòmica pensam que és de boca, pura retòrica,
però que en els números pressupostaris no es plasma.

Segon comentari que volia fer. Vostès ens diuen “populisme
fiscal” i, és clar, diu “no, l’ecotaxa no la paguen els residents”,
però després s’atura i diu, “no, té raó la paguen els residents i
vostès fan una esmena perquè no la paguin els residents i molt
malament perquè l’han de pagar els residents. Com quedam?
Com quedam? Vostès moltes vegades són molt atrevits en
forçar les interpretacions i quan hi ha dubtes jurídics, quan
tenen interès polític forcen la màquina. Els toros, els toros es
veia que allò anava de camí al Constitucional, però amb els
toros sí que ens la podem jugar. En canvi, perquè els residents
de les Illes Balears no paguin l’ecotaxa, no podem arriscar.
Doncs nosaltres pensam que, efectivament, li reconeixem, hi ha
dubtes jurídics sobre que es pugui exonerar els residents del
pagament de l’ecotaxa, però, com que hi ha dubtes, pensam que
val la pena explorar aquest escenari, per això fem una esmena
en aquest sentit, ens sembla que val molt més la pena arriscar-
se en aquest sentit, que altres riscs que vostès corren i que no
els sap tant de greu quan es tracta de forçar.

No em sent al·ludit, lògicament, quan ens diu que no ens
hem posat devora el govern per lluitar contra la regla de
despesa de Montoro. No em sent al·ludit perquè ens hem posat
devora el Govern, almanco el Grup Parlamentari d’El Pi s’ha
posat devora el Govern balear per defensar la injustícia de la
regla de despesa, per defensar el règim econòmic especial, etc.
I evidentment a nosaltres ens agradaria tenir la influència, per
tant tampoc no ens donam per al·ludits de reduir l’IVA turístic,
ja ens agradaria. Seria un dels nostres objectius reduir l’IVA
turístic, la veritat.

Quart comentari i acab. Sr. Saura, almanco hem aconseguit
dues coses, que reconeguin que l’ecotaxa pot arribar a afectar
la demanda turística, pot arribar a afectar, ho han reconegut,
això ja és una passa endavant, perquè fins ara vostès..., què els
passa? Fins ara no ho reconeixien i fins i tot ha dit una cosa que
jo crec que en el Diari de Sessions quedarà escrita, que aquesta
pujada d’aquests pressuposts 2018 ha dit “segurament” no
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afectarà, amb la qual cosa ja, diguem, no tenen la certesa
absoluta que no afecti, “segurament” ha dit. Per tant, vostès
mateixos veuen que això té riscs i nosaltres pensam que els
riscs, els experiments amb gasosa, amb la principal indústria
del país... I en canvi vostès no, vostès juguen amb foc i estan
jugant amb foc pujant l’ecotaxa de manera irresponsable i de
manera precipitada.

Els hotelers paguen, perquè qualsevol persona que els
escolta, sembla que els hotelers només paguen, diguem-ho així,
l’ecotaxa, que no la paguen ells, però bé, sembla que només
paguen l’ecotaxa. No, si hi ha un increment de rendibilitat del
negoci hoteler, paguen més imposts en tots els sentits, paguen
més imposts de societats, això és evident, però és que vostès,
com que fan un discurs que sembla que neguen l’evidència,
convé aclarir-los-ho.

(Remor de veus)

Paguen molt, fan una contribució tributària molt important
en aquesta terra i el que han de fer vostès és deixar de
criminalitzar el turisme i veure que amb el turisme els
experiments amb gasosa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, molt breument. Referint-me
a les intervencions dels portaveus dels altres grups, crec que les
dues propostes de transacció al text s’accepten, almanco per al
posicionament dels diferents grups i jo volia insistir en la seva
defensa. Per una banda, la deducció fiscal per a les famílies
amb estudiants fora de l’illa, que açò és una redacció que
millora l’esmena que havíem presentat i seguim insistint que
creiem que és bo que els estudis de les extensions universitàries
no siguin un element que exclogui dels beneficiaris, que
exclogui dels beneficis de les deduccions fiscals les famílies
que tenen estudiants fora. Per tant, insistim en el text, en el nou
text i també lògicament en què sigui acceptada.

Després també el portaveu del Grup Socialista, em sembla
que ha acceptat la transacció de l’esmena 16111, que fa
referència a l’índex de desestacionalització. Jo demanaria a la
resta de grups també el seu suport, perquè entenem que
introduir una bonificació del 20% per a aquells que obrin més
de 305 dies, sense que hi hagi una adaptació, una diferenciació
per illes, doncs era un error i crec que aquest error es pot
resoldre amb aquesta transacció. I per tant, crec que seria bo,
i seria més real, que s’acceptés i que s’aprovés com l’hem
presentada.

Dir també al Partit Popular doncs que s’apliqui un poc allò
de què no facis el que critiques tant als altres, no?, perquè si no
l’actitud és absolutament hipòcrita. El Sr. Camps deia que els

dolents de MÉS també han presentat esmenes que afectaven els
interessos el 2015. I efectivament, però el Sr. Camps no diu que
el 2015 ell, d’aquests tan dolents, en deia i donava lliçons dient
“açò no és seriós, açò no és responsable”. Bé idò, açò no és
seriós, açò no és responsable. Sr. Camps, amb una petita
diferència, ara vostès diuen que hi ha 1.000 milions més, ara
diuen que hi ha marge per reduir imposts, bé idò vostès es
carreguen tot el deute, tot el pagament dels interessos en
aquestes partides, cosa que no quadra. Per tant, per molt que es
justifiqui, és molt mal d’entendre. Jo crec que simplement una
incapacitat i una dificultat reconèixer la dificultat, doncs que és
molt fàcil generar altes, no és tan fàcil produir baixes.

I finalment, quant a la residència de malalts i de familiars,
al Partit Popular jo només els puc dir que enveja, enveja té el
Partit Popular de veure com es compleixen els compromisos,
com ara els malalts i familiars tenen 20 habitacions més, com
ara els malalts i familiars, amb els quals vostès crec que no en
parlen mai, pel que veig, no han pagar per anar a Can Granada,
no han d’anticipar recursos per anar a Can Granada, etc. Les
condicions han millorat, el Partit Popular el que hauria de fer
és reconèixer-ho i, en tot cas sí, posar horitzons més enllà
perquè, és clar que sí, hem d’avançar, hem de millorar i hi ha
moltes coses encara a resoldre i a millorar. I en aquest camí ens
hi trobaran i tant que sí! Però no reconèixer que avui hem
avançat i molt respecte del tractament, i també amb aportacions
del PP, no hi ha cap problema, és a dir, la radioteràpia és un
projecte que comença amb el Partit Popular, és que no hi ha
cap problema, però no reconèixer les actuacions que fan els
altres governs, doncs, ho reconeixem. La radioteràpia és
positiva, sí, dit està. Ara els toca, a vostès, reconèixer que s’ha
avançat i molt en com es tracta, com s’acull i es dóna resposta
als malalts i familiars que s’han de desplaçar i, per tant, crec
que estaria bé fer aquest joc i reconèixer-ho i ho podem fer
junts de la mà, no hi ha cap problema. En el que és bo per a
Menorca a MÉS per Menorca ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bé, una darrera pinzellada a l’esmena
16152, que és la de la renda social garantida, més que res per
les incongruències que es poden donar en els partits que tenen
representació a Madrid, sobretot Podem, que demanen que
s’acompleixi al Congrés i al Senat la Carta Social i aquí votaran
en contra d’aquesta mesura, però bé... estam acostumats a
aquestes... a aquests vaivenes?, o veleta, veleta va dir el Sr.
Barceló, que siguin veletas, ho va dir el Sr. Barceló, no ho vaig
dir jo, eh? Vull dir..., per tant...

Bé, continuaré amb les esmenes 16159 i 16160, que són el
Defensor de l’Usuari. No entenc molt bé que, per una part,
volem canviar la Constitució per despolititzar una sèrie
d’estaments com pot ser el Consejo General del Poder Judicial,
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el Fiscal General, etc., i nosaltres diem que el Defensor de
l’Usuari el nomenarà el Govern. Crec que seria molt millor que
el Defensor de l’Usuari el nomenàs el Consell de Salut, i per
això vaig fer aquesta esmena, perquè consider que hem de ser
coherents amb el que volem i si demanam, per una banda, que
aquests nomenaments de la justícia no es facin pel Govern, en
aquest cas estatal, també demanem que el Defensor de l’Usuari
sigui una persona independent i que no estigui nomenada pel
Govern, encara que escoltat el Consell de Salut. 

Crec que l’hauria de proposar el Consell de Salut i nomenar
el Parlament i sens dubte hauria de presentar-se al Parlament
quan fos requerit i presentar un informe trimestral de les seves
actuacions. És un afegit que he fet a un article.

Per una altra banda, crec que si volem realment rebaixar el
que són els lloguers hem d’incentivar més els propietaris que
mantinguin uns lloguers baixos, uns lloguers de... en aquest cas
he posat 650 euros i l’única manera... perquè si només
subvencionam el lloguer no aconseguirem que els lloguers
baixin i puguin ser assequibles per a la ciutadania. Per això, he
creat aquest model als imposts per poder donar una subvenció
de 1.000... amb un màxim de 1.000 euros per a aquells
propietaris de dos pisos com a màxim que el dediquin a lloguer
de llarga durada.

També, una altra subvenció, per als autònoms. Tots sabem
que els autònoms en aquesta comunitat són 97.000 i cotitzen
pel mínim, quan a més ja sabem que ara ha canviat la llei
d’autònoms i poden cotitzar encara quan estiguin tancats i se’ls
manté la rebaixa, però crec que mai no són suficients les ajudes
que puguem donar als autònoms perquè puguin tenir una pensió
com cal i com es mereix qualsevol treballador. Vull recordar
que els autònoms i sobretot els autònoms d’aquestes illes que
es dediquen al turisme fan moltíssimes hores de feina,
normalment de 12 a 16 hores cada dia i quan arriben a la
vellesa es troben que les pensions són molt, molt baixes. Per
tant, consider que des d’aquí hauríem també d’ajudar a tot
aquell que vulgui cotitzar per més del mínim, és a dir, a partir
de 375, el mínim per cotitzar d’autònom són 275, és a dir, que
quan cotitzin a partir de 375 que el Govern els subvencioni
amb 50 euros aquesta quota. Crec que seria una bona ajuda per
als autònoms.

Bé, quant a la resta d’esmenes no votaré a favor de cap
esmena que llevi doblers a Cultura, que llevi doblers a memòria
democràtica, va en contra dels meus principis i, per tant,
qualsevol esmena que vagi en aquesta direcció la votaré en
contra.

A la transacció de MÉS per Menorca de les beques, la
16409, la votarem a favor, i 16111 no, no perquè crec que
l’impost turístic ha de ser més elevat, hem de ser valents, no
hem de fer el joc als hotelers, ja el tenim implantat en aquests
moments, no facem passes enrere que després vendran aquí els
meus amics del PP i el llevaran i no els ho hem de posar fàcil.
Per tant, mantinguem l’impost en el doble, que crec que és el
que hauríem de fer.

I crec que... no sé si m’he deixat..., però no puc anomenar
esmena per esmena, les que votaré a favor, perquè és que és
impossible. Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. De primer voldria agrair que ningú
no s’hagi oposat a les esmenes que hem proposat d’IB3, era per
a renovació tecnològica, per tant, la renovació tecnològica ho
agrairà, entenc. 

Bé, una reflexió, Sr. Camps..., bé, no s’ha dit, per tant,
entenc que ningú no s’hi oposa... Bé, no, no, si algú s’hi oposa,
s’oposarà a la renovació tecnològica d’IB3. Entenc...

(Remor de veus)

..., bé, van per a renovació tecnològica, Sr. Company.

Entenc que si donen de baixa d’interessos deuen estar
d’acord amb la condonació del deute? No és una seqüència
lògica aquesta? Jo entenc que és una seqüència lògica, però bé,
la seva lògica i la meva no funcionen igual.

Sr. Camps, si han de treure arguments per atacar del que
feia l’oposició amb les esmenes a l’anterior legislatura, pocs
arguments deuen tenir. Això és que li ha acabat l’argumentari
i ara ja han de tirar d’arguments i són prou pobres, senyor...

(Remor de veus)

..., Sr. Camps, ja li ho vaig dir... vagi a mirar a l’anterior
legislatura a l’ajuntament les esmenes que feia l’oposició,
almanco les del Partit Socialista, i veurà com totes es podien
aprovar, com per exemple les de Ciutadans.

Ciutadans, es pot entrar en contra o a favor, però ha estat
coherent en les esmenes. El  mateix li deia de Podem amb
aquella de promoció turística, ha estat coherent, no com vostès,
Sra. Prohens, vostè no hi era, però he vist que amb el seu vot
han minvat 300.000 euros de promoció turística, això és
coherència, i ha estat amb el seu vot. En fi...

(Remor de veus)

No, no, han rebaixat, no, ho dic perquè l’altre dia a la
pregunta oral, que també l’he llegida, a la presidenta vostè deia
que amb el Partit Popular incrementaria en no sé quants de
milions d’euros la promoció turística i que enganàvem la gent,
no, no, amb el seu vot hem disminuït 300.000 euros. Això són
fets, no paraules. Això són fets.

(Remor de veus) 

Això són fets.

A l’articulat li hem aprovat dues esmenes, Sr. Camps, a
l’articulat, dues esmenes que són més que les que aprovaven a
qualsevol pressupost de l’anterior legislatura a tota l’oposició.
Això és veritat, no? Sí, senyor, això és informació.
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Per tant,...

(Remor de veus)

... no, no, si el rodillo...

Presidència, perquè no m’ha dit mentider, però bé, ho ha
vengut a dir més o manco... Presidència, jo li he dit que
Presidència tenia..., Comunicació, enguany hi ha 4 milions, a
l’any 2015, que vostè hi va votar a favor, hi havia dues
partides, vostè aquí només n’ha dit una, però hi havia dues
partides, n’hi havia una de 735.000 euros de comunicació
institucional, i també hi havia 5,4 milions d’euros de projectes
de comunicació d’interès social, cosa que ara no hi és. A més
sàpiga..., sàpiga, Sr. Camps, que la comunicació institucional
l’anterior legislatura estava repartida per conselleries; per què?,
perquè segurament tothom devia voler tenir mi tesoro, (...).
Aquí, amb aquest govern, com que està cohesionat, no hi ha
cap problema a centralitzar en una conselleria de Presidència
la comunicació institucional, i si qualcú l’ha de menester la
demana a la Conselleria de Presidència, perquè està prou més
cohesionat aquest govern que el de l’anterior govern del Partit
Popular...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...no en tengui cap dubte, no..., no en tengui cap dubte. Jo no
sé...

(Més remor de veus)

La diferència és que a nosaltres, quan es discuteix, tothom
ens sent; en canvi vostès tanquen una porta, se senten crits i
després surt un regueró de sang de davall la porta que ningú no
sap qui ha mort ni qui és el mort. Això és la diferència.

I em voldria..., ara no l’he entès, però bé, em voldria
acomiadar amb una bona notícia. Fa...

(Algunes rialles)

...dia 21 de... Sra. Cabrer, jo... Ah, perdoni.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

Esto es verdad. Dia 21 de novembre el Sr. Company, que
va fer el debat de totalitat, va dir que el creixement econòmic
estava minvant i que ja només estàvem a la mitjana. Ho va dir,
eh?, tenc l’acta aquí, no la llegiré perquè estaria més temps...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, l’AIReF, sí. Bé, avui s’acaben de donar les xifres;
tercer trimestre hem pujat un 3,7%; la previsió del Govern del
creixement de l’any 2017 és d’un 3,8; la previsió de creixement
de l’AIReF, de l’AIReF, de l’any 2017, és d’un 4,3; el Govern
fa previsió de mig punt menys que l’AIReF, Sr. Company, mig
punt menys que l’AIReF, eh?, 4,3, que es diu aviat, i sol
endevinar l’AIReF, eh?, de moment sempre ha endevinat.
L’any 2018 es fa una previsió del 3,5, bastant més que la
mitjana estatal. I sobretot dues dades molt importants: per
primera vegada s’incrementa el producte interior brut per càpita

en un 2%, i també per primera vegada incrementa el cost
salarial en un 3,3% enfront de la mitjana del 0,3%. Això són
doblers dins les butxaques dels ciutadans, però de diferent
manera, no llevant imposts a les empreses, com he dit abans,
sinó apujant el salari dels treballadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Per fixar la seva posició, per
Gent per Formentera té la paraula la Sra. Tur, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats i públic.
Respecte del posicionament del meu grup a les esmenes
presentades pel Grup Popular, pel Grup Mixt, en concret per
part de Ciutadans, Sra. Seijas, Sra. Huertas i Sr. Gijón, i també
les presentades per El Pi, m’hi pronunciaré totes en bloc perquè
tenc poc temps, no puc expressar-me una per una, i bàsicament
perquè com que no van en la línia del que nosaltres entenem
que ha de ser el pressupost, majoritàriament no hi donarem
suport; potser que a alguna puntualment sí, però no
majoritàriament.

Després, respecte de les que ha presentat MÉS per
Menorca, voldria dir que no donarem suport a totes, però em
vull expressar respecte d’una concreta, que és la 16409, i que
parla dels descomptes d’IRPF per a les famílies d’estudiants
d’estudis de grau superior que s’han de desplaçar fora de la
seva illa de residència per cursar aquests estudis. He de dir que
nosaltres teníem dues esmenes en aquest sentit, que eren la
16194 i la 16195, i que s’expressaven en sentit idèntic. Tot i
així, de cara al debat i a la votació d’avui, vàrem estimar oportú
no mantenir-les, no fer escrit de manteniment, perquè trobàvem
que bastava que les defensàs un grup, i per tant ja ho fa MÉS
per Menorca i nosaltres el que he de dir és que hi donarem
suport. També donarem suport a la transacció que ens
presenten si és que tothom està d’acord a acceptar-la. I per
què?, bàsicament perquè pensam que els descomptes d’IRPF a
aquestes famílies, a les famílies que compleixen uns criteris
concrets, no poden tenir restriccions pel fet que els alumnes
decideixin cursar estudis a Balears o a fora de Balears; pensam
que no es poden fer distincions d’aquest tipus perquè en
qualsevol cas el que crec que ha quedat claríssim al llarg d’anys
d’història és que les predileccions, diguéssim, dels estudiants
de les Illes Balears a l’hora d’estudiar són molt variades, i que
predominantment els estudiants de Menorca, d’Eivissa i
Formentera solen tendir a anar a estudiar fora de les Illes
Balears, i contràriament molts d’estudiants de l’illa de Mallorca
prefereixen fer-ho a Mallorca per raons òbvies, moltes vegades
de disposar d’habitatge propi, cosa que fa evidentment molt
més econòmic poder-ho fer aquí. En tot cas pensam que tant si
els estudiants de les nostres illes decideixen quedar a Balears
o si decideixen estudiar fora de Balears el que hem de primar
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des d’aquí és que ho facin a la millor de les universitats a les
quals puguin optar, i per tant no hem d’establir restriccions des
de les arques públiques de la nostra autonomia, i en tot cas tot
el capital humà de les Illes Balears que es forma fora de les
Illes Balears també és un capital humà que acaba retornant
generalment a les nostres illes aportant un valor afegit a la
nostra indústria i a la nostra economia, a la nostra economia i
a tots els sectors professionals de les nostres illes. Per tant
nosaltres votarem a favor d’aquesta esmena.

A continuació em referiré a una esmena del Partit
Socialista, la 16111, que els he de dir que, bé, per resumir i
donat que també s’ha presentat una transacció, que sembla ser
que vostès ja s’han pronunciat al respecte, per part de MÉS per
Menorca i que serà acceptada, nosaltres també l’acceptarem.
Ara bé, sí que m’agradaria dir una cosa: no compartim
l’esmena que va presentar el Grup Socialista per diverses raons,
primer perquè no estam d’acord amb el fet que una esmena
d’aquestes característiques i que afecta un element important de
l’impost turístic com és l’índex de desestacionalització, s’hagi
optar per no negociar-ho ni parlar-ho en cap moment amb les
illes afectades i els seus consells insulars. Per tant, tenint en
compte això, evidentment nosaltres no pensam que sigui la
manera més adequada de fer aquests canvis; per altra banda
perquè s’introduïa un element absolutament aleatori, que era
aquesta inclusió de fer una bonificació major als establiments
de més de 400 places que obrissin fins a..., bé, fins a, no, és a
dir, que obrissin més de 305 dies durant l’exercici fiscal. Per
tant aquesta premissa o aquesta prebenda estava únicament
pensada bàsicament per a establiments hotelers de l’illa de
Mallorca; quina és la finalitat d’aquesta disposició i quina és
l’objectivitat d’aquesta disposició?, per què hem de deixar fora
els establiment de les altres illes? Per tant nosaltres no
haguéssim pogut donar suport a aquesta esmena si s’hagués
mantengut la redacció original perquè pensam que era
absolutament aleatòria i que no corresponia a cap demanda
generalitzada a les Illes. Dit això, i tenint en compte que s’ha
presentat aquesta esmena, hi donarem suport si així finalment
sembla que es pot votar.

I finalment, també, per part del Grup Socialista hi ha dues
esmenes presentades el dia d’ahir, fora de termini, però bé, que
tenen per objecte donar solució a una necessitat que des de
Gent per Formentera i els socialistes de Formentera, i crec que
en nom, puc dir, de la majoria de formenterers i formentereres,
era absolutament imprescindible, perquè la renovació
tecnològica que necessita IB3 no pot esperar més i no es poden
acceptar més demores. Nosaltres també les votarem a favor si
finalment s’inclouen en el debat, però el que sí he de dir és que
lamentam profundament que aquesta situació no s’hagués resolt
ja inicialment en el primer esborrany de projecte de pressuposts
per a l’any 2018, perquè pensam que la manera amb què s’ha
portat a votació no era la manera de fer-ho. En tot cas,
finalment, celebram que si s’incorporen IB3 sortirà guanyant i
per tant sortiran guanyant tots els professionals i tots els
residents de les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. I abans de passar al segon debat
vull recordar que el senyor portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Alcover, ha presentat dues esmenes noves que

duen els números de registre 17140 i 17141, que afecten
l’articulat del Projecte de llei de pressuposts.

I ara correspon demanar als membres de la cambra, als
portaveus, si no s’oposen a l’admissió a tràmit d’aquestes dues
esmenes per poder incorporar a les votacions posteriors.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perdoni, Sr. President, però em pens que segons el
seguiment em tocava fer una altra intervenció. No he entès per
què passaven davant (...).

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, Sr. Abril. Hi ha hagut el canvi de presidència
i m’havien dit que havia de parlar la Sra. Tur. Evidentment, si
vostè no ha parlat, jo no hi era, doncs parli, té cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, que em sobren cinc minuts i, de fet, parlaré des d’aquí.
Només dir tres coses: una primera, perquè vegin que no tota la
meva intervenció havia de ser branca a l’oposició arran
d’aquesta bona notícia que ha donat el Sr. Andreu Alcover, una
mica d’autocrítica també per als membres dels acords pel canvi.
Jo crec que no hem de ser tan conservadors amb les previsions
de creixement del PIB, i això també implicaria que no importa
ser els més complidors, ser fins i tot més complidors, tot i que
això tengui un punt de rigor amb el compliment de l’objectiu de
dèficit que ens marca Madrid, i segurament fins i tot el debat i
les negociacions dels pressuposts serien més relaxades.

Punt número dos, sobre els interessos i el que ha dit el Sr.
Camps, li ha dit abans el Sr. Martí, el problema no és carregar
esmenes a la partida d’interessos del banc, el problema,
d’entrada, és gastar més, el doble del que està previst en
aquesta partida. I la diferència amb la legislatura anterior és
que la partida d’interessos bancaris, perquè el gruix del deute
de la comunitat era amb les entitats financeres, a diferència
d’ara, que és amb el FLA, amb el Fons de Liquiditat
Autonòmica, era una partida molt grossa i no la gastàvem tota,
per moltes esmenes que presentassin, Sr. Camps.

De totes maneres, això sí que em du a una reflexió que he
compartit amb alguns membres d’aquesta cambra i és com
estan de malament les coses que, bé, una cosa és la crítica
també als bancs que en el seu moment, ja fa uns anys, rebien els
doblers a l’1% del Banc Central Europeu i llavors en el
deixaven a les comunitats autònomes a un 5, un 6 o un 7%, que
això era una autèntica vergonya que va permetre el Govern
d’Espanya, i l’altra és que fins i tot, malgrat això, encara ara les
condicions que s’imposen amb el FLA deixi els bancs com a
uns bons al·lots a l’hora de negociar en comparació amb anar
a negociar amb el Sr. Montoro, perquè el que imposen a les
comunitats és més vergonyós, en termes de dignitat, que el que
representen els interessos bancaris. I crec que, sobretot els que
hi tenen qualque cosa a fer, a part de dir amb això hauríem de
fer qualque cosa.

I l’altra qüestió és sobre el tema de la diversificació que
introduïa el Sr. Melià. Jo li voldria respondre que la pujada de
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l’impost turístic, que crec que, a més, tots els grups de la
majoria estam d’acord que s’ha de doblar, una altra cosa són les
discrepàncies que hi pugui haver sobre aquesta esmena amb els
termes d’aplicació en funció de les temporades, quan hi ha un
bon grapat de projectes que es financen amb l’ITS que tenen a
veure amb la diversificació econòmica, amb l’agricultura, és
diversificació econòmica que les deduccions contemplades a
l’articulat d’aquest projecte de pressupost són diversificació
econòmica, que la inversió que presenta en aquest pressupost
també ho és, construir escoles, construir residències, construir
habitatges de protecció social és també diversificar l’economia,
a part de promoure el benestar social; que passar de 3 a 10
convocatòries en matèria d’ajudes en matèria d’innovació,
sobretot amb els mimbres que té aquesta administració en
termes de capacitat de gestió, és un salt qualitatiu i quantitatiu
important en relació amb el que hi havia; que les noves línies
de formació professional també són diversificació econòmica,
i fins i tot que la despesa social i mesures com la renda social,
també són reactivadors de l’economia, perquè no és el mateix
per a 5.000 famílies tenir zero euros que tenir entre 400 i
busques i 700 i busques d’euros, això, encara que molts no ho
tenguin present i sigui una realitat invisible per a molta gent
que es troba en aquesta cambra, també és una qüestió molt
important.

I totes aquestes mesures que en bona manera també
representen diversificació són a aquests pressuposts que
aprovarem aquesta setmana en aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I perdoni la incorrecció.

Abans de passar al següent debat, la presidència ha
d’entendre que ningú no s’oposa a les transaccions amb les
esmenes 16409, de MÉS per Menorca, i la transacció de la
16111, del Grup Parlamentari Socialista, que són dues
transaccions que s’han fet durant el debat i que tothom ha
considerat que es podien acceptar.

I com deia abans, el Grup Parlamentari Socialista, a través
del seu portaveu, ha presentat dues esmenes noves, la 17140 i
17141, que afecten l’articulat del projecte de llei de
pressuposts, i també hem de demanar als portaveus de la
Cambra si no s’oposen a l’admissió d’aquestes dues esmenes.
És així, tothom hi està d’acord?

Sí, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Per expressar el posicionament
del Partit Popular, nosaltres actuarem amb responsabilitat i no
ens oposarem que es puguin tramitar aquestes esmenes, tot i
que vull recordar, que consti en acta, que han estat entrades
fora de termini. Però, una vegada més, el Partit Popular tornarà
posar el seny i la responsabilitat que no posen altres partits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs un cop acceptada l’admissió a tràmits,
podrem sotmetre a votació aquestes dues esmenes, juntament
amb les altres transaccionades.

Passam ara, un cop acabat el debat de l’articulat del
projecte de llei, procedirem al debat de les esmenes que es
mantenen a les seccions, entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i Agència Tributària.

Debat segon, de totalitat i globalitat, agrupació de la Secció
11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular,
Secció 11, Conselleria de Presidència, 15771.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, Secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121A, Direcció i
serveis generals de la Presidència del Govern, 16321; al
programa 151A, comunicació institucional, 16320.

B. Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, Secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 121B, Direcció i
serveis generals de la Conselleria de Presidència, 15760; al
programa 126B, publicacions i Butlletí Oficial de les Illes
Balears, 15755; al programa 126E, servei d’advocacia i de
coordinació de serveis jurídics, 15753; al programa 131B,
relacions i cooperació amb altres administracions públiques i
ens públics i privats, 15754; Secció 73, Institut Balear de la
Dona; al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, 15757, 15756, 15759, 15758.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
Secció 11, Conselleria de Presidència; al programa 121B,
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència,
15515, 15534.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, Secció 11,
Conselleria de Presidència, al programa 231B, foment i
relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior, 16248,
16249.

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. Presidente, señoras y señores
diputados. Vamos a debatir el proyecto de presupuestos de la
Sección 11 y, sobre todo, vamos a participar o vamos a analizar
en qué participa esta conselleria en la consecución de los
objetivos generales de los presupuestos. Igualmente, vamos a
analizar los beneficios o en qué beneficia a los ciudadanos la
dotación de determinadas partidas presupuestarias de esta
sección.

En primer lugar, hay que advertir que la estructura orgánica
actual de esta conselleria no es la que ustedes pretendían al
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inicio de legislatura, IBDona la incorporaron bastante después,
para dar un poco de entidad a la conselleria, a pesar de que
hubiese tenido mejor encaje en otros departamentos. La
Dirección General de Transparencia y Bon Govern igualmente
la incorporan a mitad de legislatura, como consecuencia de la
incapacidad de este gobierno de mantener una conselleria de
transparencia.

Estos añadidos a la estructura inicial, Sra. Consellera, le han
permitido que usted pueda llenar un poco más su agenda,
aunque aún muy alejada de sus compañeros de gobierno. La
Conselleria de Presidencia es esencial en cualquier estructura
de Govern, pero consideramos que podría gestionar alguna
competencia más, porque si para gestionar 25 millones de euros
hemos de mantener la estructura de gasto, lógica y necesaria,
que requiere una conselleria, lógicamente sale muy caro a los
ciudadanos.

En cuanto a la vertebración presupuestaria de esta sección,
estamos ante el claro ejemplo de lo que no hay que hacer, un
ejemplo claro de despilfarro y de poco apego a lo que es de
todos. Los presupuestos de esta sección son desequilibrados y,
en consecuencia, carentes de eficiencia, esta sección crece un
10,8%, un incremento muy superior al que experimentan los
presupuestos en general, y ese incremento, en su totalidad, va
al capítulo 1, personal, y al capítulo 2, gasto corriente. Estamos
de acuerdo en que se incremente el personal de la Abogacía de
la comunidad autónoma, de hecho en los pasados presupuestos
ya se lo proponíamos, pero estamos absolutamente en contra
del incremento del personal eventual, por valor de 140.000
euros, que irán destinados a reforzar el departamento de
propaganda del Govern.

Igualmente, estamos de acuerdo en que se incremente el
gasto en políticas de igualdad y de LGTBI y también en la
administración electrónica, pero, Sra. Consellera, el capítulo 2,
el gasto corriente de esta sección, representa un 33,85% de su
presupuesto, una barbaridad. Este capítulo lo incrementan casi
en un 30%, un 29,64, más de 2.400.000 euros. Pero es que de
ese gasto corriente, el 40% va a estudios y trabajos técnicos y
otros trabajos, lo cual asusta, porque todos sabemos lo que
hacen ustedes con estas partidas, simplemente no escuchar a la
Comisión de Ética Pública que ustedes crearon, esta comisión
dice que los contratos menores y los negociados sin publicidad
no parece que sean los procedimientos más adecuados para
contratar estudios y trabajos técnicos, pero ustedes siguen
utilizando estas partidas para contratar a los amigos. Aquí
tenemos, por ejemplo, el escándalo del caso contratos.

Para que usted, Sra. Consellera, se haga una idea del
porcentaje del gasto corriente de otras consellerias, el promedio
está en 1,7, 2,6, 3%, 3,9, pero usted es la campeona, tiene un
34% de gasto corriente. Es necesario el gasto corriente,
evidentemente, pero en su justa medida.

Y, Sra. Consellera, el gasto propuesto para comunicación
institucional es un atraco a los bolsillos de todos los
ciudadanos, más de 4 millones de euros, incrementan este
programa en un 27,14%, y las únicas partidas que suben son
publicidad y comunicación y estudios y trabajos técnicos.
Consideramos que muy lamentable.

A ustedes, que tanto les gusta tomar como referencia el
Partido Popular, y antes se ha hecho referencia, en el último
presupuesto que aprobamos, el del 2015, la partida de gasto
institucional era de 735.100 euros; ustedes ahora, 4.016.958, la
diferencia parece que es más que considerable y, desde luego,
el ánimo de publicitarse, ustedes, es bastante significativo. Las
intenciones son claras, Sra. Consellera, lo que no pueden
conseguir con la gestión lo quieren conseguir con la
propaganda.

Hay un dato, Sra. Consellera, que refleja el rigor del
compromiso político adquirido por este govern con los
ciudadanos, Transparencia, ¿recuerda?, se hacen llamar el
Gobierno de la transparencia, baja un 14,20%, mientras que
comunicación sube un 37,25%, que los ciudadanos saquen sus
propias conclusiones.

En definitiva, Sra. Consellera, estamos ante unos
presupuestos desequilibrados, nada concretos, despilfarradores,
poco eficientes, que no optimizan el gasto público, que no
persiguen el interés general y que tienen un claro objetivo, la
propaganda.

En cuanto a las enmiendas parciales, la propuesta del
Partido Popular es clara, cogemos recursos de aquellas partidas
de nulo retorno social y dotamos aquellas otras que sí lo tienen.
En la partida de publicidad y propaganda dejamos una cantidad
superior a la que ustedes en 2015 nos decían que era de dudosa
eficacia, y el resto lo dedicamos a desarrollar la Ley de
igualdad, el Plan de medidas de lucha contra la violencia de
género, a la creación de una línea de subvenciones específicas
para la puesta en marcha de un programa de prevención de la
violencia de género en el ámbito educativo, una campaña on
line de prevención de la violencia de género, ayudas para que
los ciudadanos conozcan el papel que juegan las Islas Baleares
en Europa y dejamos o damos también más de 1 millón de
euros a programas de educación, que seguro que el retorno
social es mayor que en la partida de propaganda del Govern.

De coordinación del programas del Govern pasamos
700.000 euros a servicios generales para la conservación de
nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico. En este
programa hemos dejado una cantidad mayor a la que la Sra.
Consellera, en su comparecencia en comisión, nos dijo que
destinaría a coordinación y atención a la diversidad social.
Consideramos, Sra. Consellera, que, de aprobarse las
enmiendas que proponemos desde el Grupo Popular, ayudarán
a equilibrar más estos presupuestos, los presupuestos de esta
sección, a que sean más eficientes y, en consecuencia, a que
sean más beneficiosos para los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

President, senyores i senyors diputats, bon dia de nou.
Ciutadans va presentar quatre esmenes a aquesta conselleria,
dues de totalitat i dues de parcials, en aquests moments
aquestes quatre esmenes segueixen vives, per tant passaré a
explicar-les i a defensar-les.

Les dues esmenes a la totalitat fan referència a dues àrees
fonamentals de la conselleria, el Gabinet de Presidència i la
Direcció General de Comunicació, i dic que les àrees són
fonamentals perquè és aquí on descansa tot o indica l’estratègia
electoral d’aquest govern, bé, l’estratègia no, però el personal
i els doblers que l’han de fer possible sí, en tot cas. Vostès han
de posar en marxa, si no ho han fet ja, la campanya Salvem Na
Francina i per a això no n’hi ha prou a tenir voluntat, també fan
falta braços i duros.

La consellera va manifestar a la seva compareixença de dia
7 de novembre que la partida de personal d’aquest programa,
el 121A, no havia augmentat, que l’increment de 200.000 euros
de capítol 1 estava, i cit, són paraules textuals: “motivat
íntegrament pel pagament del cent per cent de la carrera
professional”. Bé, no li dic que no, per ventura és vera, però
també ho és que les places adscrites a la conselleria, al gabinet
en concret, han passat aquest agost de 4 a 7, i, pel que tenim
entès, n’hi ha qualcuna més adscrita a una conselleria que
també fa feina en el mateix Passeig Sagrera.

De totes maneres, el que ens ha empès a presentar aquestes
esmenes a la totalitat són sobretot els increments que ha
experimentat el capítol 2 de la Direcció General de
Comunicació, en els apartats de publicitat i propaganda i
d’estudis i treballs tècnics, aquest forat negre que és l’antítesi
de la transparència pressupostària. I dic increments i no
increment perquè el capítol de despeses corrents d’aquesta
direcció general ha anat creixent d’any en any a raó d’1 milió
d’euros, i ara em referesc sobretot a aquests dos apartats; en els
pressuposts del 2016 la quantia era de 993.500 euros; en els del
2017, de 2 milions d’euros, i en els que hem d’aprovar aquesta
setmana, de 3.139.241 euros. És a dir, em sembla molt bé que
aquest govern estigui cohesionat i que la comunicació
institucional ara estigui centralitzada i no descentralitzada com
estava abans, són purament estratègies de comunicació. Ara, el
que no sembla ni molt cohesionador ni molt coherent és anar
augmentant un milió d’euros cada any el capítol 2 d’aquesta
conselleria. Un milió més per any, a aquest ritme a final de
legislatura haurem quadruplicat la partida o si s’ho estima més,
haurem gastat en total 10 milions d’euros, 10, per aquest
concepte. Supòs que em dirà, per justificar-ho, que tots els
governs fan el mateix, que no hi ha cap malícia darrera, que es
tracta d’explicar l’obra feta i que per això fan falta doblers,
molts de doblers, que pensi què costa, per exemple, una
exposició, una campanya en premsa, ràdio i televisió, les
publicacions il·lustrades, etc.

No li discutesc, però quan ens queixam que els doblers no
basten, que es necessiten més metges i infermeres, amb el nivell
de català exigible, això sí, no en faltaria d’altra; que no podem
seguir amb tots aquests barracons convertits en aules, que el
nombre de ciutadans d’aquesta comunitat que estan en el
llindar de la pobresa no és admissible, quan pensam en tot això

i ens esquinçam les vestidures aquests 10 milions en quatre
anys, malbaratats en publicitat i propaganda, o els 3 milions de
l’any que ve sense anar més enfora, és a dir, de 2018, que ara
discutim, què vol que li digui? Fan mal als ulls, i no només als
ulls sinó també a la consciència. I en el nostre cas, per cert, ni
tan sols li queda el recurs, consellera, de retreure’ns que quan
governàvem fèiem el mateix que fan vostès. Per tant, ja
m’agradarà veure quina és l’explicació que ens dóna.

Respecte de les dues esmenes parcials, la 16248 i la 16249,
tenen a veure totes dues amb la cooperació amb les comunitats
balears radicades a l’exterior. En aquest punt la partida s’ha
reduït en uns 60.000 euros aproximadament. Em deia vostè a
la seva compareixença, quan jo li vaig demanar el per què
d’aquesta reducció, que es tractava d’un ajust, que l’any passat
s’havien pressupostat, crec recordar, 150.000 euros en forma
d’ajudes, però que en no cobrir-se la partida l’havien rebaixada
de cara a enguany i, afegia fins i tot, que cap d’aquestes
comunitats a l’exterior havia de patir pels doblers, perquè si la
demanda de subvencions s’excedia de la partida prevista la
conselleria donaria curs igualment als projectes que no
haguessin entrat. Bé, tot això, com és natural, ens sembla molt
bé i supòs que tranquil·litzarà aquelles comunitats que per una
raó o una altra arribin tard a la subvenció o la subvenció estigui
ja coberta quan ells es vulguin afegir.

De totes maneres, insistim a demanar que aquesta línia
d’ajudes s’incrementi tant a transferència corrent com de
capital encara que només sigui perquè l’any passat, i vostè ho
deu recordar, va ser un any poc significatiu, la convocatòria es
va publicar tard i a la reunió que va tenir el director general
amb els representants de les comunitats balears a l’exterior a la
ciutat argentina de Rosario només varen poder assistir-hi la
meitat dels convocats. De vegades, perquè les persones puguin
beneficiar-se de les ajudes de l’administració és necessari que
aquesta faci també tot el possible perquè la informació els
arribi en temps i en forma, és a dir, dit d’una altra manera, és
necessari que l’administració també estimuli aquest tipus de
procediments des del punt de vista de la informació i de la
voluntat d’estar devora dels problemes que poden tenir els
nostres conciutadans que viuen a l’exterior en aquest cas. 

I, llevat d’això, llevat de la justificació d’aquesta esmena a
la totalitat i també de les esmenes que hem presentat, només
diré, respecte de les esmenes dels altres grups, que en general,
com hem fet ja respecte de l’articulat, les votarem a favor o ens
abstendrem, és a dir, les votarem en el sentit que ja vàrem
manifestar en el debat de comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Correspon la intervenció al
Govern, per obrir qüestió incidental té la paraula la Sra.
Consellera de Presidència, la Sra. Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Intervenc en aquest debat per a l’aprovació d’aquests
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pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2018
amb l’objectiu, evidentment, de defensar els comptes de la
Conselleria de Presidència inclosos en aquest projecte de llei
al mateix temps que valorar les esmenes que han presentat els
diferents grups parlamentaris durant la seva tramitació. 

Una tasca, a partir d’aquest projecte de llei, que en les
darreres setmanes ja s’ha vengut fent a la Comissió d’Hisenda
i per la qual, a més, vull agrair a tots els grups parlamentaris
que en la mesura del possible hagin permès millorar el projecte
original. El pressupost de la Conselleria de Presidència per a
l’any que ve és un reflex de la consolidació de les polítiques
impulsades per aquest govern des de l’inici de la legislatura, és
una conselleria, a més, que ha anat sumant noves competències
i, a més, assumint la resposta a nous reptes dins el conjunt de
l’administració pel seu paper de coordinació. 

He de dir al portaveu del Partit Popular que ja és un clàssic
que a cada inici de debat de pressuposts o en comissió parlem
de quina ha de ser l’estructura o les competències que cada
govern, diguem, incorpora a la Conselleria de Presidència. Tot
el meu respecte, Sr. Gómez, no puc compartir amb vostè ni les
seves prioritats ni les que va tenir el Partit Popular en la
passada legislatura. Crec que és un encert per part d’aquest
govern que una competència, com la d’IBDona i desigualtat,
estigui a una conselleria, com la de Presidència, pel seu esperit
transversal i de coordinació.

Vostè, Sr. Gómez, evidentment, amb la capacitat i les
competències que tenien, perquè governaven vostès, varen
decidir que IB3 depengués de Presidència i no només varen
decidir això sinó que a més varen decidir que per primera
vegada en la història d’Espanya i d’aquesta comunitat el
vicepresident del Govern fos el director general d’IB3. Vostè
sí, efectivament, en aquest cas tenia més competències, però
sobretot més ingerència política. 

Per altra banda, a més de les polítiques d’igualtat, amb
l’adscripció com hem dit de l’Institut Balear de la Dona a
aquesta conselleria a partir de l’any 2016, hem afegit la
coordinació del desenvolupament de la llei per garantir els
drets del col·lectiu LGTBI i des de fa uns mesos, com vostès
han recordat, les competències en matèria de Transparència i de
bon govern. 

Vull aclarir-los també, Sr. Gómez, supòs que ha estat un
descuit o no ha mirat bé els pressuposts, que en cap cas
Transparència no baixa el seu pressupost, el que li ha passat és
que vostè no s’ha adonat que quan la direcció general estava a
la Conselleria de Cultura i Esports, i Transparència llavor, en
aquell cas també hi havia Participació. El fet, diguem, la divisió
d’aquesta direcció general quan ha passat a Presidència ha
passat només la Direcció General de Transparència, però la
part de Participació ha quedat a la Conselleria de Cultura. Per
això aquí el ball de xifres que vostè té, Sr. Gómez.

D’aquesta manera el pressupost de la Conselleria de
Presidència per a aquest 2018 és de 25,3 milions d’euros, que
suposa un increment del 10,7% respecte del d’enguany, i
l’Institut Balear de la Dona ha incrementat el seu pressupost en
un 11,6% fins arribar a gairebé 3,5 milions d’euros. 

Vull fer un primer incís precisament sobre els comptes de
l’Institut Balear de la Dona atès que diverses de les esmenes
presentades per alguns dels grups parlamentaris plantejaven un
augment en partides com campanyes de divulgació i de
prevenció de les violències masclistes en diferents àmbits.
Sempre estarem d’acord, i a mi em tendran al costat, que mai
no destinarem prou recursos per prevenir la violència contra les
dones i a atendre les víctimes, ara bé, també hauran de coincidir
amb mi que mai no s’havien dedicat tants d’esforços econòmics
com els que ha posat aquest govern. Només un exemple,
respecte de la passada legislatura en polítiques d’igualtat i
d’IBDona hem augmentat en més d’un 50% els recursos
econòmics destinats a igualtat, però repetesc, mai no seran
suficients.

Per segon anys consecutiu, com dic, aquest pressupost de
l’IBDona supera els 3 milions d’euros registrant per a l’any
2018 un increment de l’11% respecte de l’any passat i a més de
continuar amb el desplegament de la Llei d’igualtat, que ha
permès per exemple que aquests siguin els primers pressuposts
de la comunitat autònoma que van acompanyats per primera
vegada en la història dels pressuposts d’aquesta comunitat,
d’un informe d’impacte de gènere per poder estudiar el seu
efecte sobre les polítiques de gènere durant l’any 2018, i que es
mantendrà el desenvolupament pressupostari del Pla de
mesures contra les violències masclistes 2017-2020. Aquest pla
a més, representa destinar un 72% del que es destinava fins ara
al conjunt d’aquestes polítiques.

Com saben a més, el Pla de mesures del Govern implica de
manera transversal totes les conselleries, garantint una òptica
de gènere sobre totes les polítiques i és per això que l’aplicació
d’aquest pla ja recull i així està plasmat als pressuposts de l’any
que ve, algunes de les accions proposades a les esmenes de les
partides de l’IBDona, com ara les campanyes de divulgació i de
prevenció i sensibilització en l’àmbit educatiu, aquest curs per
exemple ja s’ha posat en marxa per part de la Conselleria
d’Educació el programa de coeducació a les escoles, com dic,
en col·laboració amb la conselleria competent, o els recursos de
les entitats locals per a la dinamització del pacte social contra
les violències masclistes. En aquest cas per al 2018, amb un
pressupost de 198.000 euros, per dinamitzar el pacte contra les
violències masclistes hem pogut contractar 5 educadores
socials, perquè n’hi pugui haver a totes i cada una de les illes.

I dins de l’impuls de les polítiques d’igualtat, vull destacar
també el treball que s’està fent conjuntament entre la Direcció
General de Coordinació i l’IBDona, per combatre de manera
efectiva les violències masclistes, també pel que fa a
LGTBIfòbia i el desenvolupament de la llei per garantir els
drets del col·lectiu LGTBI. Si per al 2017 el pressupost de la
Direcció General de Coordinació va augmentar un 58% per
incorporar la creació d’un servei de coordinació i atenció a la
diversitat sexual i de gènere, el pressupost del 2018 compta
amb una partida pressupostària de 247.000 euros, el que suposa
un increment de quasi el 10%. Aquest pressupost vol donar
resposta a les mesures previstes en el Pla estratègic de
coordinació i atenció a la diversitat sexual i de gènere a les Illes
Balears.

En matèria d’actuació en casos d’LGTBIfòbia, m’agradaria
destacar que ampliam el contracte que té l’IBDona del servei
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de 24 hores d’atenció social i d’acompanyament a les víctimes
que pateixen violències masclistes, per afegir com a
destinatàries aquelles persones que hagin patit, pateixin, o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de la
seva orientació sexual, identitat de gènere, o expressió de
gènere. Aquesta ampliació s’ha fet efectiva mitjançant un
conveni de col·laboració amb l’IBDona que suposa una dotació
pressupostària del 15% del total de l’import d’adjudicació del
contracte de 57.000 euros.

I ara que m’he detingut en aquesta tasca de la Direcció
General de Coordinació, també m’agradaria poder explicar un
dels projectes, com és el de la implantació de l’administració
electrònica a tot el Govern, per la seva importància i perquè
explica en bona part l’increment pressupostari de la conselleria
per a l’any que ve. És un projecte amb una partida per a l’any
que ve de més de 1,5 milions d’euros, en el que venim
treballant de manera transversal amb la Direcció General de
Transparència d’aquesta mateixa conselleria i la Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic, adscrit a
Vicepresidència, que a més afecta a tota l’administració i que
necessàriament supera l’organització per direccions generals o
per conselleries. Com saben molt bé vostès, l’aprovació de les
Lleis 39 i 40 del 2015, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i del règim jurídic del sector
públic, implica la imminència d’una administració totalment
electrònica, que serà sotmesa a una reforma integral, que
implica canvis a nivell tecnològic, normatiu, funcional i
organitzatiu.

El pressupost que hem previst per al 2018 servirà per
començar a ordenar i sistematitzar les iniciatives de
l’administració electrònica que al llarg dels anys han anat
desenvolupant, però que requereixen d’un fort impuls i de
recursos suficients per completar-ne la seva implantació
efectiva, garantint sobretot millorar el servei, donar compliment
a la nova normativa. I en aquest mateix projecte, ja des de la
Direcció General de Transparència i bon Govern, s’impulsarà
la conversió de les oficines de registre, en oficines d’assistència
en matèria de registre electrònic, la coordinació dels
funcionaris habilitats per fer els tràmits telemàtics als ciutadans,
així com la creació de la nova oficina d’administració
electrònica, que juntament amb el servei d’arxiu electrònic,
coordinarà la implementació de la política de gestió
documental, la qual permetrà a més codificar cada document
electrònic.

M’he volgut centrar en l’explicació d’aquests principals
projectes de la conselleria que impliquen un augment
pressupostari, al mateix temps que explicar també l’estat
d’algunes de les partides que han estat objecte d’interès, no
només avui, sinó també ja en comissió i en les diferents
esmenes que han presentat els grups parlamentaris. I voldria
donar a més resposta a algunes d’aquestes esmenes, en aquest
cas presentades pel Grup Popular, per tal de reduir el
pressupost de la Direcció General de Comunicació, que per a
l’any que ve augmenta aquest pressupost. Però he d’aclarir-li,
Sr. Gómez, que les xifres que vostè ha donat com exemple de
la gestió en la passada legislatura no és així, en comunicació
institucional, efectivament, vostès Sr. Gómez tenien una partida
de 735.000 euros, però s’ha oblidat, entre cometes aquest oblit,
de dir que tenien projectes de comunicació social que pujaven

a quasi 5,5 milions d’euros, el que fa un total de 6 milions
d’euros d’un pressupost d’uns 3.500 milions d’euros.

Per tant, Sr. Gómez i senyores i senyors del Partit Popular,
gastaven 2 milions més amb aquesta comunicació per als
ciutadans dels que gasta l’actual Govern, amb un pressupost
total, a més dins un pressupost que és el més alt de la història,
de 5.000 milions d’euros. Per tant, Sr. Gómez, l’he de
desmentir en les xifres que vostè em donava, o més que
desmentir les seves xifres, he d’aclarir les xifres que vostè no
ha dit d’una partida concreta que tenia per part del Partit
Popular, que sumen els 6 milions d’euros.

I una altra cosa que també crec que és de rebut aclarir,
perquè no hi hagi cap mena de dubte, quan parlen de les
partides d’estudis i treballs tècnics per part de la conselleria, els
he de dir que efectivament, aquest és el títol, el nom de la
partida perquè està així a totes les conselleries, però que
aquesta no és ni una conselleria inversora, bàsicament, per això
no hi trobaran inversions en el capítol 6, però tampoc és una
conselleria que faci estudis, perquè no està dins les nostres
competències, o per les matèries que gestionam no són objecte
d’estudis. Una altra cosa són treballs tècnics, com alguns que
tenim, com puguin ser temes de programes informàtics, etc.
Així que jo demanaria sobretot més rigor a l’hora de fer, amb
total respecte a la crítica política, com no pot ser d’una altra
manera, perquè tampoc ningú s’esglai que no són les mateixes
prioritats polítiques amb un pressupost de la dreta, ni de
l’esquerra, que per això hi ha hagut un canvi en aquestes illes,
precisament perquè hi hagi un canvi en les polítiques a aplicar
i no hi ha política més gran a gestionar que l’aprovació d’un
pressupost.

També m’agradaria dir que, per altra banda, deia el Sr.
Pericay, o feia menció a alguna de les esmenes que ja en vàrem
parlar a la comissió parlamentària, sobre el tema de la partida
de les ajudes a les cases balears a l’exterior. Torn reiterar que
no és que s’hagi produït un ajust capritxós en aquesta partida,
sinó que enguany hem vist que no s’havia esgotat la partida
pressupostària que teníem per a les cases balears a l’exterior,
perquè han estat menys les sol·licituds que hem tengut que la
partida prevista. I per això hem fet aquest reajust, per ser
rigorosos amb el pressupost de cara a l’any 2018. Però no és
que hi hagi cap intencionalitat de llevar cap ajuda, en aquest
cas a les cases balears a l’exterior. Jo mateixa ja em vaig
comprometre en comissió i ho torn fer aquí en el plenari, que
si tornessin augmentar aquestes previsions, o aquestes
demandes, es podria fer un ajust al pressupost, sense cap tipus
de problema.

I ja per anar acabant, també ja que s’ha parlat de l’eficiència
en la gestió de la conselleria, sí que voldria fer referència que
precisament gràcies a la bona gestió i a l’eficiència en la gestió
pressupostària i bàsicament en la secretaria general, els puc dir
que en aquests tres anys de govern, hem pogut estalviar més de
300.000 euros en el manteniment del complex del Palau de
Marivent, tenint en compte, a més, que hem gestionat l’obertura
dels jardins de Marivent, tal i com estava previst en els acords
pel canvi.

Som conscient que sempre és molt recurrent i dóna molts de
titulars, a veure qui fa la proposta més diferent a l’actual gestió
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que es fa a Marivent, hi ha diverses esmenes que demanen
pràcticament, si no deixar a zero, sí a minvar molt el
manteniment d’aquest complex, i vull recordar com ja ho vaig
fer recentment en una resposta parlamentària, que tots vostès
saben i, si no, ho record, que la destinació del complex de
Marivent no depèn ni tan sols de la voluntat d’aquest Govern,
ja que hi ha escriptures públiques que deixen ben clar que en el
cas que a qualque moment algun dirigent volgués canviar l’ús
que es dóna al Palau de Marivent, deixaríem de tenir la
titularitat d’aquest immoble perquè es retornaria o revertiria
novament als seus propietaris...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Però aquest Govern és rigorós i, per tant, seguirem amb els
compromisos que vàrem adquirir a principi de legislatura amb
els acords pel canvi.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Sra. Consellera, usted nos ha venido a repetir el
mismo discurso que ya nos dijo en comisión, es decir, que de
rebatir o intentar aclarar el grueso de las propuestas que le he
hecho, de las cuestiones que le he planteado, que era capítulo
1, 140.000 euros para contratar personal eventual, ni lo ha
mencionado, y del gasto corriente, de la cantidad tan elevada
que tiene en el gasto corriente, nos ha dicho lo mismo que ya
nos dijo en comisión.

Usted dice que yo soy un clásico hablando de la estructura
de la conselleria y usted es una clásica hablando de IB3. Pero
escuche, por lo menos en la pasada legislatura tenía audiencia,
por lo menos, o cuando menos.

En cuanto al tema de IBDona, que también usted ha estado
intentando aclarar todo lo relacionado con este programa,
nosotros ya le dijimos que estábamos de acuerdo, incluso le
hemos hecho enmiendas para incrementar las determinadas
partidas de este programa. Pero Sra. Consellera, destinar el
34% del presupuesto a gasto corriente no parece que sea lo más
adecuado, Sra. Consellera, usted hace referencia al gasto
corriente de las otras consellerias, pero mire el porcentaje del
gasto corriente de las otras consellerias. Pero es que además el
40% de ese gasto corriente va a estudios y trabajos técnicos y
otros trabajos. Sra. Consellera, esto asusta, ya se lo he dicho
antes, porque ya sabemos lo que hacen ustedes con estas
partidas, contratar a los amigos para que hagan estudios que no

sirven para nada. Sra. Consellera, ahí tenemos el caso
Contratos, se lo vuelvo a repetir. 

Además, este capítulo no está concretado, no hay
concreción en este capítulo y usted en su intervención no lo ha
concretado en nada. Usted dirá lo que quiera, destinar más de
4 millones a comunicación institucional constituye un
despilfarro sin precedentes y la única finalidad es la
propaganda del Govern. Y Sra. Consellera, mire la liquidación
del presupuesto del 2015 y verá esa partida a que usted hace
referencia y que la ha recordado el Sr. Alcover, de fomento de
proyecto de comunicación de interés social a qué se dedicó,
ustedes lo dedican a propaganda, a propaganda, a esto es a lo
que dedican.

Y mire Sra. Consellera, los Diarios de Sesiones a veces son
malvados, en los últimos presupuestos del Partido Popular, en
los del 2015 que ya le he hecho referencia antes, el programa
de comunicación institucional estaba dotado, usted lo ha dicho,
en 735.000 euros. La partida de publicidad y propaganda de ese
programa en 533.000; estudios y trabajos técnicos en 132.000.
Le cito exactamente lo que dijeron ustedes de estas partidas,
dicen: “la partida de publicidad y propaganda, así como la
correlativa, la de trabajos por otras empresas, conllevan
actuaciones de dudosa eficacia”. La pregunta que nos hacemos
es la siguiente, si entonces 735.000 euros de comunicación
institucional era excesiva, ustedes ahora dedican más de 4
millones, si entonces 533.000 euros de publicidad y
propaganda y 132.000 de estudios y trabajos técnicos eran
“actuaciones de dudosa necesidad”, ¿cómo califican ustedes
ahora 2.175.000 de publicidad y propaganda y más de 964.000
de estudios y trabajos técnicos? Nos gustaría que nos lo
aclarara.

Y mire el Sr. Alcover ha hecho aquí una mención y usted ha
cogido el guante. Mire a la cantidad anterior de publicidad y
propaganda y usted lo dijo en comisión, lo que pasa es que
considero que fue poca rigurosa, decía que habían
reconcentrado todas estas partidas en comunicación
institucional; yo le invito a que mire cada conselleria la partida
de publicidad y propaganda y tienen por ahí repartidas la
cantidad de 366.000 euros por este mismo concepto, publicidad
y propaganda. Igualmente nos parece un despilfarro, Sra.
Consellera, incrementar el capítulo 1 para contratar más
personal eventual, destinado a reforzar las áreas de
comunicación. Además, están utilizando recursos públicos para
limitar, o para dificultar la información crítica que desde los
distintos medios de comunicación vienen haciendo de la
gestión del Govern. La contratación de los periodistas
concretos, destinados a medios que desde hace años vienen
cubriendo la gestión política del Govern, dificulta los trabajos
de estos medios a la vez que refuerzan vuestro cuartel general
de propaganda. Es decir, con dinero público, con el dinero de
todos parece evidente que están intentando influir en la opinión
pública. Y lo curioso es muy curioso, que ni los de MÉS, ni los
de Podemos advierten nada, el PSIB se está armando de cara a
las elecciones y ellos como quien no oye llover.

En fin Sra. Consellera, estos presupuestos ni persiguen los
objetivos de los presupuestos generales, ni persiguen el interés
general de todos los ciudadanos, son unos presupuestos
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desequilibrados, poco eficientes, despilfarradores y cuyo fin
principal es contratar a los amigos y comprar voluntades.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera,
jo per ventura perquè venc darrere el Sr. Gómez, no em queda
més remei que repetir algunes de les coses que ha dit. Vostè ens
ha fet aquí pràcticament el mateix discurs que va fer a la
comissió, ha vengut a exposar el programa de la seva
conselleria, cosa que em sembla molt bé, però jo crec que el
que hauria hagut de fer sobretot és respondre determinades
preguntes.

Respecte de la que té a veure per exemple amb l’esmena
parcial, que ja és ver que vostè la va contestar en comissió,
però jo el que li he demanat és, per favor, que aquesta
conselleria tengui en aquest sentit una actitud molt més
proactiva, no tan assistencial respecte de les comunitats balears
a l’exterior, d’aquesta manera per ventura sí que s’arribarien a
cobrir aquestes partides que són, pel que nosaltres tenim entès,
necessàries. Per tant, una altra cosa és, evidentment, la
capacitat que tenen des d’aquestes mateixes comunitats, o des
d’algunes d’aquestes comunitats d’estar al cas del que el
Govern de les Illes Balears és capaç de fer des d’aquí.

Però llevat d’això, també m’agradaria saber i aprofit per
demanar-li, que ha de dir vostè que aquesta no és una
conselleria, o aquesta Direcció General de Comunicació no és
una direcció general que faci estudis, ha dit que només fa
treballs tècnics. El Sr. Gómez diu que sí que hi ha estudis i que
aquests estudis són per contractar els seus amics, i jo crec que
hi ha una cosa pitjor, que els estudis serveixin per contractar els
seus enemics, perquè de la mateixa manera que les
contractacions directament de personal, doncs, de vegades
serveixen perquè la gent deixi de tenir una activitat a un altre
lloc, les contractacions quan es tracten d’oferir el pagament
d’un determinat estudi a canvi d’una determinada partida
serveixen de vegades per una cosa molt pitjor que és tapar la
boca a la persona que en aquest cas accepta aquesta
contractació i jo entenc que evidentment no és una cosa que
sigui imputable només a una part, sinó a les dues, però com a
mínim en aquest cas parlam de doblers públics i és bo saber-ho.

Jo li agrairia que ens precisàs un poc més, que ens donàs un
poc més de detall sobre com pensa gastar aquests 3 milions
referits a aquest capítol 2..., vaja 3 milions, 3.139.000 que
figuren al pressupost i que tenen a veure amb aquestes dues
partides de publicitat i propaganda i de..., perdoni, és així com
consta, d’estudis i treballs tècnics durant l’any 2018, que ens
precisi un poc perquè m’imagín que si han estat capaços de fer

un càlcul d’aquest tipus algun motiu hi deu haver al darrere.
Perquè si simplement és un càlcul i després ja l’omplirem, jo
entenc que no pot ser així quan es tracta d’un pressupost seriós
i que el que teòricament hi hauria d’haver al darrere és un detall
o un mínim detall, com a mínim, puc entendre que no sigui
absolut, de com fan comptes gastar tots aquests doblers que -
insistesc- són una quantitat més que considerable no només
perquè han anat augmentant de milió en milió a cada
pressupost, sinó simplement per ella mateixa.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de rèplica per part del Govern, té
la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies als portaveus també
que han intervingut. Intent aclarir alguns dels dubtes o bé, no
sé si algunes coses són dubtes o més que res diferències
polítiques que crec que... en un món plural políticament com el
nostre és més que saludable.

Deia el Sr. Gómez que no..., bé que no entenien, i el Sr.
Pericay, també hi ha fet referència una altra vegada i començ
per aquest final, sobretot el tema dels treballs i els estudis... o
els treballs tècnics i els estudis. Torn a reiterar, a la conselleria
no tenim aquests o no fem aquests estudis. El que es preveu
quant als treballs tècnics, bé, n’hi ha..., els pos casos concrets
perquè ho entenguin, però des del manteniment de programes,
jo abans els parlava dels programes informàtics, tenim que
depèn de la conselleria com molt bé saben des del BOIB, el
Consell de Govern..., és a dir, són despeses que, a més a més,
vull aclarir que quan es veia que hi havia un augment en aquest
cas en les despeses corrents, que en aquesta legislatura totes les
despeses del Consolat estan conjuntament amb la Conselleria
de Presidència, mentre que en la passada legislatura estaven
separades les despeses de Consolat per una banda i per altra la
Conselleria de Presidència.

En aquest cas, Sr. Gómez, crec... no li varen adjudicar totes
aquestes competències sota la seva responsabilitat i dins
aquestes despeses corrents hi ha el que són despeses corrents,
és que no li puc dir més del que signifiquen les despeses
corrents.

En el cas de la Conselleria de Presidència des de la... tot el
tema de seguretat, de neteja d’edificis que inclou -repetesc- el
Consolat, energia, reparacions, etc. Entenc que de contingut, o
el que em sap greu és que s’hagi anat a centrar en aquestes
coses quan a la Conselleria de Presidència per primera vegada
es gestionen departaments i apartats tan importants, com a
mínim per a nosaltres ho és, com és la gestió de tot el
departament d’igualtat en aquest cas en IBDona i des de
l’aprovació també de la Llei LGTBI també des de la Direcció
General de Coordinació la responsabilitat en totes els polítiques
LGTBI.
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Per altra banda, ja que no han debatut això, entenc que
comparteixen la línia que porta aquest govern en tot el tema
d’igualtat amb la qual cosa els donam la benvinguda i ens
n’alegram.

No puc fer un discurs diferent al que vaig fer a la comissió.
M’acusen vostès, em diuen que faig el mateix discurs que faig
fer a la comissió, però és que, miri, és que debatem
pràcticament els mateixos pressuposts amb molt poquetes
excepcions d’alguna esmena que ja es va incorporar i es va
aprovar en la comissió parlamentària. Seria difícil que jo fes un
discurs diferent al que vaig fer en comissió quan, precisament,
els pressupostos són els mateixos.

Torn a reiterar, Sr. Pericay, que el nostre compromís amb
les cases balears a l’exterior és el mateix que teníem al principi
de la legislatura. Aquest compromís és absolut, una altra cosa
és que ajustem la partida pressupostària no per un ajust, ja ho
he dit al principi, de voler reduir pressupost, sinó perquè al
pressupost que teníem enguany, el 2017 ha existit un sobrant
d’aquest pressupost perquè no hi ha hagut suficients peticions
o demandes per a aquestes subvencions i per tant, per un
principi d’eficiència, de rigor nosaltres hem reduït aquest
pressupost, però torn a dir que el nostre compromís sempre ha
estat donar abast a totes aquelles peticions que es facin.

Per altra banda, no he entès molt bé a què es referia el Partit
Popular ni el Sr. Gómez quan parlava que en aquest govern hi
ha molts d’assessors i molt de personal eventual. Miri, Sr.
Gómez, aquest govern amb una conselleria més que el govern
al qual estava vostè del Sr. Bauzá té tres assessors menys que
el Govern del Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

No, miri, sumar i restar jo crec que fins ara en sabem. El Sr.
Bauzá tenia 54 o el seu govern, 54 persones en personal
eventual i aquest govern en té 51. No passa res, són tres
persones, tampoc no..., ni hi guanya ni hi perd ningú, però
deixin ja de fer el discurs demagògic. Tal vegada tenen una
mica de sentiment de culpabilitat a què destinaven la feina totes
aquestes persones. Perquè aquest govern defensa la feina que
fan totes les persones que estan al Govern bé sigui personal
eventual i tota la feina que fan els empleats públics com a
funcionaris i cadascú aquí té la seva funció. Ja està bé sempre
de fer demagògia en el mateix.

I ja el darrer que em faltava per escoltar en boca del Partit
Popular és que aquest govern vulgui influir en l’opinió pública
segons la contractació que faci, perquè miri, Sr. Gómez, en
aquesta comunitat l’únic partit que ha estat condemnat per la
via penal per haver pagat il·legalment periodistes amb sous
públics han estat vostès, i em sap molt de greu haver-li-ho de
recordar.

(Alguns aplaudiments)

Així que per la meva banda, reiterar que a la Conselleria de
Presidència una vegada més s’enforteix la gestió quant a les
competències que hem anat adquirint en aquest darrer any i mig
amb la incorporació de totes les polítiques d’igualtat i també de
la direcció general de transparència.

En tot cas, agraeix les aportacions que ens han pogut fer tots
els grups parlamentaris a través de les seves esmenes, s’hagin
o no aprovat en comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, el nostre grup
parlamentari no ha presentat una esmena a la totalitat en
aquesta conselleria perquè ni des del començament l’hem
posada en qüestió, cosa que sí ha fet el Grup Parlamentari
Popular, ni ens semblen malament algunes de les crítiques que
se’n formulen. De fet, nosaltres l’any passat vàrem presentar
una esmena d’increment de la partida de publicitat institucional
perquè, és clar..., més enllà de la lògica aquesta, nosaltres
pensam perversa, això sí de la vella política d’oposició i govern
i si hi ha publicitat quan tu estàs a l’oposició només és perquè
vols fer propaganda i si no és absolutament imprescindible... 

A mi aquest debat em sembla un poc absurd, de pati
d’escola, nosaltres consideram que si s’analitzen totes les
comunitats autònomes les Illes Balears estan a la cua en
publicitat institucional i evidentment és una de les activitats que
es fan des dels diversos governs. Per tant, està bé que s’hagi
incrementat aquesta partida.

Com ens sembla criticable aquest debat dels contractes
menors, que ja hem dit reiteradament que no s’han de
criminalitzar, aquí tornam sentir una certa criminalització, Sr.
Gómez, una certa criminalització, perquè si hi ha contractes
menors és para regar a los amigos, i si vostès governen és
perquè són imprescindibles aquests contractes i aquests estudis.
A nosaltres, sincerament, no ens pareix que aquesta sigui una
lògica que vagi enlloc, però, ja dic, nosaltres evidentment no
volem entrar en aquests debats, que ens pareixen realment
absurds.

Nosaltres tenim dues esmenes parcials a aquesta secció.
Una és relativa a incrementar, a agafar doblers del manteniment
de Marivent, 600.000 euros, per dur-los a la Universitat;
pensam que aquesta partida està sobredimensionada i que
aquests recursos es poden llevar per incrementar un pilar bàsic
d’aquesta diversificació econòmica que seria invertir a la
Universitat de les Illes Balears més doblers. I una altra esmena,
senzilla, humil, de 50.000 euros, que és la creació del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals, i em vull centrar en
aquesta esmena perquè, encara que de quantia és molt petita fa
un parell de setmanes, un parell mallorquí de setmanes, aquí els
grups que donen suport al Govern es varen alçar en armes en
contra d’una proposta del Partit Popular perquè no defensava
l’autogovern, i perquè si podíem tenir òrgans propis, per què
havíem d’anar a Madrid, i on s’havia vist mai aquesta lògica,
i vostès cada any ens refusen aquesta esmena, que precisament
va d’acord amb la filosofia que vostès ens varen predicar
aleshores però que després no s’apliquen als pressuposts,
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perquè és evident que no té lògica que continuem enviant els
recursos en matèria contractual de les administracions
públiques a Madrid quan podríem tenir i tenim potestats per
crear un tribunal que s’encarregui d’aquesta funció. Per tant
nosaltres els reivindicam i els instam a ser coherents amb la
seva postura, i realment admetre que d’una vegada per totes es
creï aquest tribunal administratiu de recursos contractuals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn en contra
d’intervencions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gómez... no nos importa que...
no nos importa que el Govern de les Illes Balears comunique...,
no nos importa que el Govern de les Illes Balears comunique
las políticas de cambio; no nos importa que la gente se entere
de que existen programas de los que se puede beneficiar; no
nos importa que la gente y la ciudadanía se enteren de que
existen ayudas de las que se pueden beneficiar; no nos importa
que los inmigrantes sin papeles se enteren de que por fin
pueden disfrutar de asistencia sanitaria; no nos importa que la
gente se entere de que existe una renta básica de la que puede
ser beneficiaria; no nos importa que se enteren de que existen
programas de gobierno en favor de la gente. No nos importa
que el Gobierno comunique, Sr. Gómez. 

A pesar de todo usted dice que el Partido Socialista se está
rearmando. Nosotros entendemos que el Gobierno realiza unas
acciones de cambio, independientemente de si está gobernando
el Partido Socialista junto con MÉS; nosotros le estamos dando
apoyo, y los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas Baleares
optarán en las elecciones de 2019, y esperemos que ustedes
continúen en la oposición en 2019, porque hay que entender
que la oposición les sienta bien, porque de repente en la
oposición se vuelven ustedes más igualitarios, de repente
presentan enmiendas en favor de la igualdad, de repente
presentan enmiendas en favor de políticas en apoyo a los
colectivos LGTBI, presentan enmiendas en favor de políticas
sociales, presentan enmiendas en favor de la vivienda,
presentan enmiendas en favor de políticas sociales. Es verdad,
les sienta bien la oposición. Por tanto, ojalá este gobierno
pueda seguir comunicando más con más presupuesto para que
ustedes puedan seguir en la oposición a partir de 2019. Por eso
apoyaremos los presupuestos de la Conselleria de Presidencia. 

Nosotros hemos presentado tres enmiendas que han sido
aprobadas en comisión, 80.000 -que han sido ya aprobadas-
80.000 euros para una dotación a la reserva de la biosfera de
Menorca, 40.000 para subvenciones al colectivo LGTBI, i
200.000 para impulso... para el pacto contra la violencia
machista y atención a las víctimas de esta violencia machista.
Consellera, siga así y siga coordinando el Gobierno como lo
está haciendo. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bones una altra vegada. Des del nostre grup
parlamentari estam bàsicament d’acord amb el pressupost de la
secció 11, Conselleria de Presidència, i molt especialment, tot
i que toca molts de temes, òbviament és una conselleria
transversal, molt especialment pel que fa al desplegament de la
Llei d’igualtat i de la Llei de drets LGTBI, de la qual no he
sentit ni una sola paraula, tampoc, per part dels grups de
l’oposició.

Però sí que voldria dir algunes coses sobre les esmenes i
sobre les intervencions que hi ha hagut des d’aquesta tribuna en
aquesta darrera hora. Primer de tot, del Sr. Gómez m’ha
semblat profundament ofensiva la referència a la incorporació
de l’Institut Balear de la Dona a la Conselleria de Presidència;
una demanda dels sectors feministes i un compromís dels
acords pel canvi, vostè l’ha definida com para dar algo de
entidad a la conselleria; això em sembla profundament
masclista.

(Alguns aplaudiments)

És una concepció de subalternitat del que representa la
igualtat en el Govern i vostè el que vol és que deixar-la
relegada a un raconet. Almanco això és el que ha semblat; si no
ho és, llavors des d’aquí rectifiqui-ho. No és la nostra
concepció, que hem incrementat més d’un 50% el pressupost de
l’Institut Balear de la Dona, que aquest és el primer pressupost,
com ha dit la consellera Pilar Costa, que a més contempla
l’impacte de gènere, i perquè a més estan fent coses des del
Govern, col·laboració amb la resta d’institucions, per lluitar no
només contra la violència de gènere sinó per avançar
efectivament en termes d’igualtat entre dones i homes.

Segona, evidentment la crítica a la propaganda, i no
m’enredaré gaire en això, perquè li puc assegurar, i no seria la
primera vegada que ho feim, fins i tot governant nosaltres, i jo
en particular, que feim complir la Llei de publicitat
institucional. Si hi ha propaganda i no publicitat institucional,
informació necessària als ciutadans i a les ciutadanes, als
tribunals, exigir el compliment de la Llei de publicitat
institucional. Nosaltres ho hem fet, fins i tot governant, contra
allò que feien alguns companys nostres. Ara, no podem estar
d’acord amb allò que la Conselleria de Presidència es dedica
bàsicament, o que la seva funció bàsica és la propaganda del
Govern, entre altres coses per la incoherència d’aquests
plantejaments; primer, perquè es gasta molt manco, encara que
estigui concentrat a la Conselleria de Presidència, que en altres
moments, i perquè a més això va en contra d’aquest discurs que
vostès fan de la manca de cohesió del pacte; si no cada
conselleria tendria el seu departament de comunicació, la seva
partida de comunicació, i Presidència tendria la seva. Això no
és així, per tant hi ha més cohesió en aquest pacte que fins i tot
quan governava un sol partit.
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I, segon, perquè si haguéssim volgut fer un ministeri de
propaganda com a l’anterior govern haguéssim fet la Sra. Pilar
Costa directora d’IB3 i no ho hem fet, i no ho hem fet; ho
podríem haver fet, vostès ho varen fer. Podríem haver-ne fet
també la consellera Fanny Tur; no ho hem fet, i a més hem
intentat almanco que IB3 sigui independent i faci la feina que
hagi de fer, i no té res a veure amb la propaganda i està
deslligada de la gestió quotidiana. En tot cas, la Conselleria de
Presidència amb vostès era conselleria de propaganda, ministeri
de propaganda, i, a més, la conselleria d’afinar coses, perquè el
Sr. Gómez era el senyor que afinava coses al Sr. Bauzá.

I una altra de les crítiques que han fet és al personal, a la
despesa de personal. Una de les coses que afinaven, per
exemple, el Sr. Bauzá decretava moltes coses, decretava moltes
coses i sempre li afinava el Sr. Gómez, a part de fer
propaganda, després per acompanyar aquests decrets, una de
les coses que va afinar, per exemple, tenia a veure amb el
personal, amb l’increment de sou del gabinet del Sr. Bauzá, una
mesura il·legal que llavors els tribunals varen dictaminar
il·legal, que el Sr. Gómez, per afinar-la, va fer servir
l’Advocacia per defensar aquesta decisió. Llavors,
evidentment, hem acabat pagant tots i no he vist encara al Sr.
Gómez demanar disculpes per això. 

Sobre Ciutadans, i acab, i la seva esmena a la partida 213B,
sobre les comunitats argentines a l’exterior, sincerament,
m’agradaria saber, si no ho vol dir des d’aquí llavors m’ho
comenta, sobretot qui els ha suggerit perquè jo crec que
sobretot s’haurien d’informar abans perquè justament el casal
més important d’emigrants balears a l’exterior que hi hauria
d’haver a tot Amèrica llatina, per no dir en el món, és el casal
balear de La Plata, que va tancar fa un parell d’anys per
corruptel·les, per corruptel·les que vénen èpoques on ha
governat el Partit Popular. El col·lectiu d’argentins i argentines
balears, d’origen balear, a Mar de Plata a Bons Aires es
reuneixen, no sé si és per això, al casal català, em sap molt de
greu, però és així. O sigui, el col·lectiu organitzat actiu
d’emigrants balears que reivindiquen les seves arrels es reuneix
en aquest casal, i evidentment necessiten molta ajuda, però
m’ha xocat justament per la posició que vostès tenen en aquest
tema, i no sabia si tal vegada no estaven d’acord que es
reunissin a un casal on també es troben altres comunitats
perquè justament s’ha manejat molt malament des de la
política, des de la mala política, la qüestió dels emigrants
balears a l’exterior que, efectivament, sí que compartim,
almanco des de la intenció que supòs que té l’esmena, que
hauria d’obeir a uns altres objectius.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El nostre grup no
té cap esmena viva en aquesta secció i avançam que

mantindrem el sentit del vot que vàrem fer a la comissió. S’ha
de dir que s’han fet poques esmenes a aquesta secció, per açò
resulta curiós veure les esmenes a la totalitat i després poques
esmenes parcials.

Seguirem votant en contra de les esmenes a la totalitat
perquè compartim les línies generals dels pressuposts
presentats pel Govern. El pressupost de la Conselleria de
Presidència per al 2018 s’ha incrementat en un 10,69% i
l’Institut Balear de la Dona també ha incrementat el seu
pressupost, en aquest cas, prop d’un 12%. Per tant, estam
contents de veure que aquest govern té clara la necessitat
d’invertir en una societat més igualitària i les pujades
continuades en el pressupost d’IBDona ens donen a entendre
que hi creuen de veres. 

MÉS per Menorca valora molt positivament que finalment
disposem de l’informe sobre l’impacte de gènere als
pressuposts. Per cert, els recoman la seva lectura i s’adonaran
com d’enfora ens trobam de la igualtat efectiva; un exemple, la
distribució per sexes de les plantilles i els seus salaris a
l’administració pública, mentre les dones suposen un 66,9% de
la plantilla i cobren el 63,6% els homes són el 33,1% i cobren
el 36, 4%. 

Aquesta conselleria és l’encarregada de la coordinació de
les diferents conselleries d’aquest govern, voldria destacar que
de totes les àrees l’IBDona és l’encarregada d’implementar les
lleis d’igualtat i d’LGTBI, aprovades el 2016, dues lleis de les
quals ens sentim especialment orgullosos.

El PP ha fet tot un seguit d’esmenes a IBDona per tal que
s’implementin accions que nosaltres entenem que ja es fan o es
pensen fer i que estaven incloses dins la campanya Reacciona!
i que es desenvolupa de manera transversal per les diferents
àrees del Govern amb el compromís de la ciutadania i les
entitats. Per tant, el vot en contra no és tant pel contingut sinó
perquè entenem que hi ha un pacte social i polític contra les
agressions masclistes que ja fa feina. 

No ens hem d’enganyar, el camí per assolir la igualtat és
llarg i gens senzill en una societat on el patriarcat és un
fenomen sistèmic. Aplicar polítiques transversals és fonamental
per caminar cap a la igualtat efectiva que exigeix l’eliminació
dels prejudicis de gènere i la superació no tan sols de la
discriminació sinó també de la subordinació estructural. 

Respecte de les esmenes que es fan a la Direcció General de
Comunicació val a dir que qualsevol govern hi destina recursos
a donar a conèixer les seves activitats i dur endavant
campanyes institucionals. De fet, el mateix Gobierno de España
ha duplicat en cinc anys la seva despesa en publicitat i no he
sentit cap crítica. Aquí el que ens interessa és saber com es
gasten aquests doblers, en quines campanyes, com, quant s’hi
destina, bàsicament ser transparents i ser clars.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Xico Tarrés. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Estam en el
debat d’una secció que, ja ho dèiem, hi havia poques esmenes,
però, clar, sent el darrer a intervenir et dóna per escoltar moltes
coses. La primera reflexió que vull fer la vull fer, lògicament,
cap al grup majoritari de l’oposició i cap al Sr. Gómez, que ha
estat qui ha intervingut. Sr. Gómez, supòs que vostè té dues
orelles i és capaç d’escoltar-me amb una a mi i amb l’altra a la
Sra. Fernández, perquè a mi em costa molt... a mi em costa
molt no poder-me dirigir cap a la persona que em parla...

(Alguns aplaudiments)

... no, no, i perdoni’m, Sra. Fernández, no va per vostè. Vull
dir, jo quan em dirigeixo a una persona m’agrada veure que
interactuam, que ens miram, que ens tocam, que sentim coses,
eh!

(Algunes rialles i remor de veus)

Jo estic segur, Sr. Gómez, que vostè no es creu el que ha
dit, vostè per preparar la intervenció d’avui ha hagut de
recercar moltes coses, ha hagut de fer un esforç gros per a tot
això perquè el primer, entre les coses que vostè ha dit, ha dit,
“Sra. Consellera, usted ha repetido lo que dijo en comisión”,
fantàstic, fantàstic, què més volem que la coherència d’una
consellera que diu el mateix a comissió, que diu el mateix quan
es presenta una altra vegada en comissió i que diu el mateix
quan ve al ple. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, no, no, vostès han plantejat altres qüestions, però jo que
respect molt el que vostè planteja, com li ha dit la consellera,
crec que partim d’una base totalment diferent, vostè creu en
una conselleria de Presidència, que vostè hi va ser, i que tenia
un tipus d’estructura i aquest govern creu en una conselleria de
Presidència totalment diferent, a partir d’aquí crec que ens
respectam, no? Vostè diu, si jo hagués de tornar a ser conseller
de Presidència voldria incloure la gestió d’IB3 dins la meva
conselleria, i a nosaltres això ens sembla una autèntica
barbaritat i a vostè li semblaria molt bé. Molt bé, molt bé, ho
respectam. 

Dins aquesta conselleria s’han aprovat dues lleis que per a
nosaltres són fonamentals, la Llei d’igualtat i la Llei LGTBI. Jo
amb aquestes dues lleis crec que si avancéssim el que ens toca
en aquesta legislatura em donaria molt per satisfet perquè
voldria dir que tenim una societat molt millor que quan vàrem
començar. La Llei d’igualtat és fonamental per demostrar que
la nostra és una societat moderna, és una societat que va
endavant, i la Llei LGTBI exactament igual. Mirem com de
maltractats han estat aquests dos col·lectius, el despreciat que
ha estat un d’aquest col·lectiu i només el futur ens pot dur que
la modernitat d’un país, la modernitat d’una zona concreta com

pot ser la nostra comunitat, vagi en aquesta línia. I s’ha fet des
d’aquesta conselleria.

Tot això s’ha de publicitar, s’ha d’explicar, s’ha d’educar i
s’ha de fer amb els recursos que té aquesta conselleria. Vostès
varen començar fa tres anys dient que era una conselleria petita,
que havia quedat sense res, que no era presentable. No, no, no
ho va dir vostè, ho va dir una companya seva, ho va dir una
companya seva, jo no diré ni què perquè també respect que ho
hagués dit en aquell moment perquè sí que era veritat que era
una conselleria més petita que les altres i que el que es pretenia,
es va explicar aquell any, era que fos una conselleria
transversal, una conselleria que treballés transversalment amb
totes les altres conselleries, perquè si parlam d’igualtat entre
homes i dones afecta totes les conselleries; si parlam de
respecte cap a les dones maltractades o cap als col·lectius
maltractats, afecta totes les conselleries.

Miri, Sr. Gómez, aquests pressuposts concretament han anat
augmentant any rere any petites quantitats, però cap aquest
respecte de què parlam, cap aquest respecte cap a una societat
que ens dugui a un futur millor, més respectuós on tots ens
considerem persones independentment d’allò que s’ha dit
sempre, independentment de la raça i el sexe i el que sigui tots
som iguals. Això ha estat una frase que no ha servit per res en
aquest país durant moltíssims anys. Només serveix quan es
comencen a fer lleis i quan es comencen a aplicar polítiques
perquè això realment sigui així. I estic segur, Sr. Gómez, que
vostè ho entén d’aquesta manera també. Estic segur que ho
entén d’aquesta manera. No en vull tenir cap dubte.

Però quan parlam d’aquest temps, d’aquests tres anys veiem
que aquests... els recursos econòmics han anat augmentant poc
a poc, però és que no s’ha fet res, avui no duim res a aprovar
aquí que no fos el que ens va dir en la seva compareixença la
consellera. Recordi vostè que parlàvem de programes
d’educació a les escoles i que la consellera ens deia: “s’està
fent, hem començat a treballar en això”, avui encara hi ha
esmenes que demanen això i, és clar, són esmenes que jo
respecto moltíssim i que està molt bé que les facin, però és clar,
ja hi està treballant la consellera, de fet ho va dir en la seva
compareixença, i és bo que així sigui.

Jo pos en valor... li vaig a dir el que no li han dit tal vegada
altre vegades: les seves esmenes, jo les vull posar en valor, Sr.
Gómez, i vostè em dirà: “cony!, que cabrit que ets, no?, no ens
n’aprovau cap i ens les posau en valor”. És clar, però estan
anant en la línia correcta. Sap a quantes esmenes li hem dit que
no perquè realment des de la conselleria això s’ha
pressupostat?, a cinc esmenes.

Això és el mateix que puc dir... ara mirava... just he fet la
girada, la vista cap al Sr. Melià i em mirava com qui dir:
“ostres, tío, això que dius, t’estàs passant una miqueta”. No, jo
hi crec sincerament perquè porto dies mirant-m’ho, porto dies
mirant què és el que dèiem l’any passat i què és el que dèiem a
l’anterior i podem dir el mateix quasi de les dues esmenes que
s’han rebutjat al Grup d’El Pi. Puc dir el mateix, una perquè se
li diu: “no correspon a aquesta conselleria, ha de demanar-ho
a una altra conselleria”, no?, i l’altra perquè s’ha pressupostat
una quantitat que es considera ideal cap a la UIB, que es
considera la que podem pressupostar.
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Bé, són esmenes inútils, etc.,? No, són esmenes que tal
vegada són correctes, però que si haguéssim mirat el pressupost
més a fons igual hauríem considerat que no feia falta, que
podríem anar per un altre costat.

No voldria deixar-me res, però estava fent o volia parlar
fonamentalment de la part política d’aquesta conselleria. A mi
sí que em sap greu quan sent aquí que hagi comentat... vostè,
Sr. Gómez , que els contractes menors són aquesta cosa que es
deixa a conselleria per fer favors a amics. Home, em sembla
una mica dur, em sembla que no es va per aquí.

Estic segur que, crítica política, en podrà fer tota la que
vulgui perquè partim de punts diferents, però anar a cercar...
petites corruptel·les, perquè si don feina o col·loc amics per a
mi són petites corruptel·les, anar-les a cercar a aquest govern
s’equivocarà totalment i és injust... 

(Remor de veus)

...jo almenys així ho crec i si en troba alguna, Sra. Prohens,
si en troba alguna veurà com aquest govern actua
automàticament, com pot haver passat alguna vegada no perquè
n’hi hagi hagut cap, sinó perquè s’ha posat en qüestió la
possibilitat que n’hi hagués i s’actua.

Jo vull partir de punts de vista diferents de com entenen la
política vostès i com l’entenem nosaltres. Per això, la
Conselleria de Presidència és diferent en la passada legislatura
a com és ara. 

Vull fer referència a una cosa concreta. La centralització de
campanyes de comunicació ha dut un major pressupost en
comunicació, que diu hombre, propaganda y tal, no, afecta
totes les conselleries i només al 2017 s’han fet més de vint
campanyes de comunicació, més de vint campanyes de
comunicació a diferents conselleries. Per tant, en això l’únic
que li dic és: la crítica que fa no és justa. No és justa, em sap
greu, no li puc dir una altra cosa, no vendré a dir segons què.

Llavors hi ha un punt que és molt important per a nosaltres
o almenys per a mi i per al nostre grup és així, que és la
inversió dins IBDona. El creixement del pressupost d’IBDona. 

Miri, Sr. Gómez, el primer pressupost que va tenir IBDona
a l’any 2012 on vostè era conseller va ser de 2 milions i mig
d’euros; al 2013 va passar a ser de 2.190.000 euros, miri el
descens; al 2014 va augmentar una miqueta, 2.200.000 euros;
al 2015, 2 milions i mig, però és que aquí, ja en aquesta
legislatura, s’ha augmentat 1 milió d’euros. 

Sí, estam d’acord, però, per què?, perquè s’han fet unes lleis
que afecten això, però és que s’ha de fer. Vull dir..., per això li
dic que crec que estam d’acord en més coses del que pugui
semblar, però que el que no podem dir és lo de las pequeñas
corruptelas, no podem dir que publicitat i propaganda va a allò
que va perquè s’ha de veure quina és la part justa que és que
s’ajunten totes les conselleries i va a fer feina per a un govern
sencer.

Em sabria molt de greu deixar-me els altres grups. He fet
referència a les esmenes d’El Pi, a les esmenes rebutjades del

Grup Mixt. Sr. Pericay, crec que ja li ha contestat la consellera,
jo ho tenia apuntat, quant a la feina amb les cases de balears a
l’exterior i realment és així. Crec que està bé que es demani que
es tenguin en compte i que se’ls doti de pressupost, però quan
aquest pressupost que es dota l’any abans no s’ha esgotat, idò
no podem anar en aquesta línia. Si no s’ha esgotat, bé, hi
haurem de dedicar menys per ajustar el pressupost, crec que és
així. I li dic el mateix: està bé que demani així, però s’ha de
saber quina ha estat l’execució de pressupost de l’any anterior.

 I tampoc no em sembla just, Sr. Pericay, quan vostè fa
referència a les campanyes o els capítols que van a
comunicació els digui “Salvem na Francina”...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés, per favor, vagi acabant.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, acab enseguida i perdoni que m’hagi passat. No, no em
sembla just perquè jo soc dels que pensen que la feina diferent
que es fa respecte a altres legislatures és molt positiva i que
aquest govern demostra moltes, moltes coses que abans no
s’havien demostrat, moltíssimes coses, però és la meva opinió,
simplement aquesta.

Per tant, res més, perdoni’m, Sr. President, perquè m’he
passat del temps. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Sra. Consellera, es cierto que usted puede repetir
aquí lo que nos dijo en comisión, pero es que se le han
planteado cuestiones que no se le plantearon en comisión y,
como mínimo, en un debate de estas características pues usted
debería haber contestado, me refería precisamente a eso.

En cuanto al número de asesores, a ver, no confundamos los
términos: el número global de asesores, yo no... no le he hecho
mención a esa globalidad aunque sí que discuto los datos que
usted dice. A lo que me he referido es a los asesores que hay,
al personal eventual dentro de comunicación institucional, es
decir, publicidad y propaganda.

Y, Sr. Melià, yo... no hemos puesto en cuestión la
conselleria, usted... o yo me he explicado mal o usted no me ha
escuchado bien, lo que he dicho es que esta conselleria, que es
necesaria en cualquier gobierno, lo he dicho así, lo que
considero modestamente es que podría tener pues alguna....
podría gestionar alguna área más.
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Y no criminalizamos los contratos menores, son necesarios.
Tampoco me he referido a eso, lo que sí he dicho es que hay
cantidades excesivas en según qué partidas y ya sabemos lo que
está pasando con este gobierno.

En cuanto a Podemos, yo realmente, Sr. Morrás, si no le...
cuando usted estaba interviniendo, porque le estaba mirando,
pero si no creía que hablaba el Sr. Pablo Iglesias, hace usted las
mismas pausas.

(Algunes rialles i remor de veus)

Y, mire, si en la pasada legislatura había 735.000 euros en
comunicación institucional, yo veo bien que se comunique,
pero para qué son..., y se criticaba, ¿por qué ahora son
necesarios 4.100.000? Si sólo le he hecho esa diferencia.

En cuanto al Sr. Abril -voy un poco rápido por cuestión de
tiempo-, yo creo que tampoco me ha escuchado bien; yo no he
puesto en duda IB Dona, no, no, al contrario, precisamente
hemos presentado enmiendas para mejorar, precisamente,
determinadas partidas de esta área. Lo que le he dicho es que
tiene mejor encaje en otras consellerias, es decir, que yo en
ningún momento he hablado en términos peyorativos de esta
conselleria. Y desde luego, es que no puedo evitarlo, cuando se
discutió la derogación de la ley -aquí hay un tuit suyo-, cuando
se derogó la Ley de maternidad nuestra usted puso un tuit y dijo
que..., defendía por qué había defendido la ley la Sra. Santiago,
y dijo textualmente: “Fácil, porque la impuso un lobby de
hombres en un gobierno de hombres”; califique usted esto
entonces qué es, usted mismo.

Y en cuanto..., el Partido Socialista ya sabe lo que pienso
porque lo hemos discutido en comisión y, bueno, sí, quiero
hacer referencia, y ahora lo voy a meter dentro del discurso
porque no he pensado antes, en cuanto a las enmiendas de los
otros grupos, que la propuesta de nuestro voto va a ir en la
línea que ya defendimos en comisión y, bueno, es muy
recurrente que tanto el Sr. Alcover, el Sr. Morrás, todos,
siempre hacen referencia a los recortes que se tuvieron que
hacer o que hicimos en la pasada legislatura. Bueno, en la
pasada legislatura tuvimos que pedir un gran esfuerzo a todos
los ciudadanos, y lo tuvimos que hacer porque nos dejaron,
señoras y señores diputados de la izquierda, una comunidad
quebrada. La situación económica y social era caótica...

(Remor de veus)

...la peor, con mucha diferencia, de la historia de esta
comunidad autónoma. Sí, 0 euros en Tesorería, más de 1.600
millones de facturas en los cajones, debían más de 245.000
facturas a más de 3.859 proveedores. Sólo con este último
dato...

(Més remor de veus)

...no, sólo con este último dato pueden darse cuenta o hacerse
una idea del sufrimiento a que sometieron a muchas empresas
y a muchos ciudadanos. Desde el primer día las empresas y
diversos colectivos sociales hacían cola tanto en la puerta del
Consolat como del Parlament para cobrar. Incluso, que no está
aquí esta mañana, la Sra. Presidenta incluso les acompañaba

para que exigieran esta deuda que precisamente había sido ella
la que les había generado. Desde luego mayor hipocresía,
imposible. El Govern no podía acudir al mercado a financiarse,
los bancos no dejaban dinero al Govern, no era solvente, nos
dejaron..., ¿recuerdan los 300 millones de bonos patrióticos? El
déficit, un 4,19%. Aquella herencia fue la que propició los
necesarios ajustes que el Govern del Partido Popular tuvo que
hacer para salvar el estado del bienestar y que ustedes habían
puesto al borde del precipicio. Se aplicaron políticas
económicas responsables, se hicieron las reformas estructurales
necesarias, se aplicaron políticas de contención del gasto
público, se sentaron las bases del crecimiento económico y de
la creación de empleo. 

Lo que nos preocupa es que vuelvan a las andadas. Con
estos presupuestos vuelven a empezar a sentarse las bases para
que en un futuro no muy lejano volvamos a tener problemas.
Cuando la economía no crezca en torno al 3% el ritmo de
despilfarro que llevan volverá a ser insostenible, y nos
preocupa, Sra. Consellera, que no aprendan del pasado y que
empiecen a tirar por la borda otra vez tantos sacrificios de tanta
gente. 

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Després d’aquesta encesa defensa del
Govern Bauzá per part del Sr. Gómez -jo pensava que
parlàvem de les esmenes parcials a la Conselleria de
Presidència d’aquesta legislatura- li diré que no dic que vostè
posàs en qüestió aquesta conselleria, Sr. Gómez, el que he dit
és que a altres pressuposts d’exercicis anteriors el Grup
Parlamentari Popular ha posat en qüestió l’existència d’aquesta
conselleria; és un fet, i legítim; simplement constatava aquest
fet.

Pel que se m’ha contestat a la nostra esmena del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals entenc que els grups de
la majoria utilitzen la tàctica clàssica de dir que simplement ens
hem equivocat de conselleria i que ho hem de presentar a una
altra conselleria, però no passin pena, perseverarem i l’any que
ve ho presentarem a la Conselleria d’Administracions
Públiques, que supòs que deu ser l’encertada, però segur que
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trobaran una excusa per no ser coherents i votar a favor de la
creació d’aquest òrgan a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor
Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, seré breve. Gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Gómez,
usted dice que..., también me ha recordado a una persona; usted
dice que son necesarios los contratos menores, pero me ha
recordado al Sr. Matas, porque ustedes en realidad lo que creen
más necesario son los contratos mayores, que son una lacra
para la comunidad de las Islas Baleares, como son los contratos
de las autopistas de Ibiza, los contratos de Son Espases y los
contratos del Palma Arena, que sí que de verdad son contratos
mayores, una lacra para las Islas Baleares.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo no volia intervenir, però reiter que no entendre que un
organisme com l’Institut Balear de la Dona per assegura que les
polítiques d’igualtat s’implanten en el conjunt del Govern ha
d’anar a una conselleria que es dedica, entre altres coses, a
coordinar el Govern, com la Conselleria de Presidència, no ho
entenc, no he sentit per part del Sr. Gómez un argument, un sol
argument que d’alguna manera respongui a aquesta qüestió de
sentit comú.

Tampoc no he entès la referència al meu tuit de no sé fa
quants d’anys. Sí que entenc el meu tuit, que no era gaire
coherent que una llei de maternitat, que a més venia imposada
per determinats lobbys molt ideològics i molt moralistes,
l’aprovàs...

(Remor de veus)

...l’aprovàs un govern compost en la seva totalitat en aquell
moment per homes. Crec que això també és una altra
incoherència que té a veure amb el gènere. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista... té la
paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bé, gràcies, Sr. President. Faré ús d’aquest segon torn de
paraula que tenim perquè realment m’he centrat molt en la part
política en el primer torn que he tengut i he entrat poc a les
esmenes que s’havien presentat, i vull pensar que convendria
que en parlàssim una miqueta, i hem de parlar també de les
esmenes que s’han acceptat perquè fan referència o milloren
aquests pressupostos i van fonamentalment destinades a
l’Institut Balear de la Dona, que són les esmenes que havia
presentat per un costat Podem, el Grup de Podem, que hi ha
aqueixa esmena de 200.000 euros que fa referència a atenció a
les víctimes de violència, i que té una dotació per a l’impuls del
pacte contra la violència masclista, que veim realment que
estam en una societat en què aquest tema cada vegada ens ha de
preocupar més; jo hi vull fer insistència, i en vull fer d’una
manera especial, ja que darrerament estam veient coses que ens
preocupen molt. Nosaltres pensàvem que avançàvem en el tema
de les violències masclistes, i ara cada vegada més podem
veure reportatges, poden veure estudis del que suposa en els
joves actuals, en els adolescents que comencen a sortir, que
són..., bé, que ens fan tenir una preocupació d’allò més gros
perquè és una autèntica barbaritat. Per tant les campanyes han
d’anar adreçades fonamentalment a les escoles, als professors,
als mestres, perquè es comenci a situar des d’una primera etapa.

L’altre dia parlàvem amb companyes i fèiem referència a
aquest període educatiu de 0 a 3 anys, aquest període que en
alguna comissió tant treballen, tant discuteixen, però que
realment pensam que aquest període és fonamental en
l’educació dels adults del futur, i és fonamental bàsicament
perquè és el període que més iguala rics i pobres, dones i
homes, boixos i boixes, que més ho iguala tot des d’una fase
inicial, si hem d’esperar a arribar a les escoles -jo crec que en
aquests moments hi ha un problema amb la cara que em miren
els meus companys, però crec que m’havien demanat que
féssim insistència en aquest tema perquè n’hem discutit molt a
nivell de grup, i així...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., i així ho fem, però crec que en fèiem referència respecte dels
problemes que hi havia a la Comissió d’Educació en la qual es
tracta, però que, sincerament, alguns creiem que això és així,
l’etapa de l’educació que més fa perquè tothom pugui tenir
unes igualtats o unes mateixes oportunitats és aquesta etapa de
0 a 3.

I en l’etapa de 0 a 3, d’educar en valors, d’educar en
igualtat, d’educar en respecte cap a les persones crec que és
fonamental i és allà on els mestres han de fer un esforç realment
especial i ha de sortir de campanyes, de seminaris, de cursos
que es puguin fer des de les diferents àrees.

I dit això, crec que és donar...

(Remor de veus)
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..., donar compliment al que se m’havia demanat.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Passam a les votacions. Agrairia un
poquet de silenci, per favor.

Passam a les votacions del debat número 1, de l’articulat del
projecte de llei, passarem en primer lloc...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdoni un moment, voldria demanar, perquè he vist que
l’ordre no tornava coincidir amb l’ordre que nosaltres tenim
preparat, si em pot concedir tres minuts per acabar de tenir
l’ordre actualitzat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, votam les esmenes d’una en una.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Però, insistesc, si l’ordre que jo tenia, diguem, del debat de
l’articulat de la comissió, era un ordre distint...

EL SR. PRESIDENT:

Té tres minuts, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Dos minuts, tres minuts, res més. Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, quan vulgui, i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam a la votació de l’esmena
RGE núm. 15478/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15479/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15480/17.
Votam.

5 vots a favor; 31 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15481/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15482/17.
Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15483/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15484/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15485/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15486/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15487/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

A continuació, passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Votació de l’esmena RGE núm.
15693/17. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15694/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15695/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15696/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.
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Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15697/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15698/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15699/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15700/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15701/17.
Votam.

19 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15702/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15703/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15704/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15705/17.
Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15706/17.
Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15707/17.
Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15708/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15709/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15710/17.
Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15711/17.
Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15712/17.
Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15713/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15714/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15716/17.
Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15717/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15719/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15720/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15723/17.
Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15724/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15725/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.
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Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15726/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15727/17.
Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15728/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15729/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15730/17.
Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15731/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15732/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15733/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15734/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15735/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15736/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15737/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15738/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15739/17.
Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15740/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15741/17.
Votam.

17 vots a favor; 35 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15742/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15743/17.
Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15744/17.
Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15745/17.
Votam.

18 vots a favor; 35 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15746/17.
Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 15747/17.
Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Seguidament passam a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 16111/17, amb la transacció
incorporada. Votam.

44 vots a favor; 12 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de dues esmenes noves que hem
incorporat abans.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 17140/17.
Votam.

32 vots a favor; 6 en contra i 18 abstencions.
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Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 17141/17.
Votam.

33 vots a favor; 3 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Xelo Huertas. Votació de l’esmena RGE núm.
16146/17. Votam.

4 vots a favor; 52 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16147/17.
Votam.

5 vots a favor; 51 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16148/17.
Votam.

4 vots a favor; 51 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16149/17.
Votam.

5 vots a favor; 51 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16150/17.
Votam.

2 vots a favor; 34 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16151/17.
Votam.

2 vots a favor; 34 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16152/17.
Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 23 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16153/17.
Votam.

2 vots a favor; 54 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16154/17.
Votam.

4 vots a favor; 49 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16155/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16156/17.
Votam.

2 vots a favor; 54 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16157/17.
Votam.

2 vots a favor; 54 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16158/17.
Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions. 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16159/17.
Votam.

4 vots a favor; 34 en contra i 17 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16160/17.
Votam.

4 vots a favor; 34 en contra i 18 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16161/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16162/17.
Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16164/17.
Votam.

18 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

A continuació passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votació de l’esmena RGE núm.
16166/17. Votam.

5 vots a favor; 51 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16167/17.
Votam.

2 vots a favor; 54 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16168/17.
Votam.

24 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16169/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16173/17.
Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.
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Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16175/17.
Votam.

4 vots a favor; 34 en contra i 18 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16176/17.
Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16177/17.
Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16178/17.
Votam.

5 vots a favor; 33 en contra i 17 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16180/17.
Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció. 

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16182/17.
Votam.

2 vots a favor; 49 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16183/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16184/17.
Votam.

22 vots a favor; 33 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16185/17.
Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16186/17.
Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16187/17.
Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16188/17.
Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16189/17.
Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16190/17.
Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16191/17.
Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16193/17.
Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera. Ah!, no, no, aquestes no, aquestes
no es voten. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, RGE núm. 16348/17. Votam.

11 vots a favor; 45 en contra i cap abstenció.

Finalment votació de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Votació de l’esmena RGE núm. 16409/17,
amb la transacció incorporada. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16418/17.
Votam.

7 vots a favor; 47 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16421/17.
Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16422/17.
Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Votació dels articles i disposicions als quals s’hi mantenen
esmenes.

Votació de l’article 7. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’article 8. Votam.

33 vots a favor; 17 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’article 9. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.
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Passam a la votació de l’article 10. Votam.

31 vots a favor; 3 en contra i 22 abstencions.

Votació de l’article 15. Votam.

33 vots a favor; 23 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 16. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 17. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 22 abstencions.

Votació de l’article 19. Votam.

35 vots a favor, cap en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 21. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’article 22. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’article 25. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’article 26. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 27. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 28. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 29. Votam.

33 vots a favor; 21 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 31. Votam.

31 vots a favor; 25 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 32. Votam.

33 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’article 38. Votam.

31 vots a favor; 4 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’article 39. Votam.

32 vots a favor; 1 en contra i 23 abstencions.

Votació de la disposició addicional quarta. Votam.

32 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de la disposició addicional vuitena. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Votació de la disposició addicional desena. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de la disposició transitòria. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de la disposició derogatòria. Votam.

33 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.

Votació de la disposició final primera. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

I votació de la disposició final segona. Votam.

33 vots a favor; 23 en contra i cap abstenció.

Votació de la disposició final tercera. Votam.

31 vots a favor; 25 en contra i cap abstenció.

Votació de la disposició final cinquena. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de la disposició final sisena. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de la disposició final setena. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 21 abstencions.

Votació de la disposició final vuitena. Votam.

33 vots a favor; 3 en contra i 20 abstencions.

Votació de la disposició final desena. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Votació de la disposició final dotzena. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Votació de la disposició final tretzena. Votam.

30 vots a favor; 5 en contra i 21 abstencions.
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Passam a la votació de la disposició final catorzena. Votam.

36 vots a favor; 18 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la disposició final quinzena. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Votació de la disposició final setzena. Votam.

31 vots a favor; 4 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de la disposició final dinovena, amb
l’esmena 17141/17 transaccionada del Partit Socialista. Votam.

31 vots a favor; 20 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’exposició de motius. Votam.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. President, perdoni un segon...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

La disposició final nova que s’ha aprovat via esmena es
vota al final o es vota ara? És una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Està incorporada, està incorporada.

Bé, doncs, repetim la votació. Passam novament a la
votació de l’exposició de motius. Votam.

32 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’annex 20. Votam.

31 vots a favor; 4 en contra i 21 abstencions.

Votació de l’annex 21. Votam.

33 vots a favor; 5 en contra i 18 abstencions.

Votació dels articles i les disposicions als quals no es
mantenen esmenes, i que són: denominació del títol del projecte
de llei; denominació del títol I; denominació del capítol 1;
articles 1, 2, 3 i 4; denominació del capítol 2; article 5;
denominació del capítol 3, article 6; denominació del capítol 4;
denominació del títol II, article 11; denominació del títol III;
denominació del capítol 1; articles 12, 13, 14, 18, 20, 23 i 24;
denominació del capítol 2; articles 30 i 33; denominació del
títol IV; denominació del capítol 1; articles 34 i 35;
denominació del capítol 2I; articles 36 i 37; denominació del
títol V; article 40; denominació del títol VI; article 41;
denominació de l’article 7è; article 42; disposicions addicionals
primera, segona, tercera, cinquena, sisena, setena, novena,

desena bis i desena ter; disposicions finals quarta, novena,
onzena, dissetena, dissetena bis i divuitena; annexos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Votam. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Demanaria votació separada de la disposició addicional
desena ter.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sr. President. Nosaltres també, desena ter i desena bis,
per separat.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És que no l’he sentit dir la disposició final nova, i no sé si
ja l’hem votada o si es vota aquí. 

(Remor de veus)

Està incorporada i no s’ha de votar? Perfecte, perfecte.
Perdoni, perdoni, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Farem tres votacions. Guardin un poc de silenci, per favor.

Passam a la votació de la desena ter. Votam.

31 vots a favor; 20 en contra i 5 abstencions.

Ara passam a la votació de la desena bis. Votam.

52 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

 I ara passam a la votació de la resta d’articles i
disposicions. Votam.

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

 



5924 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 1 / 19 de desembre de 2017 

Passam a la votació del debat número 2, de totalitat i
globalitat, de l’agrupació de la secció 11, Conselleria de
Presidència, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votació de
l’esmena RGE núm. 15515/17. Votam.

8 vots a favor; 47 en contra i 1 abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15534/17. Votam.

6 vots a favor; 48 en contra i 2 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Votació de l’esmena RGE núm. 15753/17. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15754/17. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15755/17. Votam.

(Remor de veus)

19 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 15756/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15757/17. Votam.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15758/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15759/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15760/17. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 15771/17. Votam.

20 vots a favor; 35 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena RGE núm. 16248/17. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16249/17. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 16320/17. Votam.

19 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

Sí, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, li volia fer una recomanació, són les tres i mitja, no per
qüestió de dinar perquè no importa mengi jo, ho duc damunt,
però si tenim... 

(Algunes rialles)

Vaig seriosament, vaig molt seriosament, si tenim un
catering contractat on hi ha un personal contractat que pensa
donar-nos de dinar sobre les tres, supòs jo, fer arribar les tres
i mitja és a aquesta gent allargar-los la jornada, ho dic perquè
a vegades quan desconeixem l’organització de servir menjar
ens preocupam de molta gent que moltes vegades ens preocupa
segons quines qüestions és, sota el meu punt de vista, és, sota
el meu punt de vista, irresponsable perquè aquesta gent ha
començat a fer feina aquí a les dotze, i millor (...). Ara nosaltres
baixarem a les tres i mitja, ho dic perquè podríem fer una cosa
tranquil·lament, si es baixa a les tres demà després se segueix
votant perquè ara ens estan esperant. 

EL SR. PRESIDENT:

Falta una votació, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

He demanat això sabent que era la penúltima votació,
lògicament, ho dic perquè si... no sé si ho entenen... no, veig
que no ho han entès. És igual.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 16321/17.
Votam.

20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.

Doncs, fem un recés per anar a dinar i a les quatre i mitja
procurau ser aquí. Començarem puntuals, si pot ser.
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