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EL SR. PRESIDENT:

(...) passam al debat número 10, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, secció
25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, 15761; E06,
Serveis Ferroviaris de Mallorca, 15762; C11, Consorci de
Transports de Mallorca, 15763. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, C13, Consorci d’Infraestructures ELM Palmanyola,
16271.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 15823, 15824,
15772, 15773, 15825, 15998; al programa 511B, Direcció i
Serveis Generals de Territori, Energia i Mobilitat, 15765; al
programa 521A, infraestructures bàsiques, 1603; al programa
521C, transport ferroviari, 16001 i 15999; al programa 521D,
transport per carretera, 16002; al programa 522A, ports i
transport marítim, 16097, 16064 i 16065; al programa 531A,
ordenació del territori i urbanisme, 16047, 16056, 16057 i
16062; al programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables
i d’estalvi energètic, 15767 i 16004; E05, Institut Balear de
l’Habitatge, 15764.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i d’estalvi energètic, 15541.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 25, Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 16236 i
16277; al programa 521A, infraestructures bàsiques, 16237; al
programa 531A, ordenació del territori i urbanisme, 16235; al
programa 572A, seguiment i control del canvi climàtic, 16279;
E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, 16283 i 16338; C11,
Consorci de Transports de Mallorca, 16278.

Pel Grup Parlamentari Mixt, Xelo Huertas, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, 16207; al programa 731A,
foment de l’ús d’energies renovables i d’estalvi energètic,
16214.

El Grup Parlamentari Mixt, Montserrat Seijas, a la secció
25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa
521C, transport ferroviari, 16203.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Popular defensa avui unes esmenes a la totalitat i parcials a la
secció 25, Territori, Energia i Mobilitat, amb una actitud
constructiva i positiva. Per això, encara que hem esmentat a la
totalitat la seva secció no ho hem fet a totes les empreses
públiques, perquè encarar que en temes d’habitatge tenim

diferències importants que s’estan tractant a la tramitació de la
Llei de l’habitatge, que du la meva companya Sra. Fernández,
i hem presentat, evidentment, esmenes parcials al pressupost,
la nostra sol·licitud de devolució del pressupost se centra
bàsicament en la manca de projectes i de futures solucions a un
greu problema real i diari dels nostres ciutadans com és la
mobilitat, sobretot a Mallorca. 

Li ho vaig dir en comissió i li ho torn repetir: no ens podem
moure, Sr. Conseller, tenim les principals comunicacions dels
nuclis de població saturades, i la seva conselleria està immòbil,
no hi ha projecte ni alternativa visible per besllumar qualque
indici de solució tenint present, a més, que qualsevol decisió
per materialitzar-se en infraestructures es torba entre cinc i deu
anys, i aquest pressupost no presenta ni un cèntim d’euro per
afrontar infraestructures de transport públic que facin el
competitiu en contra del transport privat, i que donin llum a
aquesta problemàtica. Per això l’esmena a la totalitat, a part de
a la secció en si mateixa, es presenta a les dues empreses
vinculades a la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca i el
Consorci de Transports. 

Hem volgut donar un vot de confiança a l’IBAVI no
esmenant-lo a la totalitat -sí amb esmenes parcials- perquè el
seu pressupost contempla l’inici de construcció d’uns 500
habitatges i, donada la greu pujada durant aquesta legislatura
dels preus de venda i de lloguer de l’habitatge confiam que
compliran almanco en aquesta matèria amb el que detallen al
capítol d’inversions i que a més vostè em va concretar en
comissió les dades concretes d’inici de les construccions,
perquè si no compleix i queda en paper banyat seria
imperdonable haver generat unes falses expectatives i que
només quedin en anuncis publicitaris. Per això donam aquest
vot de confiança, perquè feia anys que no teníem l’apujada de
preus que s’està produint aquesta legislatura...

(Remor de veus)

...i que no existia la legislatura passada. Sigui pel que sigui, Sr.
Conseller, però aquesta és la realitat, i no s’està abordant de
forma contundent, sobretot en la part d’ajudes o de mesures
noves que podrien tenir caràcter immediat. Per això lamentam
profundament...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...que es posi nerviós, perquè són temes que sempre abandera.

Lamentam que no s’hagués aprovat l’esmena a l’articulat de
davallar l’impost de transmissions patrimonials a un 4%. Això
sí que són decisions que afecten directament i de forma
concreta i directa a la davallada del preu de l’habitatge. Les
deduccions de l’IRPf que va presentar la Sra. Armengol en el
seu debat d’autonomia, la quantia econòmica és molt petita,
suposa 3 milions d’euros de cost en els pressuposts, amb la
qual cosa el nombre d’afectats i la quantia són mínims. Hem de
tenir present que els pressuposts de la comunitat autònoma
tenen una pujada d’ingressos espectacular gràcies a l’habitatge
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de luxe, perquè l’impost de transmissions patrimonials ha
passat en només tres anys, del 2015, en què hi havia 305
milions d’euros, a, per a l’any que ve, 512, quasi el doble, més
de 200 milions d’euros gràcies a l’habitatge. I el mateix per
actes jurídics documentats; hem passat de 77 milions d’euros
a 110, 35 milions d’euros gràcies a l’habitatge de luxe. Això
seria redistribuir la riquesa de què vostès parlen tant, que
l’habitatge que luxe, que suposa aquests ingressos, es destinàs
a polítiques i a ajudes directes, com seria la davallada al 4%;
d’un habitatge de 150.000 euros, ara, al 8%, suposa 12.000
euros el pagament de l’impost; a un 4 suposaria 6.000 euros.
Això són mesures que els ciutadans poden notar directament.

De les altres esmenes parcials no tenc temps, ho intentaré
fer a la rèplica però, com ja he assenyalat, l’esmena a la
totalitat se centra sobretot en la política de mobilitat d’aquest
govern. Agradi o no agradi a l’illa de Mallorca, on vostè té les
competències plenes en transport públic, hi ha una
problemàtica greu, hi ha saturació per anar a l’aeroport, per
anar als principals nuclis de població, i sobretot per accedir a
Palma. Cada any empitjora, i enguany ha estat un problema
greu, i no només en juliol i agost, sinó abril, maig, juny,
setembre, octubre, novembre..., és una dinàmica que predomina
pràcticament tot l’any, i aquest pressupost, el pressupost dels
1.000 milions d’euros més, no té cap cèntim d’euro a cap
infraestructura que pugui iniciar-se aquesta legislatura. És que
no hi ha ni projectes ni planificació, és tremend, i parlam,
parlam d’infraestructures que...

(Remor de veus)

...descongestionin aquestes vies, no parlam del tren tram, que
no tenia ni cap ni peus.

El transport públic està en standby. La penjada de medalles
de l’esquerra, l’eslògan que ells creuen en el transport públic és
fals. No només és fals sinó que és un eslògan -i perdonin el
qualificatiu- és un eslògan insultant, perquè no només no
avançam sinó que donam passes enrere; feim enrere amb
manco freqüències de tren i metro, feim enrere amb una flota
d’autobusos que, què vol que li digui?, no és que s’avariïn, és
que es cremen, és que és molt greu, es cremen, aquesta és la
situació; feim enrere en una planificació del Pla insular de
transports de Mallorca que l’ha enfrontat amb tot el sector, no
només amb els taxis, sinó també amb tota la federació de
transport; feim enrere amb unes polítiques ridícules de dur
autobusos buits a l’aeroport per a estrangers quan hi ha
moltíssima necessitat d’augmentar freqüències a moltes zones
per als treballadors i per als residents; i feim enrere perquè no
hi ha cap previsió de fer un transport públic alternatiu al privat.

Aquest és el balanç de legislatura. Només hi ha una cosa
positiva: l’electrificació, això sí que ho compartim i és una cosa
que s’havia de fer, no els projectes, ja hauria d’haver estat
electrificat, però res més, i en el balanç pesa més el que hi ha
cap enrere que cap endavant, i només podrem afegir, a un
costat de la balança -a l’altre no ho sabem- l’obligada licitació
de les noves concessions que s’han de fusionar dia 1 de gener
del 2019, que és vera que fa uns dies va sortir en el BOIB un
avanç, que encara no he pogut estudiar, però que ho faré.

Per cert, Sr. Conseller, no sé si l’han informat que en
comissió vàrem aprovar una esmena per posar-li 2 milions
d’euros per retornar freqüències de tren i metro, va ser una
esmena de la Sra. Seijas i gràcies al vot d’El Pi, del PP i de
Podemos es va aprovar en comissió. Però el seu partit a la seva
comissió va fer un vot particular, per llevar aquests 2 milions
d’euros que nosaltres havíem posat i Podemos va canviar el
sentit del vot, talment. Va tornar els 2 milions d’euros enrere,
estaven a Turisme, que és ver, el Sr. Alcover (...), és igual, una
altra partida de baixa. L’important és que un servei públic
essencial com és el transport públic tengui els doblers que
mereix en aquest pressupost de 1.000 milions d’euros més. Per
tant, pot agrair al seu partit que tornés enrere aquests 2 milions
d’euros i el de Podemos, tremend! Igual diuen que hi ha
adoctrinament turístic que voten una cosa per donar suport al
transport públic i després cap enrere. D’això se’n diuen
principis sòlids, eren els de la casta, l’eslògan.

Miri, Sr. Conseller, les úniques inversions que consten a
infraestructures curiosament és el pagament del peatge a
l’ombra de les carreteres d’Eivissa i del metro i del
soterrament, inversions injuriades amb falsedats i hipocresia i
amb una persecució personal cap el meu equip que ha quedat
retractat aquesta legislatura a la Comissió d’Investigació...

(Remor de veus)

Si Palma no està col·lapsada i xapada per un tren és gràcies
a aquest equip que va tenir la valentia de fer un soterrament i
un metro, que sí que estava planificat des de feia anys...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, sí, sí, sí. I gràcies a aquest equip es varen fer unes
carreteres a Eivissa, que eren les carreteres, -m’agrada
despertar els diputats-, qualificades com carreteras de la
muerte...

(Remor de veus)

Jo no li mencionaré allò que..., esperi, esperi...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor!

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Jo no li mencionaré el que deien del Sr. Matutes, perquè
vostè ho està vivint a les seves carns. A nosaltres ens dèiem que
fèiem coses per a Matutes i no era ver. I ara què passa? És ver,
Sr. Conseller?...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

És ver? No sap com vaig riure! I a més, ja li dic, que aquest
motiu arribés fins a Punta Cana i haguéssim de viure una
remodelació del Govern, de veres que la rialla continua. Jo no
sé si el Sr. Hidalgo o el Sr. Matutes és responsable d’aquesta
situació.
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Sr. Conseller, vostè és el responsable de la mobilitat de
transport públic a l’illa de Mallorca, però també de totes les
Illes Balears. Vostè és titular no només del transport públic a
Mallorca, sinó també de mecanismes de coordinació de les
competències transferides de carreteres, perquè ho diu la Llei
de transferència del 2001. Si els consells insulars no estan
executant les seves competències, vostè té la responsabilitat de
convocar una conferència sectorial i vetllar per la mobilitat de
les Illes Balears. Poc aporta a la nostra mobilitat un rescat al
túnel de Sóller, què vol que li digui? Justificant que han fet
infraestructures però sense fer res, perquè això és el que
implica, però el que hauria de fer el Consell de Mallorca és fer
infraestructures pendents des de fa molts d’anys.

Avui que estan de votacions a Catalunya i esperem que hi
hagi un resultat positiu per als partits nacionals...

(Remor de veus)

Ja dic, si féssim una votació de quines inversions s’estimen
en carreteres, li puc assegurar que el rescat del túnel de Sóller
seria ínfim. La gent votaria el segon cinturó, el tercer carril fins
a S’Arenal, el tercer carril fins a Palmanova, el desdoblament
Llucmajor-Campos. Això és el que diria la gent abans d’aquest
rescat.

Per tant, Sr. Conseller, la mobilitat té això, que no es pot
filosofar, que s’ha d’executar i s’ha de construir. Aquesta és la
mobilitat real i realista. La resta és la filosofia de la mobilitat.

Moltes gràcies, senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Conseller,
desde Ciudadanos tenemos una enmienda a la totalidad en la
Conselleria de Territorio, derivada de la enmienda 16271, que
suprime el Consorcio para el desarrollo de actuaciones de
mejora y construcción de infraestructuras en la entidad local de
Palmanyola. El consorcio finalizó en 2015 sus funciones y
proponemos que su actividad la asuma la propia conselleria, de
hecho el consorcio posee un gasto de casi 5.000 euros en la
asesoría. Este gasto ha aumentado bastante respecto a 2017,
que era de 1.000 euros. Desde Ciudadanos proponemos reducir
el sector instrumental, en aras a la racionalización de la
administración, donde el objetivo de que hasta el último euro
recaudado a los ciudadanos, revierta al máximo en el propio
ciudadano. Y consideramos que estos gastos en asesoría los
podría asumir la propia conselleria.

En cuanto a las enmiendas presentadas por Ciudadanos, me
gustaría comentar en primer lugar tres de ellas que fueron
aprobadas en comisión, transaccionadas, de lo cual estamos
satisfechos, porque sin duda mejoran los presupuestos, y
destacaría la transacción a la enmienda 16333 para destinar

1.585.000 euros a la construcción o rehabilitación de vivienda
social, en régimen de alquiler en Ibiza. Sinceramente nos
congratulamos de la aprobación de esta enmienda, porque
significa que al fin hay algún plan de vivienda para poder
invertir este dinero; porque mire, conseller, está claro que
llevamos casi 3 años sin haber implementado políticas de
vivienda social a la espera de una Ley de vivienda que no acaba
de llegar, una gestión ineficaz en este ámbito, que supone un
drama para muchas personas y familias que no pueden acceder
a una vivienda a un precio de alquiler asequible por la falta de
vivienda social.

Y miren, en Ibiza en 2015 había 75 Viviendas de
Protección Oficial en régimen de alquiler y todavía sigue
habiendo 75 viviendas en espera de que ejecute este plan,
porque es cierto que ahora usted por fin ha anunciado un Plan
de construcción de Viviendas de Protección Oficial, que
empezará a mediados de 2018 y finalizará en 2020. Pero para
Ciudadanos es un plan que si bien es muy bienvenido, sin duda
llega muy tarde, inexplicablemente llega muy tarde por el
hecho que desde el primer día que pisó su conselleria, sabía que
la escasez de vivienda a un precio razonable es un drama en
toda Baleares, especialmente en Ibiza, y desde Ciudadanos
creemos que tenía que haber sido una de las prioridades de esta
conselleria, ese Plan de vivienda. 

De hecho, desde Ciudadanos ya le interpelamos sobre esta
falta de políticas en vivienda social, proponiéndole que eran
necesarias tres medidas urgentes para romper con esta
inactividad en cuanto a política de vivienda. Primero le
propusimos que hiciera un Plan de vivienda. Segundo, le
propusimos potenciar la rehabilitación gratuita de viviendas
privadas a cambio de que los propietarios cedan temporalmente
al IBAVI sus casas para alquilar. Y, tercero, le propusimos
impulsar el alquiler de larga estancia, proponiendo la
disminución del IRPF en la actividad del alquiler de larga
estancia. Y bueno, parece ser que estas tres propuestas en 2018
van a ir adelante, de lo cual nos congratulamos.

Otra de las enmiendas transaccionadas es la aprobación de
400.000 euros para ayudas a la instalación de placas
fotovoltaicas en viviendas. El autoconsumo no solamente
favorece al medio ambiente, sino que desde Ciudadanos
creemos que será la solución para la pobreza energética y por
eso está muy bien que lo potenciemos y creo que es una medida
en la que todos estamos de acuerdo.

Y paso a defender algunas enmiendas que nos quedan sin
aprobar, entre las que destacaría la enmienda 16277. Es una
enmienda que para Ciudadanos es importante, porque es una
partida de 2 millones de euros para crear una linea de ayudas a
particulares para la reforma de fachadas y viviendas en barrios
maduros que están en estado de degradación. Nosotros
pensamos que no podemos dejar que las dificultades
económicas de los ciudadanos de un barrio tengan como
consecuencia la degradación de sus viviendas y del propio
barrio. Y con esta medida no sólo se consigue mejorar las
condiciones de vida de los vecinos en sus casas, sino que
también se mejora la imagen del barrio y sin duda la
convivencia y su cuidado posterior. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 6077

A continuación defenderé también dos enmiendas más que
nos quedan por aprobar, dirigidas al transporte público de 2
millones de euros. La primera de ellas dirigida al transporte
público interurbano en Mallorca y la segunda al transporte por
metro y tren. En ellas pedimos potenciar la creación en
Mallorca de nuevas rutas de transporte y ampliación del horario
de las rutas existentes. Creo que es una medida recurrente y que
la piden todos los ciudadanos y los usuarios del transporte
público. Y es una medida importante porque somos conscientes
de que..., es una partida importante porque somos conscientes
de que si se aumentan las rutas y las frecuencias también se
necesitará de dotación adecuada para marquesinas,
accesibilidad e incluso apoyo tecnológico.

También pedimos que se restituyan las frecuencias
recortadas en marzo en tren y metro y no solamente que se
restituyan estas frecuencias sino que se aumente la frecuencia.
Tenemos que tener en cuenta que poco a poco los ciudadanos
van viviendo en pueblos debido a la carestía de la vivienda en
los territorios cercanos a Palma y solamente haremos que se
abandone el vehículo propio si realmente apostamos por unas
frecuencias y unas paradas adecuadas para toda la población.

Ya por último, acabando, y seguiré defendiendo el resto de
las enmiendas en el turno de réplica, quiero comentar que
tenemos una enmienda de 50.000 euros para elaborar el
proyecto para una estación intermodal en Manacor.
Consideramos que en Manacor, como capital de la comarca de
Levante y que sobrepasa casi los 25.000 habitantes, es
necesario que cuente ya con una estación de tren y autobuses
lanzadera. Debería tener una estación intermodal para habilitar
taquillas, una oficina...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, per favor, vagi acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... de billetes, aseos y sala de espera. De hecho, es una
reclamación de los vecinos desde hace años.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Govern obrint un
torn incidental. Té la paraula el Sr. Conseller Marc Pons. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
No entraré a explicar de manera detallada els pressuposts de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, ho vaig fer ja en
comissió, crec que vaig donar una resposta absolutament a totes
les preguntes que se’m varen formular, per tant, a l’acta ja
queda perfectament reflectit.

Però sí crec necessari que davant d’aquesta esmena a la
totalitat del Partit Popular a la conselleria, l’única de tots els
grups parlamentaris, crec que val la pena que doni rèplica a

algunes afirmacions que en poc, Sra. Cabrer, es corresponen a
la realitat. I ja sorprèn, a més, que sigui el Partit Popular l’únic
que hagi presentat aquesta esmena a la totalitat als pressuposts
de la conselleria perquè és que ara exigeixen actuacions que
quan governaven no només es varen negar a executar sinó que
a més a més varen fer tot el que estava en les seves mans per
devaluar cada una d’aquestes empreses públiques, per devaluar
al màxim els serveis públics. 

Li posaré alguns exemples. La defensa de la privatització de
l’espai portuari, allò de que s’havia de privatitzar tots els ports
de gestió directa, va ser la justificació perquè durant quatre
anys no s’executés cap tipus d’obra en els ports de les nostres
illes. La seva obsessió per la venda de patrimoni públic i
l’abandonament de la política d’habitatge els va dur a disparar
la morositat en un 50% a l’IBAVI, a vendre els solars públics
per fer habitatge perquès es poguessin construir hotels a
determinades ciutats.

(Alguns aplaudiments)

Sense inversions en la millora dels serveis ferroviaris,
suprimint freqüències, eliminant línies en el transport públic
interurbà. Varen perdre durant una legislatura més d’1 milió de
passatgers, Sra. Cabrer, i ara la sentim aquí a vostè dient que no
ens podem moure com si això resultàs que es canvia d’un dia
per un altre, com si això resultàs que depèn únicament de la
mida de la carretera, Sra. Cabrer. Si mentrestant vostès quan hi
eren devaluaven i feien retirades en matèria de transport públic
evidentment ara costa més dissenyar, planificar i ser capaços
d’executar. O arraconant, Sra. Cabrer, de l’agenda pública la
lluita contra el canvi climàtic, es negaven a destinar partides
per fer possible la transició energètica de la que vostè encara a
dia d’avui ni tan sols parla. I així podríem continuar. 

Podríem continuar recordant la incongruència del que va ser
la seva gestió d’allò que feien quan hi eren al que ara
s’esquincen les vestidures reclamant. Però anem a pams, facem
alguns recordatoris. Aquests pressuposts, Sra. Cabrer, seran els
pressuposts de l’electrificació de la xarxa ferroviària, de l’inici
de setze promocions i de la construcció 511 nous habitatges, de
l’execució d’importants infraestructures de millora que
suposaran més de 32 actuacions en els nostres ports, o del
desplegament de la xarxa complerta de punts de recàrrega de
vehicle elèctric o de la preparació de tota la infraestructura
necessària per garantir que dia 1 de gener de 2019 hi hagi una
xarxa de transport públic modern, que vostè ni tan sols va ser
capaç de somniar.

Detallam encara més. En política d’habitatge no només
inversions, ajudes al lloguer per valor de 5 milions d’euros, tres
vegades més del que vostès hi destinaven, reorientant l’IBAVI
perquè ja no hi hagi d’haver, Sra. Cabrer, només un punt on
s’atenguin els ciutadans i a cada illa hi pugui haver respostes;
perquè ja no hi hagi cap habitatge en venda; perquè hi hagi més
pisos que es puguin llogar amb mesures fiscals, i tant com sí!,
amb l’ampliació de la deducció del lloguer, amb la deducció
d’inversions en les millores de la sostenibilitat, amb la deducció
d’assegurances d’impagament del lloguer, amb la deducció de
lloguers per trasllat per motius de treball. I el que encara és més
important, fent possible que l’ITS, l’impost de turisme
sostenible, també pugui dedicar recursos a l’habitatge públic. 
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Li dèiem en comissió, hem fet un pla per fer possible 500
nous habitatges, però aquestes illes en necessiten almanco
5.000, i li vàrem dir, hi estan d’acord?, accepten el repte de fer
possible que en deu anys tenguem 5.000 habitatges públics? I
es va produir un mutis en comissió. Estan disposats a
comprometre’s, Sra. Cabrer?, a fer possible precisament açò?,
a donar suport a la Llei d’habitatge, la primera de la nostra
comunitat autònoma, per donar una resposta real a la
problemàtica d’habitatge?

I seguim, esmena a la totalitat de serveis ferroviaris. L’únic
bo, ens diu, és l’electrificació que ja hauria d’estar feta, i jo li
deman, i qui l’havia de fer? Vostè que no la va fer? Val, idò,
hem arribat nosaltres i l’hem feta, efectivament, l’hem
planificada, l’hem executada...

(Alguns aplaudiments)

... i a finals del mes de juliol entrarà ja en funcionament aquesta
nova electrificació que farà possible, precisament, estalviar deu
minuts al trajecte entre Manacor o Sa Pobla amb Palma. I n’hi
ha més, evidentment, 85 milions d’euros, la cancel·lació de
préstecs que ens permet incrementar la nostra inversió pública,
supressió de passos a nivell, Pla de millora d’estacions... i amb
resultats. En aquest moment ja hem incrementat en aquesta
legislatura 600.000 passatgers en un any, Sra. Cabrer. 

Per tant, la feina que feim dóna bons resultats. I ens demana
la Sra. Cabrer a la vegada més recursos i crec que val la pena
fer la comparativa i que ens n’anem a la legislatura passada,
l’any que més recursos es varen destinar a serveis ferroviaris,
74 milions d’euros, al pressupost de 2018 n’hi ha 85,4, 11
milions d’euros més, Sra. Cabrer, en aquesta mateixa anualitat
de l’anualitat màxima a la qual vostès varen dedicar recursos.
Però li podem posar més de coses, perquè mentre omplim i
incrementam la plantilla de maquinistes ens trobàrem quan
vàrem arribar 24 acomiadaments improcedents que han suposat
2.280.000 a les arques de serveis ferroviaris, Sra. Mabel, i ara
ens explica vostè que hi havia una esmena que resulti...
2.800.000 euros per fer front a indemnitzacions
d’acomiadaments improcedents. Aquesta era la seva política
per reforçar el transport públic a les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

I continuam parlant de l’esmena a la totalitat del Consorci
de Transports per Mallorca on fa referència vostè a aquesta
idea de saturació, que és necessària la màxima inversió pública
confonent vostè mateixa el que són les pròpies competències
sense entendre que és el Consell de Mallorca que té la capacitat
de fer infraestructura viària, i amb una lliçó que l’ha vista i
l’han coneguda vostè, per fer autopistes molt grosses no es
resolen els problemes de saturació, basta mirar-nos Eivissa el
que ha succeït, inversions que suposen lloses terribles i
enormes per a aquesta comunitat autònoma que pagam i que
haurem de pagar no només en aquesta legislatura, en les
pròximes, i resulta que vas a Eivissa mires com funciona el
nostre sistema viari a l’illa d’Eivissa i veus que allò va ser una
mala decisió, no només perquè es varen tirar molts de diners
públics, moltíssims, sinó perquè, a més a més, no va resoldre
els problemes com es perseguia. Crec que això li hauria de fer
obligatòriament reflexionar. 

En el Consorci de Transports per Mallorca hi ha 42 milions
d’euros, incrementam la inversió en un 217%, adjudicarem, i
aquesta serà la tasca important dins aquest 2018, els contractes
a les noves concessions amb una exposició pública que ja hi és,
amb 3,5 milions aquest any d’equipaments tecnològics i de
programació informàtica, amb 1,5 milions per a la millora de
parades de bus i amb la primera fase de la integració tarifària
entre el Consorci de Transports, Serveis Ferroviaris i EMT.
Això sí que són passes cap a endavant per una millora de la
mobilitat, per una aposta de transport públic, per fer possible
precisament que els ciutadans cada vegada es trobin millor
utilitzant el transport públic i tenguin per tant, puguin prendre
la decisió de deixar el cotxe també a casa seva.

I ha donat resultats açò? Idò mentre vostès perdien quasi 1
milió de passatgers en la legislatura passada, nosaltres en
aquesta ja n’hem guanyat més de 600.000...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, sí, sí que anam fent passes i sí que les feim com
pertoca.

I seguim comparant, si vol vostè també, Sra. Cabrer, en
relació amb els pressuposts, què feien quan hi eren, quan
governaven?, què feia el Sr. Company, eh?, perquè no hem
d’oblidar que tot açò era la política estratègica de qui ara lidera
el Partit Popular, dels que ara ens volen donar lliçons, de com
hem d’executar o hem de planificar, 33 milions d’euros quan
vostès hi eren enfront als 42 milions d’euros d’aquest any,
d’aquest mateix any, més de 10 milions d’euros. Si ho sumam
tot, més de 20 milions d’euros més ara que la legislatura
passada en matèria de transport públic.

I sí, sí que feim passes i sí, sí que les feim de veritat i
mentrestant aguantam, Sra. Cabrer, mentrestant aguantam
lloses, 24 milions d’euros cada any, cada any amb un plurianual
per a les autopistes d’Eivissa; 600.000 euros de retirada de
terres; 40.000 euros de manteniment de la bassa d’una de les
autopistes perquè si no es negaven tots els passos subterranis;
240.000 euros el contracte de seguiment de supervisió
ambiental d’aquestes concessions administratives a les
autopistes d’Eivissa. Quan acabin les concessions a les
carreteres d’Eivissa els ciutadans hauran pagat 598 milions
d’euros per unes obres que en varen costar 172. Açò sí és mala
gestió.

I d’altra banda, el metro, 453 milions d’euros -453 milions
d’euros. Ambdues obres, aquestes dues, carretera i metro, ens
costaran, ens costen cada any, a aquests pressuposts del 2018
hi ha 56 milions, no és, Sra. Cabrer, poca cosa, gens ni mica de
poca cosa. 

I mentrestant feim feina i tant com sí!, i feim camí i tant que
sí!, i estam contents de poder dir que quan acabi aquest 2017 ja
no hi haurà cap barrera a cap carretera de les nostres illes, que
a Sóller la gent hi podrà arribar i hi podrà arribar sense haver
de pagar a cap banda i això que a vostè tan la disgusta és també
un exemple de mobilitat, de fer camí, de voler... sí, de voler
dissenyar bé les nostres infraestructures perquè ens puguin
funcionar com pertoca.
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I seguim fent feina i seguirem fent feina en un pla director
sectorial de mobilitat en el qual treballam, en un pla director de
transport públic per carretera que ha estat la base sobre la qual
s’han dissenyat les nostres concessions, amb un transport públic
també des de l’aeroport com a primera passa, 175.000 usuaris,
i l’any que ve n’hi haurà més, n’estic convençut, si som capaços
d’apostar per açò.

I davant açò, sí, estam fent, per tant, una bona feina, una
molt bona feina com també l’estam fent..., no hi ha fet vostè
cap referència i m’agradaria saber què pensa entorn a la política
portuària, 36 milions d’euros dins aquesta legislatura enfront
dels 2 milions que s’hi varen invertir en la legislatura passada,
36 front a 2, bàsicament només per a manteniment, d’obres de
manteniment i en canvi en aquesta dins aquest any veurem Cala
Ratjada, Ciutadella, Sóller, Fornells, Portocolom, Sant Antoni,
Portocristo, Andratx, Pollença, Alcúdia i altres ports on veuran
obres de millora d’infraestructures.

I sí, sí que val la pena, no només per aquestes inversions,
sinó perquè hem estat capaços a més a més de renegociar les
concessions dels ports de gestió indirecta, de 2 milions d’euros
haurem arribat a 9,6, ingressos de 9,6 milions d’euros que
garanteixen la viabilitat econòmica de l’empresa pública de
l’IBAVI. No es nodreix del pressuposts de la nostra comunitat,
sinó dels propis ingressos i que fa possible que... sí, sí, bé,
vostè, 5 milions de Ports, 5 milions de Ports s’hagin transferit
a l’IBAVI per garantir precisament l’execució d’aquests 511
habitatges.

Per tant, gestionam amb la màxima eficiència, mentrestant
també regularitzam i (...)  d’amarraments a tots els ports de
gestió directa, una cosa que feia més de deu anys que es
reclamava i que s’exigia i que resulta que no sortien. Per tant,
açò també és quan ho contraposam, Sra. Cabrer, un bon
exemple de gestió pública, que el que representa arribar al
màxim per donar la màxima i millor resposta a la ciutadania.

Com ho feim també en matèria d’energia, 5 milions d’euros
en línies d’ajudes lligades a punt de recàrrega de cotxe elèctric,
d’instal·lacions de renovables tant per a edificis i per a
particulars com també per a edificis públics, ajudes a la
mobilitat lligades al sector del taxi, també per a la pobresa
energètica o per al manteniment de la xarxa d’estacions de
vigilància de la qualitat de l’aire amb 500.000 euros que per a
nosaltres també és molt important.

6,4 milions, un increment d’un 23% i no sabem aquí tampoc
què és el que pensa vostè, si valia la pena fer aquesta passa per
fer possible la transició energètica o trobava senzillament que
havíem de fer com fins ara que era bàsicament negar el
problema.

I vaig acabant amb una darrera qüestió, l’esmena a la
totalitat de Palmanyola des del consorci on se’ns demana que
es liquidi i on a comissió ja explicava que la voluntat nostra és
precisament liquidar-lo. Què tenim aquí?, unes obres amb
deficiències que s’han d’acabar obligatòriament, amb una
problemàtica afegida i és que l’empresa que n’era responsable
va fer fallida i va desaparèixer i aquí tenim per tant, un
problema que hem de resoldre obligatòriament i en el moment

en què haguem fet açò la voluntat nostra és clara i és la seva
dissolució.

Tant és així que no hi ha hagut cap gerent, no s’ha
contractat cap alt càrrec per a aquest consorci, hi era a la
legislatura passada i crec que val la pena també recordar
aquesta qüestió. Per tant, a efectes nostres tan just sigui
possible, esperem que sigui dins el 2018, estiguem ja en
condicions de dissoldre aquest consorci.

En qualsevol cas, senyores i senyors diputats, uns
pressupostos que suposen una passa cap endavant en la millora
dels serveis públics, en la millora del que pot representar la
capacitat de moure’s, de desplaçar-se dels nostres ciutadans.

Deman, en qualsevol cas, perquè sigui efectiva, una
continuïtat en el temps i per tant, hi ha d’haver uns
compromisos en habitatge públic, en transport públic per fer
possible que en el llarg termini, hi hagi qui hi hagi, hi haurà
sempre el compromís de dedicar-hi recursos i d’anar millorant
aquests serveis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, sap què és una llosa de veritat?, Cesgarden, que té
hipotecat el Consell Insular de Menorca, que no pot fer res,...

(Alguns aplaudiments)

...això és una llosa per a un pressupost.

Però, vostè s’imagina, parlant de les carreteres d’Eivissa, la
llosa, per a vostè, que hi hauria en aquesta partida si el Govern
Bauzá no hagués tornat enrere la interpretació Carbonero de les
concessions que donaven 20 milions d’euros més a cada
concessionària...

(Remor de veus)

...i que vostès es varen negar a investigar a una comissió
d’investigació i que els tribunals han donat la raó que era una
barbaritat, vostè ha llegit la sentència, el que diu del Sr.
Carbonero i la interpretació en contra de tots els informes i de
la fiscalització i de la intervenció de l’Advocacia de la
comunitat autònoma?

Això és una llosa, això és el que s’hauria d’haver investigat,
que no varen tenir vergonya de no voler investigar aquest tema.

I és clar que les carreteres d’Eivissa figuren en una partida,
perquè són uns peatges a l’ombra, perquè s’han de pagar cada
any, no es...

 



6080 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 

(Remor de veus)

I sap per què no es varen poder pagar en efectiu?, perquè la
Sra. Magdalena Álvarez, la que está en el banquillo de los ERE
-la que está en el banquillo de los ERE- que me’n record molt
i allà és, ens va denunciar el conveni de carreteres injustament
i li va dir l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem que ens
havia de tornar els doblers. Aquesta és la situació d’aquesta
senyora, veurem si li va tan bé o no en les sentències aquestes.

Però, Sr. Conseller, vostè no dóna solucions a la mobilitat,
ja li ho he dit, vostè és el responsable en transport públic per
carretera i per metro a Mallorca, del transport públic, ens diu
de l’electrificació?, però vostè... és clar, vostès es creuen que
no han estat mai al Govern, creuen que sempre hi ha estat el
PP, jo...

(Remor de veus)

Sap què vaig rebre jo?, sap què vaig rebre?, un tren de
Manacor acabat d’inaugurar que va caure i hi va haver ferits,
això és el que jo vaig rebre, vaig haver d’arreglar el tren de
Manacor que no estava electrificat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I ens diu a nosaltres? Jo vaig haver d’arreglar això i vàrem
fer tota l’electrificació d’allò que és el soterrament i l’estació
intermodal, per modernitzar el transport públic ferroviari, que
s’havia de fer primer de tot a Palma i no posar més freqüències
que dividien la ciutat. Això era un problema real a Palma, que
encara continua amb les vies del tren de Sóller una part. Però
aquesta és la realitat i un tren de Manacor que va fer el seu
partit, que va caure. I em parla a mi d’electrificació del tren de
Manacor? Vaig fer el que vaig poder i vaig fer molt,
efectivament. Eren vostès que l’haurien d’haver inaugurat
electrificat.

Però a part del transport públic de l’illa de Mallorca, vostè
és responsable també de la mobilitat de totes les Illes Balears,
perquè hi ha uns consells insulars que se’ls varen fer unes
transferències en carreteres, però que han de complir i vostè a
la Llei de transferència diu que pot convocar i ha de convocar
conferències sectorials per coordinar i vigilar que els consells
compleixin les seves inversions. No és rescatar el túnel de
Sóller, és fer un desdoblament Llucmajor-Campos per exemple
que està pendent, un accés a Lloseta, un tercer carril fins a
s’Arenal. És aquesta la situació i que no ens podem moure cada
dia és aquesta i és aquesta la seva responsabilitat i que cada dia
és més greu. Li agradi o no vostè un problema, el tenim tots
cada dia per desgràcia. I vostè ens ha de donar solucions. 

Miri, ahir sortia al Diario de Mallorca un article
curiosament del Sr. Joan Riera, sots-director, que es titulava
Medio siglo de la primera autopista. És un article que parla
sobre la primera autopista, que va ser la de l’aeroport i es va

inaugurar l’any 1967, fa 50 anys. I ens deia textualment: “Los
conductores de hoy en día somos incapaces de imaginar una
Mallorca sin autopistas. Los atascos de cada mañana en las
entradas a la capital serían monumentales sin los 4 o los 6
carriles de cada una de estas vías”. Continua parlant de
l’avanç que va suposar, del Simca 1000, dels cotxes que hi
circulaven. Un projecte que per cert, va ser redactat pel
l’enginyer Miguel Angel Llauger, és curiós, ... la història és
divertida. Conclou, no els llegiré l’article perquè no tenc temps.
“Los mallorquines que entonces se maravillaron con aquel
avance de la modernidad, hoy abren un debate apasinado con
voces enfrentadas cada vez que se plantea una prolongación
de las existentes”. Mirin les coses i les voltes que dóna la vida.

Sr. Conseller, tenc poc temps, jo li dic que en habitatge
només parla que vostès han augmentat, la partida és la mateixa.
Si diuen que augmenta el lloguer i la subvenció, almanco posin
doblers a la partida, perquè genera molta desconfiança, el
mateix que ja li deia l’any passat. Ja li vaig fer una esmena que
no va voler acceptar.

Acab, Sr. Conseller, i jo li deman valentia i feina. Vostè i jo
duim anys en aquesta plaça i sabem que les legislatures es fan
curtes. I per això és dur sentir que un govern que tenia els
deutes que li sortien per les orelles, és dur que li diguin que no
va fer res. Quan vostès ja duen quasi tota la legislatura, tres
anys, en tres anys ja ha passat la legislatura i abans del Sr.
Bauzá hi eren vostès també...

(Remor de veus)

No, no, no, abans ja hi eren vostès Sr. Conseller. I, a més,
vostès tenen 1.000 milions d’euros més que aquest govern no
té. Per tant, és dur sentir aquestes coses. És complicat fer coses,
Sr. Conseller, i a més si fas l’acció política és més complicada
i també més arriscada. Per tant, el més còmode és no fer. Però
per favor no torni dir que un govern hipotecat no va fer res,
perquè vàrem fer més del que podíem i vàrem fer el millor que
es podia fer: generar feina i generar creixement.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, conseller. Bueno, ya vemos que por los unos y por
los otros, no hay manera de solucionar el problema del
transporte público. Y, miren, comentarle al conseller que sí,
efectivamente es cierto que el gerente de este consorcio ya no
está, cosa que es buena porque es una estructura menos en la
administración que hay que pagar, pero también es cierto que
ha aumentado el gasto en asesoría y bueno, esperemos que este
2018 ya sea el momento para cerrar el consorcio.

Y también acerca del transporte público, es cierto que en
estos dos años y medio no se ha puesto toda la carne en el
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asador para aumentar y para favorecer el transporte público,
porque ni las frecuencias ni el número de paradas ha aumentado
y, de hecho, lo que usted ha dicho continuamente es que se está
esperando a poner este Plan de transporte público sectorial en
marcha. Pero mientras espera ya han pasado dos años y medio,
y el transporte público no solamente está prácticamente igual,
sino que las frecuencias del tren y de metro se han acortado. Y
de hecho los pueblos le están pidiendo este aumento y esta
restauración de todas las frecuencias. No olvidemos que son
personas que necesitan ir a trabajar y quieren unos horarios de
transporte público que no tienen la frecuencia necesaria. 

Y también que en vivienda le ha pasado un poco lo mismo.
El Plan de vivienda empezará a ponerse en marcha en abril de
2018 y finalizará en 2020, es decir, un año y medio como
mínimo antes de las que las personas puedan tener esa vivienda
de protección oficial en marcha. Por lo tanto, también ha estado
la legislatura esperando a la aprobación de este Plan de
vivienda que no llega, pero mientras tanto no se han puesto en
marcha las medidas necesarias.

Y por último quiero comentar también un par de enmiendas
que nos quedan y que consideramos importantes. Hay dos
enmiendas, una de ellas la 16279 y la 16278, dirigidas a
transporte eléctrico. La primera es una ayuda de 2 millones de
euros para empezar un plan destinado a poner en marcha
ayudas para la progresiva renovación de la flota de autobuses
de las empresas de transporte público, para que sean autobuses
eléctricos. Creo que ya se está poniendo en marcha un plan
para empezar con los autobuses eléctricos, que ha sido como un
experimento pero que ha salido bastante bien y creo que lo que
debería hacer es apostar porque estas empresas tuvieran estas
ayudas para hacer la renovación de la flota. Y por otra parte
aumentar los puntos de carga de vehículos eléctricos en las
islas, consideramos que es muy importante.

Y nada más, únicamente comentar que la enmienda de 2
millones de euros para aumentar el número de frecuencias y de
paradas, que fue aprobada en comisión por parte del Grupo
Mixto, esperemos que se lleve a cabo y que todos voten a favor
y que también (...).

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. 

Contestació del Govern. Té la paraula el conseller Sr. Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. President. No tenc ganes d’incrementar
encara més la tensió aportada aquí per la Sra. Cabrer, sí que en
tot cas em queden alguns dubtes, Sra. Cabrer, i no hi ha manera
d’acabar de saber ben bé vostès què diuen. Perquè pugen aquí
dalt i exigeixen més al Govern en matèria d’habitatge per
exemple i jo li he llançat una altra vegada com ho vaig fer en
comissió, són capaços de comprometre-nos tots a fer un pla a

deu anys vista per fer possible 5.000 habitatges? I hi torna
haver un altre mutis..., i hi havia rèplica, hi havia rèplica ...

(Alguns aplaudiments) 

Hi torna haver un altre mutis. Aquí el que sí es posa de
manifest és que qui està convençut, qui és capaç de fer passes,
qui és capaç d’aconseguir recursos, qui és capaç de planificar
i executar és aquest govern i que quan la dreta hi ha estat, en
determinats moments no només no ha fet res, sinó que a més a
més desmuntava allò que s’havia trobat. I açò és una diferència
important, molt important, que posa de manifest dues maneres
d’entendre la política, i jo em qued amb aquesta, me qued amb
la idea no només de dir que hauríem de fer possible,
incrementar el parc públic d’habitatge. I aquesta legislatura a
açò ho veurem.

No només amb açò, amb els lloguers, que ens deien, home!,
és que el Pla d’habitatge arriba! És que hem passat de 600
ajudes en un any que es donaven a 2.400, hem multiplicat per
tres, 2.400 famílies que directament se’n beneficien. Hem fet
possible que a totes les illes hi hagi un lloc on pugin ser ateses
per donar resposta, perquè vostès van tancar totes i cada una de
les oficines, sí, també la de Menorca i la d’Eivissa, tot tancat,
no era possible poder-se dirigir a l’administració pública...

(Alguns aplaudiments)

I açò és, per tant, el que hem fet i el que seguirem fent, amb
una passa rere l’altra.

Respecte de la part de carreteres, jo crec que s’equivoca no
només de debat, sinó de lloc. La planificació de carreteres, les
competències en matèria de carreteres són dels consells
insulars, i vostè, a açò, estic convençut que ho sap; per tant, si
és així, i el que té és interès de fer un debat de com ha de ser el
model viari a l’illa de Mallorca, evidentment l’ha de traslladar
al Consell de Mallorca, i si no és així no ho ha de fer als
pressuposts, perquè no és des d’aquí que hem de dedicar
recursos.

Què li dic jo? Home, que estam agafats de mans i peus per
tot el que ens ve al damunt d’altres inversions, i que la inversió
i la mobilitat no són només carreteres, és transport públic, és la
importància de millorar en açò, i li hem fet plantejaments i hi
ha recursos que incrementen 25 i 30% respecte del que hi havia
i que per tant posen de manifest que anam directament,
directament per bon camí.

Jo crec, insistesc, i n’estic convençut, que aquests són uns
bons pressuposts, fan una passa cap endavant en matèria de
transport públic, la fan tant a Serveis Ferroviaris com al
Consorci de Transports; la feim també en matèria d’habitatge;
la feim en matèria portuària, que crec que també és molt
important perquè els nostres ports són estratègics i la valoració
de totes les entitats és que ja era hora, ja era hora que ens
prenguéssim seriosament les inversions en matèria portuària i
ho estam fent; i una darrera qüestió: la part energètica, de la
qual tampoc no he sentit dir absolutament res, no sabem si hi
està d’acord o no, en la lluita contra el canvi climàtic i en la
transició energètica. Hi ha un increment importantíssim amb un
disseny molt clar que representa en moments determinats una
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visió diferent del Govern d’Espanya forta; tancar Es Murterar
hauria de ser una realitat, una realitat; canviar combustibles al
port de Maó hauria de ser-ne una altra, i aquí hauríem de poder
anar tots a l’una, i cada un hauria de poder empènyer, i de la
mateixa manera que veim el president que per matèria de... -el
president del Partit Popular, eh?- que per matèria d’agricultura
es mou i va i..., home, jo li demanaria que siguem valents,
plantem-nos tots davant del ministre Nadal i diguem-li “ja n’hi
ha prou, de carbó, aquests reis no volem més carbó, s’ha
acabat”. Siguem capaços de funcionar a partir d’ara amb
energies molt més netes, i són estratègies molt clares que hem
sabut dibuixar cercant acords amplis, però ens agradaria en
certa manera que hi hagués també una veu forta i clara del
Partit Popular d’aquí reivindicant davant Madrid el tancament
també d’Es Murterar.

En qualsevol cas els pressuposts són bons pressuposts, són
millors del que ho eren l’any passat, duen una continuïtat i
garanteixen tot allò que anam planificant. Quan acabi el 18
veuran vostès molta obra pública més feta, millors serveis per
a la ciutadania, i açò és el que en definitiva perseguim com a
govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Sr. President. El nostre grup parlamentari
no sosté en relació amb la Conselleria de Mobilitat, Territori,
etc., etc., una gran discrepància en matèria pressupostària, la
nostra discrepància és en altres àmbits, per exemple la nostra
discrepància va ser molt clara en la Llei d’urbanisme i vàrem
presentar una esmena a la totalitat a aquesta llei d’urbanisme,
i la nostra discrepància en matèria de mobilitat no és tant en la
prioritat, que compartim absolutament i li ho hem manifestat
altres vegades, de la inversió que es fa de l’electrificació del
tren a Manacor, que ens pareix evidentment que era la inversió
prioritària que s’havia d’afrontar i així s’ha fet, i en aquest
sentit sempre li hem mostrat la nostra conformitat, discrepam
en matèria de mobilitat en el seu pla de noves concessions de
transport públic regular, que és on s’han d’introduir algunes de
les millores que plantegen esmenes parcials d’alguns grups de
l’oposició. 

Jo crec que la concessió és una gran oportunitat per
plantejar noves rutes, per plantejar millora dels vehicles, per
plantejar més freqüències en aquesta concessió, per tant a un
cost zero, en principi, per a l’administració pública, on es pot
fer una tasca en aquest sentit. Ara bé, la nostra discrepància la
coneix perfectament, nosaltres la concentració en grans
empreses, al final, d’aquestes concessions de transport regular
ens pareix que provoca que el Govern estigui apostant per
perjudicar les PIME, per perjudicar els petits empresaris, i per
tant estam en contra, i li ho hem dit reiterades vegades, de la

concentració, tot i saber que aquestes noves concessions s’han
de treure, però pensam que s’haurien de treure molt més
dividides, molt més segmentades per donar oportunitat als
empresaris locals, als empresaris de les Illes Balears, de
presentar-se i poder ser adjudicataris d’aquesta concessió de
mobilitat.

Per tant és evident que necessitam moltes més inversions en
mobilitat, és evident que tenim una gran oportunitat amb el
transport regular, i és evident que moltes de les esmenes que es
plantegen, a les quals ja els anuncii que a moltes d’elles ens
abstendrem per aquest raonament, es podrien aconseguir, ja
dic, sense cost per a l’administració a través d’aquestes
concessions i les obligacions corresponents dels contractes que
s’han de signar.

En relació amb els habitatges, nosaltres també..., nosaltres
li volem manifestar..., ja sé que no ens ha llençat a nosaltres
aquest repte, però nosaltres l’hi acceptam perfectament, perquè
com que tenim vocació, voluntat, ganes, humilment, de tenir un
paper important en la política balear, evidentment pensam que
la línia continuista i l’aposta que vostès fan d’aquests 5.000
nous habitatges, jo no diria nous habitatges, jo diria habitatges
públics; no vull dir que hagin de ser de construcció, vull dir que
poden ser, i així ho vàrem fer a una esmena que vàrem fer a una
iniciativa parlamentaria, que poden ser d’adquisició, és a dir,
habitatges ja existents que passin a ser de parc i de titularitat
pública. Nosaltres acceptam aquest repte dels 5.000; per què?,
perquè és evident que a Espanya en general i a les Illes Balears
en particular tenim un percentatge baixíssim de parc públic en
relació amb la mitjana europea, estam molt, molt enfora, molt
manco de la meitat del percentatge europeu en parc públic; i
també tenim, i vostè ho coneix perfectament, un problema que
aquí no hi ha lloguer, la cultura del lloguer que existeix al
centre d’Europa; això és una dificultat afegida per resoldre el
tema de l’habitatge. Per tant nosaltres estam contents que hi
hagi un increment de la inversió. 

Sincerament esperàvem més de Podemos; no em puc resistir
a dir-ho, perquè, clar, al final si la gran aposta de Podemos era
l’emergència habitacional i que tot queixa, i la llei de lloguer
turístic no s’havia d’aprovar perquè havien d’introduir la seva
gran esmena d’emergència habitacional, i al final resulta que
els han acceptat una esmena dient que allò que tenien previst ho
posam d’una altra manera i ja s’han acontentat, tornam al
xupaxups, i això és així. Miri, la Sra. Xelo Huertas ha fet una
esmena de 18 milions d’euros, això...; bé, agradarà o no
agradarà, ja sé que el Govern la rebutjarà, però almanco ha fet
una esmena..., allò de dir “facem una passa brutal en
emergència habitacional”, que és el que s’espera de Podemos
si realment creien tant en aquesta qüestió, però al final ja veim
que s’acontenten amb molt poca cosa.

Estam amb la Llei d’habitatge. Clar, on s’ha d’actuar?; a
part d’avançar en aquests 5.000 habitatges de titularitat pública
on s’ha d’avançar és en l’habitatge buit, nosaltres ho hem dit
repetidament. Aquí hi ha hagut grups que s’han dedicat a culpar
el lloguer turístic de tots els mals, quan els problemes
d’habitatge hem dit que són un percentatge molt baix
d’habitatge públic en relació amb la mitjana europea, i una
cultura de propietat i no de lloguer, i tenim un problema que no
som capaços d’arreglar: tenir la capacitat que el lloguer
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funcioni millor, el mercat de lloguer funcioni millor; per què?,
per incentius fiscals, vostè intenta posar algun incentiu fiscal,
però nosaltres no podem deixar de dir que si no s’arreglen, i
això no és competència de les Illes Balears, però si no
s’arreglen les garanties per a la propietat que davant
impagament pugui recuperar l’habitatge i el pugui explotar
adequadament, és evident que tenim el que tenim, que són
molts d’habitatges buits, i aquest és un altre problema que
tenim molt greu. Vostès ho afronten, nosaltres tenim matisos,
tenim esmenes, tenim discrepàncies amb la Llei d’habitatge,
però és evident que aquest és un dels grans problemes de
l’habitatge. Si continuam tenint un parc d’habitatge buit tan
gran difícilment podrem fer front a les necessitats d’habitatge,
i per tant el que hem d’intentar és mobilitzar amb garanties per
al propietari aquest habitatge buit. Crec que la Llei d’habitatge,
bé, fa una aposta, hi ha partits que no la veuen, nosaltres
pensam que s’ha d’incidir perquè fer una llei d’habitatge que no
toqui els habitatges buits ens sembla que és allò de fer retxes a
l’aigua o fer pura retòrica, que és el que fa Podemos
normalment i evidentment no serveix absolutament per a res
d’arreglar els problemes reals de la ciutadania. 

Acab. Ciutadans i el Partit Popular presenten algunes
esmenes que, clar, nosaltres pensam un poc, ho deia el
conseller, algunes de carreteres, d’inversions en carreteres idò
són més competència del consell insular, amb això estam...
podem estar d’acord, tot i que evidentment el Govern sempre
pot col·laborar. Per això, ens abstendrem en aquestes esmenes. 

I el mateix li dic de la rehabilitació d’habitatges, per a
nosaltres la rehabilitació d’habitatges qui hauria de ser el
principal protagonista haurien de ser els ajuntaments, i això ens
duria a la regla de despesa de Montoro i a tots els doblers
immobilitzats, però evidentment també el Govern podria
ajudar-hi i, per tant, nosaltres també ens abstendrem en aquesta
esmena de Ciutadans. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Montserrat Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Mis enmiendas
se dirigen a la impulsión y a la evaluación de las necesidades
en vivienda social junto con una para la mejora del transporte
ferroviario. Ésta tuvo un paso azaroso por la comisión y
durante unos minutos fue aprobada y también voy a defender
que se vote a favor ahora y a ver si tiene suerte y sigue viva
incorporada al texto.

También voy a defender las enmiendas de la diputada
Huertas debido a su ausencia, pues está con un principio de
neumonía, cosa que le ha impedido participar en este pleno
como tenía previsto y bueno... intentaré hacerlo lo mejor
posible, aunque no como ella, por supuesto. 

Respecto a las viviendas centradas en la vivienda social
pues tengo que agradecer al Partido Socialista la transacción

que me ha ofrecido en comisión y que ha permitido que se
destinen 2 millones más a ayudas al alquiler social. También he
aceptado una transacción para dedicar al estudio de las
necesidades de vivienda social en Menorca. 

Bueno, en unos años hemos visto como, aunque azotados
por una crisis económica propiciada por la burbuja
inmobiliaria, el precio de la vivienda no ha bajado y como
mucho se ha estancado algunos años. En estos momentos
estamos asistiendo a otra subida, el caso del alquiler, por eso lo
del impulso a estas necesidades de vivienda y que se facilite un
mayor número de viviendas de alquiler y ayuda y acceso a las
clases más débiles para que puedan tener una vivienda digna.
No podemos permitir la creación de otra bolsa de
desamparados sociales por una burbuja en el alquiler. 

En cuanto a la enmienda referente al transporte ferroviario
me gustaría también señalar las necesidades sociales de un
transporte público. Estamos viendo todos que los pisos en
Palma están en un preció que está inalcanzable para muchas
familias y se tiende cada vez más a alquilar en poblaciones más
lejos de la capital, donde realmente están los trabajos y eso
hace que muchísimas familias, muchísimos ciudadanos tengan
que desplazarse para venir a trabajar y para retornar. De hecho,
un ejemplo fue el pasado pleno, no el de ayer, el del martes,
donde ya no había trenes si alguien tenía que desplazarse... si
algunos de los diputados tuvieran que coger el tren para ir a
Inca, a Lloseta, a Manacor pues se quedarían en tierra porque
no tendrían tren para poder llegar. Entonces, entiendo que es
necesario reforzar las frecuencias para que todos los
ciudadanos que tienen que venir a trabajar a Palma puedan
dejar su coche, no tengan que atascar las carreteras y puedan
utilizar el transporte público. 

Referente a las enmiendas presentadas por la diputada
Huertas tenemos bastante similitudes temáticamente, el impulso
de la vivienda social de alquiler y su orientación para uso de las
rentas más bajas debería llevar tiempo siendo prioritario.
También se incluye una enmienda para fomentar la
rehabilitación de viviendas con criterios de eficacia energética
y sostenibilidad. 

En cuanto a la financiación de todas estas enmiendas tengo
que admitir que desplazan cantidades significativas en el
presupuesto, pero se ha optado por la triada más lógica:
encargo de estudios, comunicación institucional y promoción
turística; que conste que no me opongo a estas tres actividades,
simplemente me parece que su financiación está siendo
desmesurada y más en estos tiempos de emergencia social.
Porque, señores del PSIB, aunque los datos macroeconómicos
y los periódicos digan que estamos mejorando, no caigan en el
error de Rajoy de que todo va bien y que va mejorando la
economía, hay muchas familias que siguen pasándolo mal y a
las que no está llegando la bonanza económica, ¿que a lo mejor
tarda más en llegar y que les llegará?, vale, pero ahora mismo
no les está llegando y de esas familias es de las que nos
tenemos que ocupar para proteger y para poder ayudar a que
puedan tener una vida con dignidad. 

Al final, el dilema que se plantea es muy básico, apoyamos
unas políticas claramente sociales o caemos en la inercia
continuista y los problemas sociales que se derivarán de esta
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burbuja de alquiler no podrán ser atajados de un día para otro,
debemos empezar a planificar un sistema en el que la vivienda
en Baleares no sea visto como un lujo sino como la necesidad
que es. De ahí les pido apoyo para estas enmiendas.

Gracias. Y no quiero marcharme sin apoyar un comentario
del Sr. Melià, de su intervención. Sr. Melià, muchos
esperábamos más de Podemos en habitatge, en rescate
farmacológico, en defensa y apuesta por el transporte público,
pero la realidad pone todo en su sitio.

Gracias. Bon Nadal a todos y feliz año. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor
Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sr. President. Me gustaría detenerme, en
primer lugar, en el desbarajuste que ha montado el Partido
Popular al presentar estas enmiendas y las enmiendas a la
totalidad, y lo digo sinceramente, porque como nos tiene
acostumbrados, no saben, señores y señoras del Partido
Popular, han demostrado y están demostrando que no saben
gobernar para la gente. Las enmiendas que hoy nos toca debatir
son un clamor a la indolencia. 

Sra. Cabrer, me he quedado de piedra al ver que pretender
hacer usted un “simpa”, resulta que usted crea la deuda y luego
pretende no pagar los intereses. Sra. Cabrer, que no es serio...

(Alguns aplaudiments)

... no es serio, Sra. Cabrer, pero no es serio porque usted...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... porque no es... no es serio porque usted no pretende pagar
los intereses porque quiere hacer políticas sociales, porque
entonces de eso podríamos llegar a hablar, ¿no?, porque, claro,
no seré yo quien pretenda defender los intereses de la usura de
la banca, sino porque lo que quiere destinar es para la
construcción de más infraestructuras, de más carreteras, por eso
decimos que no lo saben, y es que en realidad en eso de poner
bajas en la amortización de la deuda están ustedes más perdidos
que Don Quijote en un parque eólico.

El programa de amortización de la deuda y el pago de
intereses se debería llamar Mabel Cabrer y González, se lo
merece. Usted y sus autopistas de Ibiza se merecen un
homenaje a la posteridad, ninguna obra pública tiene tres
dígitos porcentuales de sobrecostes, y mire que es difícil tener
ese récord en el partido de los sobrecostes populares. Bueno,
pues sí, usted coge y produce deuda y luego quiere hacerse un
“simpa” en los intereses

(Se sent una veu de fons inintel·ligle)

Quería felicitarla porque ha conseguido que una vez más la
lentitud en la justicia jugase a favor de la injusticia y así hayan
prescrito los posibles delitos de las autopistas de Ibiza, pero
seguramente el mayor homenaje es consagrarle un nuevo
nombre a los presupuestos en el programa 011A, Mabel
Cabrer, amortización de la deuda.

(Alguns aplaudiments)

Hablemos de piedras y de construcción que es a lo que
usted tanto le gusta. Y de hecho le gusta que quiera cambiar
piedra por cemento y entonces por eso han presentado
enmiendas con bajas en cultura para hacer nuevas carreteras y
presentan bajas en investigación y desarrollo para destinarlo a
puertos. 

Sinceramente, si en el presupuesto es donde se pueden
analizar las prioridades políticas del Partido Popular, lo que
demuestran sus enmiendas es que el proyecto del Partido
Popular para las islas es un caos peor que los precedentes o que
los predecesores.

Y mira que es difícil hacerlo peor que Cañellas que dimitió
porque casi le pillan con las manos en la masa en el túnel de
Sóller; que Jaume Matas que acabó en la cárcel y que el Sr.
Bauzá que casi le echan de su partido. Pero el plan de
Company para las islas es aun peor que el de sus predecesores
y de la continuidad histórica, de todos los anteriores está usted,
la incombustible Mabel Cabrer, que... lo cimienta todo, Sra.
Cabrer.

También hemos apreciado en estos presupuestos que el Sr.
Company se acuerde de la vivienda, pero se acuerda de la
vivienda cuando ya no es conseller del ramo, es curioso, todo
un detalle por su parte. Nos quiere recordar de lo que se olvidó
cuando no... no está en su mandato y como dice Rajoy lo único
es... lo único serio es ser serio, Sr. Company.

¿Donde estaban sus propuestas cuando era conseller?, es
una pena que no esté el Sr. Company para que nos lo aclare.

En un acceso repentino en lo que podríamos denominar un
nuevo programa de alta que es Biel Company cuando está en la
oposición, eso sí, el Partido Popular presenta altas en:
asesoramiento de municipios en materia de vivienda, fomento
de vivienda social, elaboración en un plan de vivienda,
creación en un programa de cesión voluntaria de viviendas,
línea de ayudas para la elaboración de proyectos de innovación
en materia de vivienda, incremento de partida subvención de
vivienda, hay otro que ahora hablaremos de ello.

Todas estas líneas, todas estas altas y estas acciones de
gobierno ya se están haciendo y por eso no les vamos a dar
apoyo, pero luego hay una que nos llama la atención y ya
solicitamos aclaración en comisión y, claro, no se nos dio
respuesta y nos llama poderosamente la atención que es:
creación del programa de captación de viviendas al mercado
libre, ¡eh!, no sabemos qué significa. 

Creemos que es en esa noche donde el Sr. Toni Camps,
no... Toni Camps estuvo redactando esas enmiendas, esa
noche...
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(Remor de veus)

...y de qué será... esas enmiendas neoliberales, dice que el
Gobierno... el Gobierno se ponga ahí a captar viviendas para
luego pasarlas al mercado libre, no sabemos, no nos lo
explicaron. Es muy rara. Captación de viviendas al mercado
libre, muy raro.

Bien, total, ¿que suenan bien?, parece que suenan bien,
salvo esa, suenen bien, pero nos vamos a negar. ¿Por qué?,
porque resulta que todas las bajas a las que aplican esas altas
están destinadas a sacrificar políticas de cultura en la
dirección... en la dirección general de servicios de
transparencia, cultura i deportes. Total, que se cargan una
conselleria para hacer políticas de viviendas que además ya se
están haciendo. 

(Remor de veus)

Total, que no.

Y además, también presentan bajas en comunicación
institucional. Es decir, vamos a hacer políticas de vivienda,
pero no vamos a poder comunicar que hacemos política de
vivienda. Señores del Partido Popular, no cuela, no funciona,
desmontar una conselleria de cultura, de deporte y de la
comunicación institucional a cambio de hacerse los... que hacen
políticas sociales no funciona, es decir, no lo vamos a apoyar
y además eso sólo lo proponen cuando están en la oposición.

En estos presupuestos de 2018 hemos acordado un plan de
vivienda con el Gobierno también en el que se pondrán 511
viviendas públicas más en circulación, lo que supone una
inversión de 50 millones de euros y que en diez años se pondrá
a gestionar viviendas para 5.000 familias, eso cuando en el
IBAVI están a la espera 1.800 familias, supone un incremento
sustancial, pero estamos todavía muy lejos de la media estatal,
cuando ahora mismo sólo se están gestionando en el IBAVI
1.800 viviendas en 300... 300 en el Ayuntamiento de Palma y
solo 30 en el IBDona, todavía estamos muy lejos de ello.

El Plan de vivienda ha sido una pieza clave en estos
presupuestos de 2018, pero sobre todo la mentalidad de que
llevan atrás y que hay que... hay que construir viviendas en
alquiler y no viviendas en la compra porque el endeudamiento
debe recaer sobre la comunidad autónoma y no sobre las
familias, no como las políticas que estaba haciendo el Partido
Popular.

Espero sinceramente que hagan la reflexión porque las
cosas más graves que ustedes han hecho a la gente en estas islas
ha sido de una irresponsabilidad política sobre la vivienda y
que tiene... una base precisamente en la inexistencia de esas
políticas.

Nosotros hemos presentado, ya voy rápido porque se me
está acabando el tiempo, una...

(Remor de veus)

...sí, voy rápido, ¿no?, unas enmiendas de 3 millones de euros
para afrontar la emergencia habitacional que supone un 30% en

el incremento de políticas de vivienda, una creación...,
precisamente lo que decía el Sr. Melià de la necesidad de
movilizar vivienda vacía para la creación de la oficina de la
vivienda vacía; 50.000 para la reforma de un centro de (...) en
Ciudadela, 400.000 para la ayuda a la transición energética y
100.000 para la generación de energía de biomasa, perdón...,
150.000 para mejora de frecuencias de transporte público y
aumento en la dotación para la energía... para la agencia
pública de energía.

Estamos contentos de que haya una partida para crear la
agencia pública de energía, hubiéramos querido que se creara
efectivamente con la ley de articulado pero esperamos a la ley
de cambio climático.

Pensamos que muchas de las medidas que vayamos
negociando y que va haciendo el Gobierno va en la buena
dirección, pero tenemos dudas sobre la canalización del gas y
la concesión de Redexis (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per favor, vagi acabant.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, un minuto, Sr. Presidente, para siempre una medida
efectiva para la transición, será difícil después pasar a
renovables.

Bueno, con esto termino y que pasen buenas fiestas.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, som aquí avui amb el
pressupost de la seva conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, de 180,5 milions, un 8,7% més. Creim que això és
important, i per tant jo crec que és una empenta a aquesta
política de continuïtat i que reflecteix aquests acords pel canvi
en quatre eixos fonamentals que consideram bàsics a les nostres
polítiques: el territori, l’habitatge, la dependència energètica i
la mobilitat sostenible.

El debat del territori el vàrem tenir en aquesta cambra fa
dues setmanes. A la compareixença i avui també a ple la
senyora..., la portaveu del Partit Popular va fer ironia sobre
l’obertura del túnel de Sóller, sobre la suspensió del Tribunal
Superior de Justícia i la nul·la incidència en la seva mobilitat.
Vostès sempre han ignorat les necessitats dels residents de la
zona, però nosaltres no, però cal recordar que el túnel de Sóller
-i ja s’ha dit aquí- és el primer major escàndol del Partit
Popular, on es va sentenciar la culpabilitat per corrupció d’un
president de la comunitat del Partit Popular, el Sr. Cañellas,
encara que hagués prescrit la seva pena, i ja en tenen dos!,
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senyors del Partit Popular, dos presidents!, una vergonya, el
major rècord de corrupció mundial!, jo crec, que tenguin dos
presidents de govern de la comunitat autònoma condemnats per
corrupció... 

(Alguns aplaudiments)

...on s’hagi demostrat. Això és la realitat, i vostès ens han
conduït aquí i els hauria de fer vergonya.

I ja era la Sra. Salom, i jo crec que ja..., no sé si la Sra.
Cabrer ja eren escolanets del Sr. Cañellas en aquells primers
governs, això ja no..., ell ho sabrà, però realment són el símbol
de la corrupció en aquesta comunitat.

Bé, després la Sra. Cabrer ha insistit, i ho va dir a la
compareixença, que no ens podem moure, estam saturats, estan
saturades les carreteres; en canvi aquí, no ho sé, la Sra.
Prohens, en aquesta cambra sempre ens acusa d’alarmisme, que
quan es parla de massificació i d’illes saturades estam espantant
tots els visitants i estam fent mal al sector hoteler... Aclareixin-
se, aclareixin-se, perquè vostès tenen un discurs totalment
incoherent, totalment incoherent. Vull dir que jo crec que el
que traspua després d’aquest rerafons és que el que vostès
volen, i crec que la Sra. Cabrer ho ha expressat, és que facem
més carreteres; això és al seva política, i nosaltres des de MÉS
per Mallorca evidentment no hi estam d’acord. 

La política d’habitatge. La política d’habitatge ha estat des
del primer moment fonamental en totes les institucions que
impulsen el canvi d’aquestes illes, no tan sols del Govern,
també dels consells insulars i també dels ajuntaments, sobretot
l’Ajuntament de Palma, i també la preocupació de l’Ajuntament
d’Eivissa, perquè aquesta demanda social ha interpel·lat i ha
esperonat tots els polítics i ens ha esperonat a tots, sobretot a
aquests que som aquí per defensar els drets dels ciutadans i les
ciutadans. Per tant aquest nou període de sessions tendrem un
debat intens i enriquidor, n’estic segura, perquè... en el debat de
la Llei d’habitatge, i esper que amb una preocupació
compartida amb tots els grups de la cambra.

Ara bé, encara que la llei no estigui aprovada, moltes
mesures s’han duit a terme durant aquests tres anys i per tant
aquests pressuposts 2018 confirmen aquesta política
d’habitatge, que continua essent una prioritat; ja ho ha dit el
conseller, l’augment de pressupost de l’IBAVI, les noves
construccions, aquest pla d’habitatge amb un objectiu en deu
anys de disposar de 5.000 habitatges de lloguer social, creim
que són molt importants. Les ajudes, les ajudes a zones
declarades també d’emergència d'habitatge, ajudes a pagament
de lloguer amb recursos propis; fins ara la política en tema
d’ajudes al lloguer d’habitatge només eren amb fons estatals;
aquest govern ha posat recursos propis per fer front a aquesta
xacra que preocupa als nostres residents. En canvi el que m’ha
traspassat la Sra. Cabrer quan ha fet defensa de les seves
esmenes és que en tema d’habitatge de l’únic que volia parlar
era d’abaixar els imposts; és que no ens ha parlat de res més, no
ens ha fet altra aportació. Sempre estan en el mateix, per a
vostès abaixar imposts és la solució de tot, perquè realment no
saben fer... carreteres, baixar els imposts i fer
macroinfraestructures que són un desastre, això és la seva
política i això és el que fan beníssim.

Després hem parlat..., jo crec que un altre punt bàsic és la
mobilitat, la política de mobilitat. Bé, després d’aquest
parèntesi i retrocés d’aquests quatre anys del Partit Popular,
amb el Sr. Company al capdavant com a conseller, crec que
tornam a fer, aquests acords pel canvi tornen fer una política de
mobilitat en majúscules, com s’havia fet a l’anterior pacte, una
política de mobilitat en majúscules, amb un pressupost de 117
milions en transport terrestre per carretera i ferroviari, amb un
impuls a Serveis Ferroviaris que, encara que baixa el seu
pressupost, el que baixa són, diguem, les despeses financeres,
però en canvi incrementa les seves inversions.

I després hi ha una cosa que diu..., que un d’aquests costos
que baixen són les despeses de renting. A mi em sap greu, Sra.
Cabrer, però el primer record que tenc d’entrar a la seva
conselleria quan vostè la va deixar va ser que vaig haver d’anar
a demanar 80 milions d’euros al conseller de Pressuposts
perquè vostè havia deixat sense signar les unitats de renting!,
i vostè l’havia inaugurat l’abril i nosaltres vàrem entrar el
juliol, i després, a més d’això, a més d’això, es va ofegar, quan
vàrem aconseguir tenir firmat el contracte es va inundar, un
metro que...; vaig haver d’anar no només els 80, a demanar 35
milions per arreglar-ho, vaig haver d’anar allà a pregar 35
milions per arreglar aquest metro, per arreglar els seus
desastres! I encara no va ser el darrer, la darrera sorpresa que
vàrem descobrir, una irresponsabilitat com unes cases, és que
vostè va fer circular i va inaugurar el metro de Palma sense cap
assegurança per als viatgers!, sense cap assegurança signada
per als viatgers!, una irresponsabilitat cabdal, Sra. Consellera.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i alguns
aplaudiments)

Jo ho crec. No ho sé, és que vostès parlen de bona gestió,
però és que allò pareixia una pel·lícula de por, el que vostès ens
varen deixar, una pel·lícula de por. O sigui, un malson, vostès
varen deixar aquesta hipoteca i aquestes lloses als residents, als
illencs i a les illenques. 

I bé, no parlem -ja se n’ha parlat aquí també- d’aquesta
llosa que són les autopistes d’Eivissa, crec que ja ho ha dit el
company Aitor, que fins i tot aquest informe de les diligències
prèvies de la Fiscalia assenyala les males decisions polítiques
que es varen prendre i possibles delictes que podrien haver
prescrit, perquè realment del que aquí estam parlant és que
aquest pacte durà a terme, finalitzarà aquesta electrificació de
Sa Pobla i Manacor amb recursos propis, perquè vostès han
deixat, vostès varen deixar aquest conveni de 443 milions
sense... el varen deixar perdre, 200 milions d’euros, i vostè
parla d’standby de política de mobilitat, d’standby. És que
vostès tenen el dit allà pitjat, el Partit Popular, al botó 2, el
tenen pitjat en aquest conveni ferroviari, així, no l’amollen, el
deuen tenir aferrat amb cinta adhesiva, perquè no
aconsegueixen que el desferri l’Estat espanyol, ni vostès ni
ningú, però vostès allà insisteixen. Per això està en standby,
Sra. Cabrer, perquè vostès no fan res, tenen pitjat, són vostès
que tenen pitjat l’off d’aquests convenis, d’aquestes ajudes a la
mobilitat sostenible d’aquestes illes, culpa totalment de la
política del Partit Popular. Vostès prefereixen donar suport a
grans AVE de la península amb pocs viatgers, això sempre ho
justifiquen, que rescatem radials... En fi, crec que és una
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vergonya realment molt grossa que facin aquest afront als
illencs i a les illenques.

Però bé, parlem en positiu, parlem en positiu. Enguany, el
2018, el repte per a Mallorca és aquesta licitació i aquest nova,
diguem, planificació de mobilitat sostenible de transport urbà
per carretera, i li diré una cosa, també: això és possible gràcies
a la gestió que es va fer abans del Sr. Company, perquè vàrem
deixar possible que totes les concessions acabassin al mateix
temps, i a més vàrem fer possible millorar moltes de les
freqüències i moltes de les condicions, perquè vostè ens va
deixar unes concessions, a l’únic que s’havia dedicat era a
pintar autobusos, ja li ho dic jo, però de millorar freqüències,
de millorar temps i de millorar res, no havia fet res, això sí que
li ho puc assegurar.

Dues fites importants. Voldria destacar allò de l’aposta per
fer la integració tarifària efectiva amb l’EMT de Palma; és una
demanda social important, aplaudesc el conseller perquè faci
front a aquesta demanda, perquè és una demanda que crec que
millorarà el transport públic i de moltes zones de Mallorca que
vénen... vull dir, per a la gent, no?, que vol accedir a la ciutat
i és un avantatge important. De mobilitat sostenible, això,
satisfacció perquè és l’esforç i el contrapeu de les polítiques de
l’Estat espanyol que ens neguen uns recursos que són nostres. 

Respecte del Pla de ports jo no hi faré comentaris, creim
que és un encert que aquest pla general de ports tengui un
estudi de demanda i criteris de sostenibilitat, en això li donarem
suport i esper que sigui així.

En temes d’energia, important les polítiques energètiques
que es fan des de la direcció general i la conselleria. Jo crec
que això, una aposta real per a les renovables que vostès
haurien de fer a l’Estat espanyol, derogar l’impost del sol,
derogar l’impost del sol si realment volen donar suport a
disminuir aquesta dependència energètica que tenim a les
nostres illes i que realment és molt important perquè, diguem,
la política és qualque cosa més i amb això em vull referir a
l’aposta que ha fet des de la conselleria a fer front a
l’anomenada pobresa energètica, i que debatrem també en
aquesta cambra a la Llei d’habitatge. Esper, senyors del Partit
Popular que no torni a venir l’Estat espanyol tombant una llei
cap a la gent, per rescatar la gent i perquè la gent pugui tenir
subministres dignes, perquè això és el que han fet a les altres
comunitats. Esper que no sigui així. 

Per tant, jo només vull que no defensin només les empreses,
les grans empreses elèctriques, estaria bé que qualque dia
defensassin també la gent. 

La Llei de canvi climàtic també serà una gran aposta,
nosaltres li donam... bé, li donam l’enhorabona i creim que és
una ruta, tot el pla també, d’adaptació, també serà una ruta
important de camí com una eina innovadora, transformadora de
la nostra societat i del nostre medi ambient. I només dir-los que
nosaltres el tema de les esmenes mantindrem el criteri que ja
vàrem mantenir en comissió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. 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. Acabam avui
aquestes sessions maratonianes de pressupost -acabam avui-, i
em toca parlar de la secció 25, Territori, Energia i Mobilitat.
Aquesta conselleria tracta qüestions prou importants per a la
nostra comunitat com són l’habitatge, l’energia, la mobilitat,
per posar altres exemples, i també per les intervencions
anteriors hem pogut veure que aixeca passions. 

Aquest final de legislatura l’encararem amb l’aprovació de
la Llei d’habitatge, la primera en aquesta comunitat, i que és
tan necessària i tan esperada. Confiem que entre el text del
Govern i les esmenes presentades entre tots els grups
parlamentaris puguem aconseguir un text millorat perquè
l’accés a l’habitatge sigui efectiu i amb un clar vessant social. 

S’han fet esmenes per valor de més de 78 milions d’euros
i resten vives 37 esmenes a aquesta secció, de les quals hi ha 6
del PP que fan referència a habitatge, i nosaltres no podem
deixar de pensar que el PP és contradictori en una qüestió tan
sensible com és l’habitatge. Per què dic això? Doncs, perquè
resulta que el Gobierno de España està treballant en un
esborrany del Pla d’habitatge 2018-2021 que es preveu aprovar
a començament de 2018, fins aquí tot bé. El que resulta xocant
és que ara pretenen que les famílies desnonades i en situació de
vulnerabilitat que no tenguin un sostre alternatiu s’instal·lin en
pisos del banc dolent gestionats per les comunitats autònomes
i els ajuntaments, i ho fan després d’haver recorregut davant del
Tribunal Constitucional almenys sis lleis autonòmiques que
cercaven aquest mateix objectiu: Andalusia, Aragó, Canàries,
Catalunya, Euskadi i Navarra. 

La mesura resulta paradoxal un cop vista la reacció que el
Govern central ha tengut contra les autonomies que han tractat
de pal·liar aquest símptoma i conseqüència de la crisi i de la
resposta que li han donat les autoritats estatals, una resposta
recentralitzadora. Nosaltres volem apostar per la nostra pròpia
llei d’habitatge i creuo els dits perquè el Tribunal
Constitucional no la tombi. 

Com ja hem estat dient aquests dies passats, no entenem i
no podem votar a favor d’aquelles esmenes que s’imputen a
deute, com són la 15767, 15999, 16001 i 16003, o la 16002
amb la qual se’n duen més de la meitat del pressupost de la
Direcció General de Participació i Memòria Democràtica. 

Ens va sorprendre també les dues esmenes per fomentar
energies renovables, la 15767 i 16004, fins que ens vàrem fixar
amb les baixes, i més del mateix, deute i cultura. De tota
manera, és un bon senyal que només s’hagin presentat tres
esmenes a aquest programa, ja que vol dir que el Govern
treballa correctament l’aposta per aquestes energies, i és que
haurien de ser un exemple per als altres territoris. 

Des de MÉS per Menorca valoram molt la tasca de la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i tenim clar que
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hem de treballar incansablement en la transició energètica i en
el canvi de model energètic. Perquè per a nosaltres ja no és una
opció sinó una obligació, i com a mostra la següent notícia
d’avui mateix: “Red Eléctrica descarta reparar el cable y
aboca a Menorca al aislamiento eléctrico”, durant un temps
indeterminat ja que tampoc no existeix cap calendari per a la
instal·lació d’un segon cable submarí, tot i que Red Eléctrica
l’ha anunciat en diferents ocasions. Sé que el Sr. Pons ja té
concertada properament una reunió, però bé, la sensació
d’aïllament va en augment de cada vegada més. És una altra
galtada per a la nostra comunitat i per a Menorca i cada dia
queda més clar que necessitam no dependre de ningú. Volem
ser responsables de la nostra petjada en aquest món que no és
només nostre.  

Altres esmenes tenen a veure amb el transport i les
carreteres i tot açò forma part del model d’illa que vol tenir
Mallorca, l’aposta pel transport públic, es continuen construint
carreteres i malmenant el territori. El disseny del transport
públic també defineix un model de territori, i les esmenes
presentades demostren la confrontació de models.

Pel que fa al vot de les esmenes mantindrem el mateix vot
que vàrem fer a la comissió. 

Bones festes de Nadal a tothom i esperem que les vacances
aportin una mica de tranquil·litat a aquesta cambra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. En defensar en comissió les esmenes
sobre habitatge la Sra. Cabrer va dir que -cometes- hi ha hagut
un increment del preu de l’habitatge que torna a ser
inassequible per a la classe mitjana. Si és inassequible per a les
classes mitjanes, imaginin com les passen les famílies que no
són mitjanes, que tot i tenir feina no poden pagar censal, no
tenen o no poden mantenir un sostre decent per poder
desenvolupar el projecte de vida que desitgen i necessiten per
als seus fills. 

Aquesta gent és molta gent, massa gent encara, i la Sra.
Cabrer la deu conèixer perquè ha estat consellera d’Habitatge
i ha aplaudit en èpoques molt dures les polítiques immobiliàries
del Sr. Company.

Quan era conseller d’Habitatge el Sr. Company es va
dedicar a -cometes- mirar de vendre una sèrie de solars perquè
a curt i fins i tot mig termini veim que no es podrà fer res i el
que intentam fer és el que faria qualsevol empresa o el que fa
qualsevol empresa en una situació d’aquestes i és descarregar
viatge. No es podrà fer res, idò, es pot fer un pla d’habitatge,
objectiu 500 habitatges, 5.000 en deu anys.

(Alguns aplaudiments)

Descarregar viatge vol dir vendre un solar destinat a
habitatge públic per fer un hotel, com va dir també el Sr.
Company el mateix dia 12 de novembre de 2012 -cometes-, un
solar aquí, dalt sa Murada que també, la veritat, fer una finca de
protecció oficial a primera línia de passeig marítim, la millor
situació que té Palma, doncs, poden fer demagògia i dir que el
Sr. Company no vol que puguin viure a primera línia. 

No puguin viure qui en primera línia? Xusma? Els pobres?
La gent, senyors i senyores del PP, que fa funcionar els
engranatges del motor de l’economia, com li agrada al PP, en
posició genuflexa, de genolls, el sector turístic, que sempre
confonen amb els hotelers. 

(Alguns aplaudiments)

El conseller Company, el conseller Company va fer d’hereu
escampa, va dilapidar tot el patrimoni públic que va poder, i ara
no hi ha sòl disponible per fer habitatge social. 

Davant açò el PP presenta esmenes cataplasma, marca de la
casa, 100.000 euros per assessorar municipis, l’IBAVI ja ho fa
amb mitjans propis i els ajudarà, i molt, la Llei d’urbanisme a
l’hora de generar sòl públic als ajuntaments, el sòl que va
malvendre el Sr. Company. 60.000 euros per elaborar un pla
integral d’habitatge, ja està fet i presentat. La Sra. Cabrer va fer
un bon pla de transports que va començar el malaguanyat
conseller Quetglas, però no va disposar de finançament per dur-
lo a terme ja que gastava amb mans foradades en autopistes. 

El Pla d’habitatge en canvi tendrà, té pressupost i quan
s’aprovi la Llei d’habitatge el pla començarà a agafar una
velocitat de creuer accelerada. El PP demana 2 milions per
crear un programa de cessió voluntària d’habitatges en lloguer,
es deu tractar d’una voluntat induïda ja que està generosament
remunerada segons la proposta, i demanen, a més, 400.000
euros per a un programa nou de captació d’habitatges de
lloguer al mercat lliure. Dues esmenes distintes i un sol objectiu
inconcret que estaria bé que clarifiqués. 

I demana incrementar la partida de subvencions en 3
milions. Els pressuposts estan mesurats a les necessitats reals,
ningú que ho necessiti no es quedarà sense ajut en el lloguer
que li ha de permetre tenir o mantenir un sostre decent,
construir un projecte digne de vida sense regar, però,
l’especulació immobiliària amb doblers públics. 

Ciutadans ha presentat una esmena per a la construcció
d’habitatge social a Eivissa que hem convingut a transigir,
Eivissa és una primera prioritat en matèria d’habitatge. Les
esmenes de la Sra. Huertas estan contemplades ja en el pla del
Govern. Tornarem a Ciutadans, ens demana també una línia
d’ajuts per als ajuntaments per a la conservació dels cascs
antics i per a la neteja de grafits. Des de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge  ja hi ha ajuts per a la regeneració i
renovació urbanes, com també es preveuen a la mateixa partida
ajudes per a la reforma d’habitatges, de façanes i habitatges de
barris en estat de degradació, que demana Ciutadans -cometes-
mejorando y potenciando así su imagen. Aquestes actuacions
estan previstes a través de les àrees de rehabilitació i
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remodelació urbanes, però l’objectiu del Govern no és millorar
la imatge dels barris, Sra. Ballester, sinó la qualitat de vida de
les persones que els habiten, sense expulsar-les. No es tracta de
gentrificar sinó de dignificar. 

(Alguns aplaudiments)

Ciutadans vol que es faci un estudi i la millora de les
necessitats dels serveis públics de les urbanitzacions de costa,
150.000 euros. A Mallorca hi ha el consorci de la borsa de
places i a totes les illes el fons de l’impost de turisme
sostenible. Tenim un problema a l’hora de fer aquestes
inversions, moltes urbanitzacions no han estat recepcionades
pels ajuntaments, són privades, i hi hauria d’especificar de què
parla en parlar de serveis públics, si es tracta de transports s’ha
fet i es farà molt, més Govern i consells a partir de les noves
concessions. 

Anem a transport públic. Ciutadans demana 3 milions per
a noves rutes de transport i l’ampliació de freqüències. Les
noves concessions ho faran possible, a Menorca, a Formentera
i a Eivissa a través dels consells i a Mallorca... a través dels
consells que tenen suport tècnic i econòmic per descomptat del
Govern, i a Mallorca el projecte de serveis de transport públic
i regular es farà a través de les noves concessions que suposarà
un increment d’un 48% de serveis.

També vol Ciutadans 2 milions per a ajudes a la progressiva
renovació de la flota d’autobusos, vol que siguin respectuosos
amb el medi ambient. D’acord, si es tracta de transport regular
ho farà possible també les noves concessions i per a les
empreses discrecionals si aquestes volen optar per vehicles
elèctrics trobaran les portes obertes del Govern, a través de
l’ITS, i la recerca de finançament estatal i fins i tot europeu. 

I demana Ciutadans que recuperin les freqüències de tren i
metro perdudes, també ho demana la Sra. Seijas, s’ha començat
a fer i els pressuposts de Serveis Ferroviaris de Mallorca hi ha
recursos i les mesures necessàries. 

El PP demana, com Ciutadans, la millora de les rutes i les
freqüències d’autobusos, 1 milió, però per als residents -
insisteix la Sra. Cabrer-, per a tothom, diria jo, per a residents
i turistes. Els autobusos que van a les principals zones
turístiques no els necessiten només els turistes, també els han
de menester, i molt, els treballadors i les treballadores dels
hotels, dels restaurants, de les botigues, del motor de
l’economia. I les rutes entre municipis no han de ser només per
a residents, hem de voler que les emprin també els turistes, que
es moguin. Qui es mou, gasta, escampa riquesa.

Demana també el PP 6 milions per al pressupost de l’SFM,
per ampliar línies, augmentar l’oferta i ajudar -diu- a
descongestionar les carreteres, i 2 milions més per a més
freqüències ferroviàries i de metro. D’electrificació no en parla,
d’electrificació el PP només va ser capaç de posar els
“enxufes”. 

(Alguns aplaudiments)

La Sra. Cabrer va dir en comissió -cometes-, trobam a faltar
d’una manera escandalosa que no hi hagi una previsió ni res

d’ampliació de noves línies ferroviàries. Es devia referir al tren
de Llevant que el Sr. Company es va carregar per convertir-lo
en via verda. Fa cinc anys aplaudia, ara ho troba un escàndol. 

Els 8 milions que reclamen anirien a càrrec del deute públic
s’amortització de les despeses financeres, i a càrrec de la
mateixa partida 6 milions més per a inversió en carreteres, amb
els consells, per a la millora del transport regular per carretera.
Encara record quan la Sra. Cabrer deia que açò de les carreteres
era cosa dels consells, que cada palo aguante su vela, deia la
llavors consellera Cabrer. Açò era durant la Belle Époque
espoliadora del Govern d’"AlibaMatas". 

I mentrestant la consellera Cabrer feia les autopistes
d’Eivissa i el metro a rem, flotant, un metro que no era cap pla,
per més que digui, ni tenia finançament. 350 milions d’inversió,
453 de cost real, 11, 11 usuaris diaris per cada milió d’euros
invertit, 11 passatgers diaris per cada milió d’euros invertit, i
no parlem dels costos de manteniment...

(Alguns aplaudiments)

Diario de Mallorca, 20 de febrer de 2015, “y el metro de
Palma el mayor sin sentido de España”. I ho diu la revista
Carril Bus, una revista especialitzada en transport públic. Que
cada palo aguante su vela i no ho dic pel club de vela
d’Andratx, ho dic perquè ara parlarem de ports. 

El PP vol destinar 4.598.000 euros de l’impost del turisme
sostenible a pagar amortitzacions del port nou de Ciutadella, a
la Sra. Cabrer la deu haver traïda el subconscient, i demana el
PP 200.000 euros per a la instal·lació de fondeig ecològics a
Eivissa i posar personal de vigilància. En tot cas, seran
ecològiques les boies, no els fondeigs, però aquesta és una
responsabilitat que no correspon a la Direcció General
d’Ordenació del Territori, és clar. 

Energia. L’única esmena presentada per El Pi proposa el
soterrament parcial de la línia d’alta tensió de Son Puig. El
Govern no hi té competència, tot i que s’esforçarà, n’estic
segur, per aconseguir l’acord que ho faci possible. 

El PP destina els seus esforços a proposar polítiques que
afecten el sector primari i les empreses agroalimentàries,
corresponen i s’executen des de la conselleria responsable
d’agricultura, Pla de desenvolupament rural, millora de finques,
agricultura i no camps de polo. 

Més interessants són les que proposa Ciutadans, per açò
hem arribat a cosa a comissió. Amb Ciutadans hem
transaccionat i molt. També en alguns casos amb el PP. I si no
hem acceptat els 300.000 euros que Ciutadans proposa destinar
a les instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicle elèctrics
és perquè aquesta actuació està prevista en el fons de l’impost
de turisme sostenible. 

No donarem suport, ja s’ho deuen esperar, a les esmenes a
la totalitat de la Conselleria de Territori així com al SFM i al
Consorci de Transports de Mallorca per les raons exposades i
per l’origen de les baixes, gairebé 4 milions manllevats a la
Conselleria de Cultura. Si a la Sra. Cabrer no li agraden aquests
pressuposts no em puc ni imaginar quina deu ser la seva opinió
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avui dels que solia presentar aquí el Sr. Company que, per cert,
s’ha absentat en els debats de Medi Ambient, Agricultura i
també de Territori...

(Alguns aplaudiments)

... totes les responsabilitats, ell ha fugit com sempre de les
seves responsabilitats. Llavors, la Sra. Cabrer defensava els
pressuposts i aplaudia aquests pressuposts amb fervor.

Llavors es venia sòl públic, es convertien pisos socials en
magatzems, es tancaven rutes i es reduïen freqüències
d’autobús, s’acomiadaven treballadors públics, es pujaven
tarifes, es renunciava al finançament estatal en carreteres i
ferrocarril i es destruïen vies fèrries per poder bravejar
d’ecologisme de saló mentre redactaven amnisties
urbanístiques. Ara es protegeix el territori, es genera sòl públic,
es construeixen habitatges, es contracten conductors i tècnics,
es baixen tarifes, s’incrementen freqüències i s’obren rutes. Les
persones que necessiten recórrer a l’IBAVI troben una
resposta, oficines a cada illa, i els usuaris del transport públic
han deixat, Sra. Cabrer, de ser clients per tornar ser persones.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. Sr.
Morrás, Sra. Campomar, si qualque cosa no té l’equip que vaig
tenir jo de la conselleria és prescripció de cap delicte perquè ho
varen denunciar tot i en temps i moltes vegades i totes es varen
arxivar. Si qualque cosa no tenc és prescripció, li ho puc
assegurar.

(Alguns aplaudiments)

Li recordaré, Sr. Morrás, les carreteres d’Eivissa, hi va
haver una primera denúncia a Fiscalia del Sr. Ramon, el
camarada Ramon que li deim aquí amb estimació, amb
estimació li dèiem, al Jutjat d’Eivissa d’Instrucció, es va
arxivar. Després varen venir totes les auditories del Sr.
Carbonero, l’Advocacia va dir que no hi havia cap indici de
delicte, va encarregar un informe extern que va amagar, va
amagar, varen perdre les eleccions i aquest informe d’amagat
li va donar al JEN d’Eivissa, el JEN d’Eivissa va posar una
denúncia a la Fiscalia Anticorrupció, es va arxivar. Hi ha hagut
les comissions d’investigació i, clar, és... no diuen res, diuen
que hi ha...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si hubiera alguno, que ya... però clar, és que n’hi ha hagut
dos, no hi ha prescripció, tranquil que no és un tema que nos
salvamos el equipo por la prescripción, no, ni molt manco. 

I el mateix amb el metro, vostè em va dur a la Fiscalia
Anticorrupció, Sra. Campomar, vostè va presentar la denúncia
del metro quan vostè hi era, no estava gens prescrit, eh?, val?
I es va arxivar. Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)
 

Qui està asseguda al banquillo és la Sra. Magdalena
Álvarez pels ERE d’Eivissa, que també quedi clar, aquesta sí
que està asseguda..

(Remor de veus)

...bé, em sap greu, però aquesta és la realitat, tant que parlen
del PP, idò tenim precisament la responsable d’haver deixat
sense doblers en carreteres a les Illes Balears, la Sra.
Magdalena Álvarez, a qui record amb molt d’afecte.

Sr. Borràs, jo, cada palo que aguante su vela, en carreteres
no crec que ho digués perquè en vaig fer setze, eh?, que cada...,
vaig fer setze carreteres, és que ho dic perquè que cada palo
aguante su vela en carreteras i que els consells ho havien de
fer, o no l’he entès bé o realment... crec que en carreteres
precisament no em vaig desentendre i ho vaig procurar en... en
cap àrea de la meva conselleria.

Ara, també li he dir, per al Grup Parlamentari Popular cap
ciutadà no és xusma, Sr. Conseller, cap, cap ciutadà no és
xusma i aquesta xusma, Sr. Borràs, que vostè diu, amb vostès
aquesta xusma era a l’atur i gràcies a les polítiques del Sr.
Company avui aquesta xusma té feina, té feina, aquesta...

(Remor de veus)

...aquesta és la realitat, li agradi o no, però no ens torni a dir
que per a nosaltres la gent és xusma.

He de contestar al Sr. Morrás en les esmenes que no entén.
A veure, l’esmena del lloguer al mercat lliure és traslladar el
programa Palma Habitada, que és cercar lloguers en el mercat
lliure perquè l’administració garanteixi d’alguna manera el
pagament de la renda, que hi hagi una garantia, és traslladar
aquest programa Palma Habitada al Govern de les Illes Balears.
És un poc la filosofia que du el Consell d’Eivissa, de comprar
habitatge per emergència social per a posar-la després a l’abast
de la gent que té una emergència en matèria d’habitatge i que
vostès han presentat una esmena a la Llei d’habitatge
precisament per desbloquejar aquesta inversió de 7 milions
d’euros per al Consell d’Eivissa. És aquesta filosofia. És
aquesta filosofia, captar al mercat lliure... crec que la Sra.
Fernández li ho podrà explicar durant el debat, però és la
mateixa filosofia.

Nosaltres no fem “simpa”, els “simpa” han estat a altres
bandes molt llunyanes que s’han fet, aquí, a Sud-Amèrica, però
nosaltres no.

Nosaltres no tenim...
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(Remor de veus)

...cap partida de baixa a amortització de deute, cap, ho tenim
als interessos del deute perquè la partida d’interessos de deute,
gràcies al FLA, que té un tipus d’interès pràcticament zero, ha
fet que hagi davallat molt i que per tant hi hagi marge i això
també es feia en altres pressuposts pel partit que avui estan amb
vostès donant suport al Govern, en concret el Partit Socialista
va presentar 39 esmenes de baixa d’interessos i MÉS, que en
aquell moment era tot junt, 44, només 1 esmena del Partit
Socialista llevava d’interessos 42,5 milions d’euros.

El mateix que les baixes a cultura, nosaltres no creim en una
conselleria quota que a més li han hagut de llevar transparència
perquè no podien precisament... gestionar transparència, ho
havien de llevar a aquest partit, crec que les evidències són ben
clares, del motiu.

En definitiva, senyores i senyores diputats, lamentam que
esmenes importants, molt importants d’augmentar els doblers
en transport i habitatge es rebutgin. 

És cert que primer hi ha educació, sanitat i serveis socials,
però crec que després, i sobretot quan hi ha doblers, hi ha el
transport i l’habitatge, i aquests pressupostos són la mostra més
clara que l’esquerra ha renunciat a aquests dos serveis bàsics
perquè amb 1.000 milions d’euros més ni transport ni habitatge
són una prioritat per a aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, Sr. Vicepresidente, la réplica la haré yo ...

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias. Sr. Morrás, me gustaría que me explicase si están
los 18 millones de la enmienda que contemplaba la Sra.
Huertas en el presupuesto del IBAVI para este año porque está
muy bien lo de los 50 millones en diez años, pero que las
necesidades son ahora, no en diez años, y teniendo en cuenta,
por lo que sabemos, que las competencias en turismo pasan a
los consejos,... se piensa reconvertir, pues no entendemos que
necesidad hay de tener un presupuesto de 85 millones y no
podemos entender por qué no se pueden pasar esos 18 millones
al IBAVI según se plantea en la enmienda de la Sra. Huertas.

En el tema de las frecuencias veremos... a ver si realmente
están previstas en el presupuesto por el Govern porque palabras

y anuncios tienen muchos, pero puesta en práctica ya hay
menos.

Y ya queda poco de legislatura para que se pase de una vez
ya del discurso a la acción. Espero que realmente se aumenten
las frecuencias como ustedes han comentado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. He comès l’error a la primera
intervenció de no parlar de l’esmena que em queda viva, ara
aprofit per rectificar aquest error, perquè efectivament El Pi té
una esmena de soterrament de la línia de Son Puig de 450.000
euros i no compartim l’opinió del Sr. Borràs que no sigui
competència del Govern. El Govern pot col·laborar, ha de
col·laborar en matèria d’energia i també ho ha de fer
econòmicament. També li ho vàrem fer a un pressupost passat
una esmena de soterrament d’alta tensió a Alcúdia, li vàrem fer
l’esmena, no la varen acceptar, però nosaltres li vàrem fer. I
consideram que més sentit té aquesta esmena, quan resulta que
els seus propis correligionaris del consell insular diuen que han
donat el permís malament. Perquè clar, vostès, la seva
conselleria, aquest govern, ha firmat la resolució de la
realització d’aquestes línies d’alta tensió. I resulta que surt la
consellera de Territori del consell insular i ens diu, no, no, això
està molt malament, això no es podia donar perquè és reserva
de la biosfera. Això està en els diaris, tothom ho sap aquí.

És a dir, que el Govern de les Illes Balears, segons el Partit
Socialista del consell, ha donat una autorització en contra de la
normativa. Això té una responsabilitat patrimonial, a aquests
450.000 si vol els canviam la denominació i li deim
responsabilitat patrimonial del Govern per donar un permís en
contra..., no perquè vostès s’han de responsabilitzar, si vostès
mateixos, el Partit Socialista, diu que el traçat ha de ser
soterrat, com s’han atrevit a autoritzar que no sigui soterrat?
Expliquin-m’ho, això deu tenir unes conseqüències. El traçat ha
de ser soterrat, sí o no? Aclareixin-se, perquè resulta que en el
consell diuen que ha de ser soterrat. Si ha de ser soterrat no
haurien d’haver autoritzat les torres d’alta tensió. I, per tant,
tenen una responsabilitat, i aquesta esmena els ajuda a fer front
a la seva responsabilitat. Jo evidentment estic disposat a
transaccionar-la, no vull dir que vostès hagin de pagar ...,
aquesta esmena és per soterrar una o dues torres, no tot el
traçat. Vostès han dit que s’havia de soterrar tot el traçat. Vull
dir que la seva responsabilitat va molt més enllà, perquè el cost
d’aquest projecte és molt superior a 450.000 euros.

Per tant, crec que vostès estan en una incoherència i crec
que el Govern de les Illes Balears s’ha d’implicar en aquesta
situació de soterrament de les línies d’alta tensió. Crec que no
se’n poden rentar les mans, perquè és el Govern de les Illes
Balears que ha donat l’autorització, qui ha aprovat l’avaluació
ambiental i qui ha fet passes perquè això sigui un projecte amb
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tots els permisos administratius. Per tant, els convidam que es
replantegin el vot en relació a aquesta esmena.

No vull deixar de dir dos comentaris sobre dos temes que
no ha tocat. Un és el caos de l’IBAVI, el caos de l’IBAVI, que
no ve d’aquesta legislatura, però evidentment una de les
prioritats de la conselleria és posar ordre a l’IBAVI. I, Sr.
Borràs, no estic d’acord que la nova Llei d’urbanisme ajudi que
l’IBAVI tengui més terrenys, no hi estic gens d’acord. Vostè ha
dit que la Llei d’urbanisme ajudarà, no ajudarà gens, en això
estic absolutament..., crec que la Llei d’urbanisme no servirà
per res en aquest sentit, amb altres ja ho veurem.

I en relació a l’energia -i acab-, en altres debats ja els he
manifestat que som escèptic, som molt escèptic, perquè vostès
fan molts d’anuncis, però duen quasi tres anys i l’ampliació de
l’energia neta no existeix, més enllà de la seva retòrica i del seu
discurs i de les seves bones intencions, que jo no vull dubtar de
les seves bones intencions, però per ara només hi ha bones
intencions; realitat, cap.

I Es Murterar s’ha de tancar progressivament, però molt
progressivament, perquè el que s’ha de tancar, diguem, en pocs
anys o a curt termini, seran els dos primers grups, però els
altres dos grups, Sr. Conseller..., més enllà de 2030. No, això
és així, i si no estan enganant i només fan un discurs teòric que
no té res a veure amb la realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, claro, no me extraña; lo
que pasa es que..., es lo que pasa con las cosas que prescriben;
la Fiscalía dice que no, dice que no, dice que no, hasta que
dentro de diez años dice: “Ay, puede que sí pero es que ya ha
prescrito”; es lo que tiene, lo que tiene la justicia muchas veces.
Por eso el partido de los mil imputados, si no fuesen las cosas
así de lentitud en la justicia, pues a lo mejor tendría diez mil
imputados.

Bien, lo de la enmienda esta de..., me lo ha intentado
explicar pero la verdad es que no se entiende esto de la
redacción de la enmienda, “creación del programa de captación
de viviendas al mercado libre”; sigo sin entender eso lo que
quiere decir, pero bueno, si... No lo sé, pero bueno, de todas
formas como no la apoyaremos...

Bien, mire, ahora vamos a centrarnos un poco en las dudas
que tiene sobre el apoyo que estamos dando a estos
presupuestos. El Sr. Melià es una pena que no esté pero de
todas formas lo vamos a explicar, porque creo que no se está
entendiendo suficientemente la postura, a lo mejor, de Podemos
y también en concreto en esta sección. Miren, cuando también
a principios de este año nos planteamos, en reuniones con el
Gobierno empezamos a hablar de las políticas que tenemos que

hacer para que no vuelva a gobernar peligrosamente el Partido
Popular en las Islas Baleares, tenemos que hacer políticas de
vivienda, tenemos que hacer políticas de diversificación del
modelo productivo, tenemos que hacer políticas de protección
social, dentro de la diversificación del modelo productivo
tenemos que invertir en innovación, tenemos que invertir en
energías limpias, energías que lleven al cambio climático, que
también procuren a la vez también invertir en tejido productivo
y lleven a la creación de empleo, y todo eso, todo ese análisis
lleva a que ha habido un incremento en el presupuesto este año
del 6% en protección social, un 15% en promoción social, un
28% en incremento de vivienda, un 119% en actuaciones
ambientales, un 35% en infraestructuras agrarias, un 6% en
educación... Pues claro que estamos satisfechos con este
presupuesto, estamos satisfechos y lo vamos a apoyar, y no
pensamos que sea conformarnos con nada. Son unos
presupuestos en los que ha habido un incremento que pensamos
que es satisfactorio dentro de las posibilidades de este
gobierno. Claro que con la financiación que se tiene son las
posibilidades que tiene. Por eso, Sr. Melià, Podemos vamos a
apoyarlos, y no es que nos contentemos con poca cosa. No
vamos a entrar a ese juego, por mucho resultado que le haya
podido dar en la prensa hoy.

El 30% del incremento en vivienda es lo importante, y las
5.000 familias que dentro de diez años van a poder ser alojadas
debido a la negociación que hemos hecho en la Ley de vivienda
es lo importante, y también el derecho que se ha reconocido
como reclamable en los tribunales, eso es lo importante, Sr.
Melià. La negociación que hemos llevado a cabo en la Ley de
vivienda, eso es lo importante.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bueno, es que si usted es letrado sabe que eso es el
equivalente, sabe que eso es el equivalente; sabe que eso es el
equivalente. Lo sabe perfectamente, pero bueno, no vamos a
entrar ahora en un diálogo de ese estilo.

Y esa ley de vivienda es importante y es una de las más
avanzadas respecto, por ejemplo, a lo que suponen las
cooperativas en cesión de uso, y a otras formas de tenencia de
vivienda, como se ha reconocido por colectivos estatales de
cooperativas, colectivos de cooperativas en cesión de uso.
Esperamos que se sigan haciendo políticas en ese sentido y... y
que este gobierno asiente... de una forma progresiva... estas
formas... en el futuro.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Contestaré d’aquí perquè intentaré
ser molt breu. Sra. Cabrer, vostè arrossega una motxilla

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 6093

estibada de mala gestió, una vergonya que lloï l’època del Sr.
Matas en aquesta cambra, i una irresponsabilitat que inauguràs
un metro sense pagar, mal fet i ple de deutes milionaris, i de
passatgers sense assegurança.

Però crec que vull destacar una cosa. Després d’aquests tres
dies el que em queda més clar és que el Sr. Company és la
mòpia; no sé si vostès han jugat mai a caçar mòpies, perquè és
com una mòpia, no hi és, no existeix, el senyor...; no sé si
coneixen aquest joc molt tradicional de Mallorca i de les
nostres illes, però, bé, el Sr. Company jo crec que és la mòpia
perquè és la mòpia de la zero gestió quan va gestionar, i és la
mòpia del zero pressupost avui aquí, en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font per un temps de cinc minuts.

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. Borràs per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Si em posa el rellotge..., gràcies. 

Senyores diputades, senyors diputats, sintonitzin els seus
transistors, Canal 4 Ràdio; mentre debatíem aquí sobre el futur
del transport públic, mentre debatem aquí sobre la transició
energètica, mentre debatem aquí...

(Remor de veus)

...mentre discutim aquí...

(Més remor de veus)

Sí que és molt seriós; és tan seriós que el portaveu de
l’oposició, en tost d’intervenir aquí, estigui fent intervencions
a la ràdio...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, continuï, per favor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...a Canal 4. Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï.

(Continua la remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Després qui interromp som jo, no, Sra. Prohens?, Sr.
Camps? Home, el Sr. Camps ha anat a parlar del seu libro,
potser ha cantat i tot, ja en parlarem de les cançons del Sr.
Company.

Divergències amb El Pi; si només tenim divergències en
territori... Soterrament, que l’Ajuntament de Palma ja ha dit que
pagarà i per tant es resoldrà el problema, idò bé, estem
contents. M’agradaria poder debatre de temes que vostè ha
plantejat però avui em permetrà que... ja tindrem oportunitat de
parlar d’altres coses.

Sra. Cabrer, això seu és massa, és massa, Sra. Cabrer, més
ben dit, no és massa, és Massot, és Massot, Jaume Massot,
director general d’Urbanisme amb vostè, que vostè ja coneixia
d’Andratx i que ha acabat fugint de l’impost al sol a l’ombra,
és massa.

Sra. Cabrer, diu que hem de ser valents, només el PP i els
infants confonen valentia amb temeritat, amb inconsciència.
Només el PP i els infants confonen inconsciència amb
temeritat.

I per acabar ja i abans de desitjar-los bon any nou a tots
vostès, simplement una consideració sobre les baixes, ja no
entraré més en les baixes al que és el deute, a les amortitzacions
de deute, sí que entraré una mica al conveni de 1998 de
carreteres, Sra. Cabrer, vostè feia carreteres perquè tenia un
conveni amb el ministeri, per açò feia carreteres i quan a
Menorca li dèiem que volíem la ronda sud sí, però que no la
volíem com vostè la volia fer vostè va passar del consell, va
passar del consell i la va fer com vostè va voler trencant tota la
xarxa de camins rurals de Ciutadella, separant Ciutadella del
seu camp, de les seves finques.

Per cert -per cert-, se li inundaven les carreteres d’Eivissa,
se li inundava el metro i se li inundava... se li inunda la Ronda
Sud, no s’inunda la Ronda Sud, però la Ronda Sud inunda les
cases dels veïns que hi viuen i el Govern del Sr. Carbonero va
haver de resoldre el seu problema, 15 milions pressupostats al
conveni de 1998, que varem baixar a 8,1 e 2004. Va licitar
aquestes carreteres per 169 milions i han acabat costant-ne més
de 600 i després fa baixes a l’amortització del deute. Brillant,
Sra. Cabrer.

I ara sí, per acabar, les baixes a cultura. No m’estranya gens
que el Partit Popular faci baixes a cultura, Sra. Tur, (...) no
volen que parlem de què va Canal 4, no parlaré de Canal 4, tot
i que mentre aquí debatíem el Sr. Company era a Canal 4, però
la darrera vegada, la darrera vegada que jo l’he pogut sentir ha
estat en vídeo, no ha estat en directe, com a portaveu del Partit
Popular, com a gent del Partit Popular va ser a Binicomprat, a
la festa de Noves Generacions cantant Qué viva España i
ballant Qué viva España i el més preocupant és que les Noves
Generacions li estaven fent de cor, és a dir, que per tant, al
passat del PP, al present del PP i al futur del PP la cultura es
redueix a Qué viva España...
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(Remor de veus)

I no tenc res contra Espanya, però sí ...

(Petit aldarull)

... aquesta España de charanga y pandereta que significa
aquesta cançó i que el Sr. Company ha convertit en un himne
de la seva política.

Gràcies i bon Nadal.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per fixar la seva posició... no... 

Idò passam al debat núm. 11, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 26, Conselleria de Cultura, Participació
i Esports amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
26, Conselleria de Cultura, Participació i Esports, 15977;
Institut Balear de la Joventut, 15971; Institut d’Estudis
Baleàrics, 15972; Fundació per a l’Esport Balear, 15973;
Fundació Robert Graves, 15974; Fundació Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, 15975; Velòdrom Palma Arena,
15976.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, C04, Velòdrom Palma
Arena, 16276.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
151D, participació i voluntariat, 15978; al programa 323A,
protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, 15980 i 15981; al programa 451A,
direcció i servei general de cultura, participació i esports,
15994; al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
15807, 15804, 15806, 15996, 16099, 16101, 15983, 15984,
15985, 15803, 15907, 16066, 16067, 16100, 16055, 16061; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, 16083 i 16084; al programa 461A, promoció i foment
de l’esport, 15987, 15988, 15989, 16006, 15990, 15797,
15798, 15799, 15800, 15801, 15802, 15991, 15992, 15993,
15986, 15995 i 16058.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
secció 26, Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al
programa 455A, promoció i servei de cultura, 15519, 15520,
15521; al programa 461A, promoció i foment de l’esport,
15538; al programa 551C, mitjans de comunicació social,
15552.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
455A, promoció i servei de cultura, 16441, 16442, 16443; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, 16433 i 16434; al programa 551C, mitjans de
comunicació social, la 16445.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 26, Conselleria
de Cultura, Participació i Esports, al programa 323A, protecció
i foment de la integració i foment de la participació social de la
joventut, 16222; al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, 16226, 16224, 16322 i 16217; al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua catalana, 16215; al
programa 461A, promoció i foment de l’esport, 16323 i 16223,
01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, 16220,
16280 i 16281; E7, Institut Balear de la Joventut, 16266 i la
16267; a l’Institut d’Estudis Baleàrics, 16221, i a la Fundació
per a l’Esport Balear, 16239 i 16268.

Grup Parlamentari Socialista, secció 26, Conselleria de
Cultura, Participació i Esports, al programa 455A, promoció i
serveis de cultura, la 16128.

Defensa de les esmenes conjuntes. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ramón, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, intentaré
centrar-me en la meva secció perquè veig que aquí diputats se
n’han anat una mica de la seva. Ara passam a debatre el debat
de totalitat i globalitat de la secció 26 de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports, és el darrer debat de
pressupostos i, bé, veient l’èxit que hem tengut en les esmenes
vives de les altres seccions ens imaginam que correran la
mateixa sort i això no canviarà d’altres anys. El que sí ens
canvia cada any aquí és la nostra consellera, tres pressupostos
diferents, tres conselleres diferents.

(Alguns aplaudiments)

El nostre grup parlamentari ha presentat des de principi de
legislatura una esmena a la totalitat perquè enteníem que en un
moment de sortida d’una crisi econòmica on la comunitat
s’havia gestionat amb moltes dificultats no era el moment de
crear una nova conselleria que està sobredimensionant
l’administració i així podríem estalviar en una nova estructura.

Aquest argument no és exclusiu del Partit Popular, sinó que
el comparteixen altres partits i molts de ciutadans que ens
demanen aprimar l’administració, però per desgràcia cada grup
que arriba al poder vol la seva quota de poder i varem crear una
conselleria amb un “refrit” per justificar així la seva creació. 

Ara l’economia ha millorat i el nostre grup s’hauria pogut
plantejar presentar aquesta esmena a la totalitat, però amb el
desgavell d’aquesta conselleria no ens ha demostrat que una
major estructura sigui un sinònim d’una major eficàcia.

La realitat és que a vostè, consellera, li ha tocat dur en
vaixell a la deriva i foradat, perquè no camina. Molts de
compromisos segueixen damunt la taula, per aquesta gestió
ineficaç és per la que avui mantenim aquí la nostra esmena.
Vostè té 18 mesos per davant per posar rumb a aquesta
conselleria, però vostè sap, perquè ha estat a l’administració,
que 18 mesos passen molt ràpid i el problema no ve d’ara, ve
de base i de tot el que hem estat perdent durant aquests anys.
Hem sentit a les conselleres parlar de la seva obsessió per la
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transparència, transparència que han perdut, però no tan sols
literalment. Hem sentit any rere any parlar dels mateixos
compromisos, llei de consultes, llei de voluntariat, fer aplicable
la llei de mecenatge, un pla de cultura que està en document
zero després de dos anys i per si això no fos prou, dupliquen
anuncis, com la firma del codi ètic; una conselleria que pareix
congelada en el temps.

Ara vostè compten amb un pressupost alt a nivell global un
7,3, la seva conselleria 12 milions més, un tant per cent molt alt
i més elevat que altres tant per cents de conselleries socials com
Sanitat i Educació, en contra dels seus compromisos de
pressuposts socials que té aquest govern. El capítol 2
s’incrementa un 20,5%, una quantitat molt elevada si tenim en
compte que ja es va incrementar l’exercici passat. Si miram a
Secretaria General, incrementa de 2.000 a 450.000. Si miram
promoció d’esports incrementa 25.000, una quantitat que ja va
pujar la passada legislatura, justificant que era per a
l’elaboració del Pla d’equipaments esportius, que ja s’ha
presentat, però, contràriament, aquesta partida continua
augmentant. I així podríem anar seguint. I com vostè tendrà, en
l’històric d’aquesta conselleria el nostre partit té les seves
reserves.

L’Institut d’Estudis Baleàrics també incrementa, com no, a
capítol 2. 140.000 en estudis i 35.000 en publicitat i també
augmenta bastant de personal i li lleven competències per a
2018, en indústries culturals i indústries audiovisuals, però
contràriament, vostès creen un Institut d’Indústries Culturals,
al qual dediquen...

(Pausa i remor de veus)

Uf!

(Algunes rialles)

Al qual dediquen..., -continuaré perquè el temps veig que va
corrent- al qual dediquen 200.000 euros.

El Partit Popular està en contra d’augmentar el sector públic
instrumental. Això ja ho hem dit repetidament, creim amb la
finalitat d’aquest institut, però ens crea dubtes i ens falta molta
informació. No entenem que les competències no les pugui dur
l’Institut d’Estudis Baleàrics i li demanarem molta, molta
informació a la consellera. Per responsabilitat el nostre partit no
s’ha posicionat en contra, per responsabilitat amb el sector.

Al Pla de cultura hi destinen 125.000 euros, un pla que té
un pressupost molt poc clar. Ens agradaria, consellera, que ens
pogués explicar on van aquests 125.000 euros; un pla de
cultura, al qual en comissió la consellera ens va convidar a tots
els partits a participar, a dialogar, a saber renunciar per arribar
a acords i tenir un pla de cultura de tots i no fer una eina
política. I ens pareix un objectiu molt positiu, però no segueix
la línia, ni del seu govern, ni de la seva conselleria, on massa
voltes la ideologia el que fa és dificultar la gestió, a pesar dels
seus bons pressuposts.

La Direcció General de Política Lingüística augmenta
435.000 euros, increment segons la consellera per augmentar
cursos i punts d’aprenentatge, una bona notícia aquest

increment de demanda. El que no és tan bona notícia és que la
ideologia dels partits que donen suport a aquest govern, posin
en perill la qualitat assistencial. Creim que hi ha altres camins
per protegir la nostra llengua. El nostre partit ha presentat dues
esmenes per crear una línia de foment de l’ús del català propi
a mitjans audiovisuals privats, una dotació de 300.000 euros.
Hem vist que han augmentat les ajudes en premsa local i
premsa especialitzada escrita per promoure el català durant
aquest any, ha augmentat bastant. També 30.000 euros a l’Obra
Cultural Balear, que també ha pujat molt. Ara veiem que
premien els "Jordis". Ens agradaria saber què és el que pensa
la consellera sobre això.

L’àrea d’Esports també incrementa el seu pressupost. Ja li
vàrem dir que creim que és una conselleria que creim que ha
treballat bé, la vàrem felicitar pel Premi Cornelius per
l’empenta a l’esport femení, però una vegada més la ideologia
posa pedres a la gestió. I a l’hora d’organitzar curses esportives
en el medi natural, no han arribat a aquest equilibri que vostès
ens volen vendre. Els clubs nacionals i els clubs professionals
el novembre no havien rebut les ajudes d’una campanya que ja
havia passat feia mesos. Per tant, la gestió tampoc no funciona,
a pesar dels seus bons pressuposts. El nostre partit també ha fet
una esmena per pagar aquesta quantitat deguda als clubs.

El Govern balear i les institucions han de garantir als
ciutadans equipaments esportius en condicions, però tots sabem
que això no és així. El nostre partit ha presentat una esmena de
300.000 euros per a convenis amb els ajuntaments per poder
obrir espais escolars i/o municipals. Creim que així es podrien
solucionar dos problemes, un, la saturació de moltes
infraestructures esportives i altre donar un espai de proximitat
a moltes zones rurals.

Si seguim amb la gestió, veim que el Govern no té capacitat
d’inversió i el que fa és gran part de l’impost turístic dedicar-lo
a compra de patrimoni, deixant de banda unes altres prioritats
existents, per exemple cap compra a Eivissa per cert. I tampoc
no tenen en compte el pressupost de manteniment, tal com
marca la Llei de finances. El nostre partit va presentar una
esmena de 800.000 euros per a la segona fase de Can
Portmany, que va ser transaccionada, cosa que he d’agrair,
vàrem sortir perdent, però crec que és important dinamitzar la
primera fase, però li he de dir que la segona fase és un
compromís i l’únic, l’únic, en el municipi de Sant Antoni que
es finançava amb fons de l’ecotaxa.

Tenim dues esmenes també que incrementen el pressupost
de cultura amb la dotació de l’ATB, amb 800.000.

I ja per acabar i seguint en la gestió, arribam a
radiotelevisió, on seguim sense cap model. Una radiotelevisió
que la gent no mira i amb la qual no se sent identificada i per a
la qual no han prioritzat amb allò que havien de prioritzar que
era la renovació tecnològica. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, procuraré arribar al final d’aquests pressuposts si
la veu també m’hi acompanya. Bon dia a tothom.

Ciutadans va presentar 19 esmenes a aquesta secció, en
vàrem retirar dues en comissió i això fa que encara en quedin
17 de vives. D’aquestes 17, el Govern ens ha manifestat la seva
intenció d’aprovar-ne tres, ja sigui sense retocs, ja siguin
mínimament transaccionades, dues d’elles en l’àmbit de la
joventut i la tercera a l’àmbit de l’esport. Per tant, el primer que
volia dir era això -correspon fer-ho-, agrair aquesta voluntat
d’aprovar aquestes esmenes nostres.

D’entre les 17 esmenes n’hi ha una de totalitat i no és nova,
em referesc a la 16276, que afecta el Consorci Velòdrom Palma
Arena. Ja sap de la nostra estimació, i perdoni la ironia,
consellera, pels consorcis, que consti que en cap moment no
hem dit que no facin falta, el que entre poc i massa nosaltres el
que trobem és que quan un consorci en qüestió, que en aquest
cas està vinculat a la construcció d’un equipament esportiu, ha
perdut bona part de la seva raó de ser, això no vol dir que
l’activitat que s’hi desenvolupa no sigui necessària i tampoc
que aquest personal que hi està fent feina no sigui necessari.
Però evidentment allò que sí creim que és millor és que aquest
tipus de consorcis, que estan vinculats amb una (...)
especialment, a més té un nom probablement de mal record,
que aquest consorci pugui integrar-se en altres existents o bé
que les tasques siguin assumides per la conselleria mateixa. En
tot cas nosaltres creim que com més puguem alleugerir
l’administració buidant-la d’organismes que són inútils o són
de dubtosa utilitat, i de determinades duplicitats, molt millor,
sens dubte.

Quant a les esmenes parcials, tenim un primer bloc de
quatre esmenes, 16216, 217, 224 i 322, pertanyents al
programa de promoció i serveis de cultura. Les dues primeres
estan relacionades amb la dotació i actualització de fons
bibliogràfics i audiovisual, incloent-hi els que estan escrits fins
i tot en idiomes... en llengües estrangeres, i aquests fons
bibliogràfics evidentment pertanyen a les nostres biblioteques
públiques. Creim que aquest increment i aquesta actualització,
sobretot, és una cosa necessària i creim que estaria bé que des
del Govern es tengués en compte. La tercera, en canvi, té com
a objectiu la promoció del paisatge com a escenari publicitari
o cinematogràfics, o sigui, la potenciació de la ja existent Illes
Balears Film Commission. 

I la darrera esmena d’aquest primer bloc, la 16322, proposa
la reversió del traspàs de doblers cap a l’Institut Ramon Llull,
600.000 euros, que són els que hi ha previstos, per traslladar-
los a aquest Institut d’Estudis Baleàrics que reviu i torna a
créixer; consideram -ja vagi tenir ocasió de dir-ho en el debat
d’articulat- que aquests doblers no els hem de posar en mans
d’una entitat com l’Institut Ramon Llull, que ha servit, i esper
i confii que a partir d’aquest vespre pugui deixar de començar
a servir, com a plataforma i altaveu del procés cap a la
independència emprès pel nacionalisme català; qui pot creure
que aquesta suposada promoció de la cultura hagi queda
exempta d’aquest procés? És per això que proposam que
aquests 600.000 euros segueixin servint..., no demanam

evidentment que no serveixin per promocionar la nostra cultura
fora de Balears, però sí que creim que s’ha de fer no a través de
l’Institut Ramon Llull sinó a través del mateix Institut d’Estudis
Baleàrics. Miri, consellera, li recordaré respecte d’això el Sr.
Àlex Susanna, a qui crec que vostè deu conèixer perfectament
perquè vostè ha estat, evidentment, a l’Institut Ramon Llull i
per tant coneix bé aquesta institució, el dia que va ser presentat
com a nou director de l’Institut Ramon Llull, un ja llunyà
octubre de 2013, va declarar el següent: “L’Institut Ramon
Llull és un dels instruments d’estat més eficaços que tenim”, un
instrument d’Estat, va dir. El Govern de la Generalitat du, idò,
quatre anys ben bons, com a mínim des de l’any 2013, jo crec
que abans i tot, utilitzant aquest Institut Ramon Llull com un
instrument, com una estructura d’estat, i jo em deman: té res a
veure això amb la cultura? No, que jo sàpiga, té a veure amb
una altra cosa, llevat, clar, que estiguem parlant d’una cultura
que està al servei d’un projecte de construcció nacional, d’una
cultura, ras i curt, nacionalista.

Deixant ja aquest apartat referit a la promoció exterior de la
nostra cultura, Ciutadans té encara unes quantes esmenes més
relacionades, alguna també, amb la llengua. La 16215, per
exemple, proposa una línia d’ajudes a mitjans escrits en suport
paper i digital i a mitjans audiovisuals en qualsevol de les dues
llengües oficials. Després n’hi ha tres de vinculades a l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, 16220, 280 i 281. La
primera ha de servir, al nostre entendre, per a la promoció de
la cultura i la història de les Balears i també de les nostres
modalitats lingüístiques, tal com prescriu l’article 35 del nostre
Estatut i tal com no es compleix en aquestes emissores de la
ràdio i la televisió públiques; per tant creim que és una bona
ocasió fomentar-les, fomentar-ne l’ús, i en aquest sentit va
també aquesta esmena. La segona esmena demana la producció
de reportatges sobre esportistes d’alt nivell, en aquest cas ja
vinculant-ho més amb el món de l’esport, en tant que poden
servir com a estímul i model. I n’hi ha una altra que té com a
objecte la difusió -una mica a cavall també del que podria ser
una proposta en el camp de l’Institut de la Dona- la difusió dels
èxits de les dones que mereixen un reconeixement especial pel
que hagin fet o pel que sigui la seva trajectòria.

Entrant ja a l’àmbit de la joventut i de l’esport, la primera
-aquí vénen les que hem acordat amb vostès- la primera
esmena, la 16822, té com a objectiu dotar de desfibril·ladors
tots els poliesportius de les Balears que encara no en tenen, és
a dir, acabar una feina que efectivament s’ha començat però
que val la pena de tenir enllestida. La segona, la 16267,
persegueix la millora de les instal·lacions i els equipaments
juvenils en matèria d’accessibilitat. I, la tercera, la 12268,
incideix en el foment i l’adaptació de l’esport entre els joves,
especialment entre aquells que tenen qualque discapacitat
física, psíquica o sensorial. Llevat d’aquestes tres esmenes que
el Govern ha acceptat i transaccionat amb nosaltres n’hi ha
unes altres dins aquest mateix àmbit que no han tengut tanta
sort i que no em puc estar de consignar: dues de referides a
infraestructures esportives, la 16323 i la 16223, referides a
Manacor i a Puigpunyent, respectivament; i una que té com a
objectiu l’organització de campaments en vacacions escolars
per a joves amb qualque diversitat funcional, és la 12666.

I crec que no me’n deix cap, de totes les que tenim.
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Respecte de les esmenes dels altres grups seguirem, com de
costum, el criteri que ja hem establert en comissió i només
farem una excepció, això sí, aquest pic respecte de les tres, que
pel que tinc entès ara quedaran en una, de MÉS per Menorca
relacionades amb el projecte de Menorca Talaiòtica, en què
votarem a favor.

I res més. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara correspon la intervenció del
Govern. Obrint un torn incidental té la paraula la Sra.
Consellera Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc li he de dir, Sra.
Ramon, que vaja paperet que li fan fer dient les coses que li han
escrit o que ha escrit vostè. Que de manera recurrent em recordi
que som la tercera consellera, sí, vostès també varen tenir tres
conselleres de Cultura i Educació.

(Alguns aplaudiments)

L’únic que va quedar viu va ser el Sr. Company, al qual
agraesc que sigui aquí ara, l’únic que va quedar viu.

Però dit això...

(Remor de veus)

...comencem..., començarem, si em deixen, començarem si em
deixen...

Bé, començaré contestant-li les coses que ha dit vostè.
Vostès no voten en contra de la creació de l’Institut
d’Indústries Culturals per responsabilitat, no hi voten en contra
-perquè hi volien votar- perquè el sector s’ha entrevistat amb
vostès i els ha exigit que no hi votin en contra perquè hi estan
a favor i estan molt contents i estan agraïts, i per això ho fan,
perquè no se’ls tiri el sector al damunt. 

Llavors quan em parlen del Cornelius Atticus, que ens varen
felicitar, clar, només faltaria, però llavors no sé què ha dit,
encara no he entès el que em volia explicar.

Quant als rodatges, que vostè ha qüestionat la normativa
que regula els rodatges i les proves esportives als espais
naturals, precisament el decret que regula les proves esportives
a espais naturals és candidat el premi Xarxa Natura i ha estat
posat com un exemple a tot l’Estat de com s’han de fer les
coses, i a vostès els sembla malament, amb la qual cosa hem
d’arribar a la conclusió que si a vostès una cosa els sembla
malament és que anam per bon camí, i si els sembla bé ens hem
de començar a preocupar.

(Alguns aplaudiments)

Bé, diu que les legislatures van molt ràpid. És cert, la vida
en general va molt ràpid. La Llei de mecenatge, la Llei de
mecenatge que vostès em comenten, vaig dir que efectivament
no l’havíem començat a desenvolupar, i és un compromís que
vaig adquirir en una compareixença parlamentària; ara bé, el
dia que ens posem a desenvolupar la Llei de mecenatge el
primer que hem de fer és exigir al Govern de l’Estat que també
desenvolupi pel que fa a tots els impostos que poden afavorir
en aquest aspecte la Llei de mecenatge. Ens donaran suport
vostès quan facem això? Per tant..., ens hi trobaran, si volen.

Llavors parlen de paralització de tramitació de lleis. Miri,
Llei de consultes, és a Consell Consultiu. Llei de voluntariat,
s’està redactant, tal i com em vaig comprometre aquí davant
d’una pregunta d’una diputada del seu partit aquest estiu; port
vuit mesos, en aquests vuit mesos s’ha començat la redacció de
la Llei de voluntariat. Exemples de gestió, que n’hi posaré
molts, però miri, per exemple: el centre internacional de
fotografia Toni Catany, 4.300.000 euros que la segona
legislatura progressista va aconseguir el Consell Insular de
Mallorca de Turespaña, durant la seva legislatura no varen
moure un sol paper, un sol euro. Ara, en aquests darrers vuit
mesos, resulta que ja tenim el plec de condicions publicat, el
concurs per treure a concurs la rehabilitació de les dues cases
que hi ha de Toni Catany Montserrat, estam a punt de comprar
la tercera casa a Sa Trinxa i ja està publicat en el butlletí
d’Europa el concurs d’idees per treure a concurs la
rehabilitació.

(Alguns aplaudiments)

Sap com es diu això, sap com es diu això? Eficàcia.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Llavors, contingut, perquè una cosa és el continent i l’altra
és el contingut, arxiu, perquè a més, sap què passa? Que, com
que som del gremi, sé que la documentació si no se’n té cura es
deteriora i duia molts d’anys deteriorant-se i resulta que ja des
d’enguany es treballa en el procés de conservació preventiva,
digitalització i classificació del fons de l’Arxiu de Toni Catany,
i l’any que ve farem un concurs obert per treure ja la fase
definitiva, tot això amb 4.300.000 euros que des de l’any 2009
no es tocaven, no es gastaven.

Però bé, segurament a vostès els molesta, la Conselleria de
Cultura, lògic, lògic, defineix molt bé, els molesta, perquè, és
clar, du dins cultura, participació, memòria democràtica, totes
aquestes coses que quan vostè diu que aquesta conselleria
sembla ancorada en el passat, aquí els únics que estan ancorats
en el passat, negant-se a condemnar coses, són vostès; nosaltres
treballam per restituir la dignitat de tantes persones que encara
són a les cunetes i a fosses comunes...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... quaranta anys després d’una democràcia, i entenem que
mentre hi hagi morts a fosses comunes i a cunetes, aquesta
democràcia és incompleta i és una vergonya per a tots els que
n’hem participat des d’algun càrrec institucional.
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Perquè llavors, també, li parlaré de pressuposts, que crec
que és el que em pertoca, vostè també ha parlat, jo per cortesia
els he contestat, també ha dit que hem pujat molt, hem pujat 12
milions. Sap què passa? Què més d’11 sap on van? A pagar la
hipoteca del Palma Arena, jo no sé com tenen la barra de parlar
del tema de la pujada de pressuposts, ja m’agradaria a mi no
haver d’invertir 11 milions i busques del meu pressupost a
pagar la hipoteca del Palma Arena, però és el que hi ha, mentre
no la tenguem liquidada l’haurem de pagar. Tant de bo
s’haguessin fet millors gestions dels sous públics i de les
polítiques esportives, i això no era política esportiva, sinó
utilitzar l’esport com a una manera més de saquejar les arques
públiques, i ara que tendríem més sous per a d’altres espais.

(Alguns aplaudiments)

Tenim 97 milions d’euros si hi incloem els 850.000 euros
de l’impost turístic i els principis bàsics o els criteris bàsics que
ens guien són: primer, els ciutadans. Per què? Perquè treballam,
i així ho hem fet, i ja s’han vist els resultats, una altra prova que
va en marxa és que s’amplien els horaris d’atenció al públic
dels usuaris dels nostres equipaments públics, perquè era un
compromís, era una obligació, i li vull recordar que va ser la
passada legislatura quan l’Arxiu del Regne de Mallorca va
començar a tancar les tardes després de tota la vida tenir obert,
i resulta que ara ja està obert alguna tarda i ja s’ha arribat a un
acord amb els treballadors i amb la direcció per començar a
obrir, a partir del 15 de gener, tres tardes; és a dir, recuperam
un servei que abans era incomplet per no tenir les hores
suficients. Per tant, aquest és un exemple del nostre compromís,
precisament per això s’ha pujat una part important en el
pressupost dels equipaments públics que nosaltres encara
gestionam.

Segon concepte que per a nosaltres és prioritari:
participació. Precisament per això redactam la llei de
voluntariat i la llei de consultes, com li he dit abans, crec que
es troba al Consell Consultiu.

La memòria, la memòria històrica, la memòria democràtica,
com vostès en vulguin dir, és dignificar no, perquè mai no
varen perdre la dignitat, reconèixer la dignitat i agrair
l’aportació que varen fer, la lluita per les llibertats i per la
democràcia tantes persones que, sense haver fet res dolent,
varen morir i encara es troben mal enterrats a cunetes i a fosses
comunes. El pla d’actuacions aprovat per a l’any que ve inclou
la segona fase de Porreres, la segona fase de Montuïri,
Marratxí, Sencelles, Deià, Alaró, Santa Maria del Camí, estudis
de Manacor i de Bunyola, la fossa d’Es Pujols, la d’Eivissa.
Estaran amb nosaltres en la dignificació d’aquestes fosses?

Tercer punt, l’equilibri territorial. Les nostres polítiques,
per sobre de qualsevol qüestió, i això és una declaració de
principis generals davant d’aquesta cambra, són que les
inversions, les prioritats i les ajudes es faran de manera
equilibrada a tot el territori insular, a tot el territori insular, i
d’una manera que creiem nosaltres que ha de ser rigorosa i
raonable. Per exemple, vostès ens han fet esmenes per rebaixar
el capítol, la partida 451 de Cultura, que té 4 milions i busques,
ens proposen llevar-n’hi 20; això com és fa? Jo no ho sé.

Però, és que, a més a més, llavors ens proposen coses tan
absurdes com, absurdes, miri la quantitat, primer, perquè
nosaltres ajudam des d’enguany al Festival de Jazz d’Eivissa,
però vostès ens demanen que hi dediquem 250.000 euros; de
veritat consideren raonable i lògic dedicar, encara que sigui a
Eivissa, i jo som d’Eivissa, 250.000 euros a un festival de jazz?
Nosaltres tenim altres prioritats. Però bé, i són ajudar a
equipaments.

Però, bé, per exemple, el segon, el tercer que comentava era
el de l’equilibri, i ja li he dit, tots els ciutadans han de tenir els
mateixos drets i el mateix accés a totes les polítiques de totes
les conselleries, i així treballam.

Altres projectes que ja impulsam. A l’any 1994, un artista
i la seva parella, la seva dona, varen donar unes cases a
Llucalcari, no sé si els sona, a l’any 1994, no s’havia fet
absolutament res allà. Enguany s’ha procedit a l’aixecament de
planimetria per a l’any 2008 encarregar ja el projecte de
rehabilitació de les cases de Llucalcari, perquè siguin allò que
volien els artistes que ens varen (...) que fos un espai d’acollida
per als artistes i d’intercanvi artístic, i aquestes cases ho seran.

Per exemple, una altra cosa que la varen aprovar vostès, la
Llei de patrimoni de les Illes Balears, del 1998, que deia que
s’havia de crear un Museu de Formentera. Nosaltres hi
treballam i aquesta legislatura veurà l’impuls definitiu al Museu
de Formentera, l’impuls definitiu.

(Alguns aplaudiments)

I en els pròxims dies anunciarem una passa definitiva i molt
important que, evidentment, no desvetllaré aquí, perquè crec
que, per cortesia institucional, ho he de fer en companyia del
Consell de Formentera.

I com a exemple de col·laboració, un altre dels eixos bàsics,
la col·laboració amb altres departaments d’aquest govern i amb
altres conselleries i amb altres institucions: Teatre d’Es Born,
Ciutadella, els ho record, la passada legislatura es va fer una
rehabilitació tan desastrosa que ha impedit que es pugui obrir.
Nosaltres ens hi implicam amb una partida de 400.000 euros
per facilitar que un espai tan emblemàtic per a Menorca pugui
obrir i la culpa no és nostra.

(Alguns aplaudiments)

Casa de la Música d’Eivissa, una seu per al Patronat de
Música, formam part del patronat i també ens implicarem en la
seva construcció, que, per cert, una de les seves esmenes és que
ho facem. Però si ja està previst, igual que allò d’Es Born, si
està en els pressuposts.

I llavor, un compromís, modificar, per via d’urgència, la
Llei de l’esport, esperam tenir el suport de tots els equips,
perquè, gràcies a això, utilitzarem una llei que ha servit fins ara,
que continua servint, però que creiem que s’ha de millorar,
simplement perquè han passat deu anys i perquè volem tota una
sèrie d’ajudes, de col·laboració amb ajuntaments i consells, per
millorar i equilibrar el mapa d’equipaments esportius perquè
consideram, com ja vaig dir a la compareixença parlamentària,
que els equipaments, és a dir que tots els ciutadans de les illes
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han de tenir les mateixes oportunitats per accedir a equipaments
esportius. Aquesta col·laboració que deia, també amb altres
departaments, s’ha materialitzat, per exemple, en què, des de la
Conselleria d’Educació, des de l’IBISEC, ens ajudaran a
redactar el projecte de la Casa de la Música, de la seu de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears la qual, per cert, és
l’única orquestra que no té seu, i la passada legislatura ja va
patir prou algunes actuacions de l’equip del Govern del Sr.
Bauzá; nosaltres creiem que és una de les joies d’aquest govern
i d’aquestes illes i és un element importantíssim de cohesió
territorial entre totes les illes, perquè totes se senten l’orquestra
seva, i treballam fort per aconseguir que sigui realitat aquesta
Casa de la Música, gràcies a l’impost turístic i gràcies a
l’aportació de Fundatur, i gràcies a la col·laboració de la
Conselleria d’Educació.

Un altre exemple de col·laboració, el conveni que hem
signat amb la Conselleria de Benestar Social, per dotar de
partida econòmica l’esport inclusió i esdeveniments esportius
o projectes esportius que tenen la dona esportista com a
principal protagonista.

Esports, efectivament, una àrea estratègica pel que importa
i pel que significa d’element de cohesió social i d’integració i
de transmissió de valors. Efectivament, com deia abans, ha
tengut un augment de pressupost del 38%, no especificarem
perquè ha estat perquè ja ho saben tots vostès; només dir que
tenim a punt d’adjudicar, a punt d’adjudicar ja, perquè ja s’han
reunit les meses de contractació, a punt d’adjudicar el projecte
de construcció de l’Aulari, l’any que ve tenim projectat, i està
pressupostat, el cobriment de la piscina de 50 metres, perquè
així pugui acollir esdeveniments esportius importants
internacionals i esdeveniments esportius per als esportistes de
les illes durant l’hivern; també la construcció d’una recta
d’atletisme, perquè entenem que és un esport que es troba
manca d’equipaments, i, com ja dic, signarem convenis de
col·laboració amb consells insulars de totes les illes i amb
ajuntaments per tal de col·laborar a equilibrar la construcció i
el mapa d’equipaments de les Illes Balears.

Per tant, ja veu vostè, Sra. Ramón, que potser no serien les
culturals que vostès impulsarien, seguríssim que no, no sé si
n’impulsarien alguna, no sé si algun d’aquests projectes que hi
ha aquí, amb els quals vostè no estaria d’acord.

També han mencionat la pujada de pressupost de política
lingüística, és clar, és que nosaltres creiem fermament que la
llengua, a part d’un patrimoni i un llegat valuosísssim del qual
hem de tenir cura i respectar, i que abans el seu partit ho feia,
perquè de la seva època és la Llei de normalització lingüística,
per tant no entenc aquesta deriva irresponsable que han agafat
ara, però entenem que la llengua és una eina importantíssima
d’integració i d’acollida.

I també voldria contestar al Sr. Pericay que, efectivament,
la nostra voluntat és acceptar totes les esmenes possibles, i per
a la que vostè ha mencionat, de patrimoni bibliogràfic, entenem
que no és necessària, però per un motiu que és una bona notícia
i que ni tan sols havíem fet públic, que és que a la darrera
reunió sectorial de consellers de cultura de les comunitats la
Biblioteca Nacional ens va oferir a les comunitats la donació
gratuïta del tercer exemplar, que és que ja saben que a la

Biblioteca Nacional, per llei, s’han de dipositar tres exemplars
de cada llibre que s’edita a tot el territori de l’Estat, i varen
oferir a les comunitats que ho acceptassin. Això implica un
volum de feina i d’espai que no totes les comunitats varen
trobar prioritari, però la nostra va ser una de les que va dir que
sí. Per tant, aquest patrimoni bibliogràfic entenem que està
cobert amb aquest acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, Sra. Consellera, jo m’escric els meus
discursos, no sé si fos home si em diria el mateix.

(Remor de veus)

Miri, els partits d’esquerra està clar que sempre han fet
bandera, està clar que sempre han fet bandera de l’educació, de
la cultura i de la nostra llengua, i això els reconeixem que ho
saben vendre molt bé, tal vegada per això gasten tant en
publicitat, però la realitat és que les lleis i eines públiques per
defendre-la moltes venen del Partit Popular: Llei de
normalització lingüística, Llei de patrimoni històric, Llei
d’arxius i patrimoni documental, Llei del sistema bibliotecari,
Llei de mecenatge, i tot això s’ha fet sense una conselleria de
cultura.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, aquesta esmena està a favor de la cultura,
simplement està en contra del repartiment que fan d’aquests
pressuposts, perquè jo crec que vostès no han vist mai un
ajuntament del Partit Popular sense la seva àrea de cultura, ni
cap consell sense la seva àrea de cultura. Nosaltres aquí, que no
és competència seva, però hem vist el Teatre Principal de
Mallorca tanca a l’estiu, i d’això no crec que en sigui sospitós
el Partit Popular, la qual cosa vol dir que no sempre una major
estructura és sinònim de major eficàcia.

Tampoc no és contra vostè, consellera, que sembla que és
contra vostè, a mi ja em ve bé que sigui una consellera
eivissenca, que coneix més els problemes de les illes menors,
i ja em ve bé que conegui el tracte discriminatori, on per cert
haurà de fer molta feina la conselleria i molta feina de
pedagogia amb els seus companys. Si per mi fos, li demanaria
que vostè gestionés Educació, així tal vegada aconseguiríem
veure algun centre escolar fet o algun conservatori...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... o algun conservatori de música en condicions. Però la veritat
és que els compromisos continuen damunt la taula, consellera,
i no és contra vostè perquè vostè du aquí set mesos i el seu
pressupost és un document zero, però un document zero de
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compromisos. I el que vostè diu per suposat que ens sembla bé,
perquè creiem en la cultura, però ara ha de demostrar que ho fa.

I la feina que vostè té per demà, la feina més important que
vostè té és el pla de cultura, aquesta és la feina més important
que té i ha de fer amb la..., perquè ha de ser l’instrument real,
perquè ha de ser una planificació real i perquè l’ha de fer amb
la col·laboració del sector, de les institucions, perquè els
consells insulars no hi han participat.

I vostè ens presenta aquí l’Institut d’Indústries Culturals en
què no hem tengut cap reunió, però ho hem fet per
responsabilitat, però es presenta aquí una entitat nova, una
entitat nova i no han fet el pla d’indústria que ve en el pla de
cultura, en el document zero del pla de cultura. I vostès
aproven una esmena de Podemos, d’un Consell de la Cultura,
sense tenir aprovat un pla de joventut i cultura, que tenim el
document zero d’aquest pla i cultura.

Sra. Consellera, vostè creu en el pla de cultura o és paper
banyat? Perquè si és una planificació vostès han estat
presentant aquí entitats i no tenim un pla de cultura fet. Però bé,
jo crec que, com li dic, el seu pressupost és un... bé, moltes
coses que també ha dit, l’Arxiu del Regne de Mallorca, ens
n’alegram, però això és una inversió que ve de l’Estat, 16
milions, i es va obrir en el 2014. També el nostre partit creu
que s’ha d’obrir l’horabaixa, per això vàrem presentar
proposicions no de llei.

(Alguns aplaudiments)

I la Llei de memòria democràtica crec que va ser una llei
que va sortir d’aquí, que vostè no hi era, però que va sortir amb
el consens de tots els partits, i per suposat que n’estam molt
contents, però continua sense contestar-me aquest pla de
cultura que està en el document zero, on van 125.000 euros.

Tampoc no em contesta què pensa que els sous públics
reguin l'OCB, que dóna premis als “Jordis”, tampoc no m’ho ha
contestat, Sra. Consellera.

Però bé, crec que tenim molt de temps per debatre, li
desitjam molt bona feina, molts més encerts que les seves
companyes que la varen precedir i molta més sort. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Consellera, bé, no
fa falta que li digui que estic molt content de la notícia aquesta
que ens ha donat en l’ordre bibliogràfic. Només li recordaria
que la nostra esmena és una esmena que també incloïa la part
audiovisual, no només la part diguem... i entenc que el que

realment tendrem és un tercer exemplar d’un llibre. Però vaja,
només això és una excel·lent notícia, ho dic perquè també, avui
dia, les biblioteques, com sap bé, tenen realment ja un... no són
només llibres, sinó que també tenen tota una part audiovisual
que val la pena també potenciar.

També celebr el que ens ha comunicat de l’obertura
d’equipaments públics, ens ha parlat de l’Arxiu del Regne de
Mallorca, supòs que això inclourà també altres equipaments,
entre d’altres, per exemple, biblioteques que, en fi, tenien uns
horaris absolutament restringits i on havies de combinar de
vegades el teu temps lliure d’una manera raríssima, quan volies
anar a fer una consulta com a investigador, com allò, diguem,
que fossin. Per tant, esper que això també creixi en aquest
sentit, de fet l’any passat, enguany no l’hem tornada presentar,
havíem presentat una esmena justament per afavorir a través, és
clar, aquí no queda més remei que augmentar el personal,
cercar una fórmula de tal manera que per exemple la Biblioteca
de Can Sales pogués tenir uns horaris decents.

I veig que no m’ha dit res del Consorci del Palma Arena, en
tot cas esper que alguna cosa em pugui dir.

I tampoc no m’ha comentat res del que jo li comentava de
l’Institut Ramon Llull, jo crec que, realment, insistesc en això,
és preocupant que aquesta institució que té una sèrie... ha
tengut durant aquests anys, una sèrie d’activitats que són
clarament orientades cap on jo li he dit, el Govern diguem de 
les Illes Balears, no només hi estigui representat, sinó que a
més hi tingui la projecció exterior del que és la cultura
produïda aquí a Balears, que és la..., així com -entenc jo- que
aquest transvasament de doblers es fa amb aquesta intenció. 

Vull dir, tinc aquí davant algunes de les activitats recents
d’aquest any 2017, per exemple, “la Universitat de Moscou
acull un seminari sobre el relat audiovisual de la identitat
catalana, analitza la incidència als mitjans de comunicació en
la construcció del discurs nacional català durant els últims
quaranta anys”, “(...) l’Institut Ramon Llull hi està present i ho
promou”, “l’historiador Josep Maria Muñoz inicia a la
universitat d’Indiana una gira de conferències als Estats Units”,
la conferència que tinc aquí davant, això és de l’any 2016, l’any
passat, “Una revolta democràtica: la lluita catalana per la
independència, la crisi a Espanya”. I un altre exemple, “el Sr.
Salvador Cardús, convidat a la Universitat d’Stanford fa un
curs en què prendrà en consideració el conflicte existent entre
Catalunya i Espanya”, entén que són dues entitats polítiques
radicalment diferents, “com un cas original de consolidació
d’una identitat col·lectiva en una societat desenvolupada”.

Bé, a mi, la veritat, em faria empegueir formar part d’una
institució que promou amb els doblers, jo no vull dir el
Govern... el Govern de la Generalitat evidentment també em fa
empegueir, però això en tot cas és un tema que té a veure amb
unes eleccions i uns determinats vots i una determinada
majoria, però sobretot que nosaltres haguem d’estar també dins
d’un projecte com aquest, francament crec que és un mal
servei, un mal servei al conjunt de ciutadans de les Illes Balears
que, com sap vostè perfectament, no pensen tots com alguns
d’aquests ciutadans poden pensar, que això evidentment no ho
nego. I res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn de rèplica del Govern.
Té la paraula, Sra. Consellera Fanny Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, president. Deman disculpes perquè és cert que
algunes preguntes no les he contestat, però no és
involuntàriament, vull dir voluntàriament, ara les contestaré.

Bé, és cert, Sra. Ramón, a la meva edat acusar-me de
masclista ja és una mica surrealista...

(Algunes rialles)

Jo li he dit que no sabia si l’havia escrit vostè i ho mantinc,
sap per què?, perquè no em quadra el discurs amb el que jo la
conec i amb el seu perfil i amb el seu tarannà. Era un piropo,
però vaja...

(Alguns aplaudiments)

Ara li contestaré. És cert, vostès varen fer la Llei de
normalització lingüística, però és que no la compleixen, és que
ara sembla que es tenen per menys d’haver-la aprovat, si va ser
una fita importantíssima, una llei aprovada per unanimitat, si la
llengua mai no havia estat motiu de debat ni de discussió
política en aquestes illes, ho han fet vostès ara! És d’una
irresponsabilitat que té uns efectes devastadors cap a la nostra
cultura i són vostès. Vostès han fet la llei, efectivament, igual
que la Llei de patrimoni, però no la compleixen. No la varen
complir quan les autopistes, que no els agrada, no sé quants de
jaciments es varen carregar, però és que no han complit amb el
Museu de Formentera. Si està molt bé, les lleis està molt bé que
es facin, però llavors s’han de complir.

I ja que em pregunta, no pensi que fuig de la contestació,
que culpin que es doni un premi de l’Obra Cultural als "Jordis",
només faltaria, és un organisme autònom que dóna un premi a
uns ciutadans que sense haver estat jutjats i sense haver robat
res són a la presó mentre gent condemnada per corrupció és al
carrer!

(Alguns aplaudiments)

Pla de cultura. Pla de cultura, però si vàrem presentar el
Document zero i abans de fer-lo públic -abans de fer-lo públic-
els ho vàrem enviar a vostès per si volien fer esmenes i encara
els estam esperant, i de veritat que els esper perquè m’agradaria
que el Pla de cultura fos un document que pogués assumir
qualsevol grup polític. I en aquest Document zero inicial del
Pla de cultura ja es contempla la creació de l’Institut
d’Indústries Cultural. El que passa és que perquè l’any que ve
pugui ser una realitat enguany ha d’estar inclòs a la llei
pressupostària, que no es pensi que jo ho sabia, és que m’ho
varen dir, l’any que ve vostè vol fer l’institut?, enguany a la
llei.

Per allò de la secció del Regne de Mallorca, efectivament
és un centre de titularitat estatal i les inversions és obligació

fer-les, igual que les que hi ha... ara mateix les obres que
s’estan fet a la Biblioteca de Can Sales. Jo parlava d’augment
de dotació de personal que s’ha fet a càrrec del pressupostos
d’enguany i a càrrec, es farà, dels pressupostos de l’any que ve.

Pel que em preguntava el Sr. Pericay de l’Institut Ramon
Llull i del Consorci Palma Arena li diré que el Consorci Palma
Arena creim que és un organisme necessari perquè gestiona no
només un edifici, un espai amb moltes deficiències tècniques
que encara patim i que encara intentam arreglar, tant car com
ens ha costat, que ens ha costat a preu d’or, i no és una
metàfora, però és necessari per gestionar-ho un consorci perquè
allí s’hi acullen esdeveniments esportius, esdeveniments
culturals, etc., a part que és seu d’una conselleria, seu de totes
les federacions, és a dir, té un moviment que necessita una
gestió a través d’un ens autònom. No sé si era això el que em
preguntava.

Quant a l’Institut Ramon Llull, miri, els 600.000 euros van
exclusivament per a projectes de creadors de les Illes i creim...
perquè creim honestament que anar de la mà, junts amb altres
comunitats que tenen tantes coses en comú amb nosaltres, entre
elles la llengua, el passat, el futur, etc., creim que és important,
però a part, el fet que s’organitzin, a part d’altres activitats i de
promoció dels nostres creadors, que s’organitzin debats de
discussió és que per a nosaltres és bo. És a dir, la discussió, el
debat, la crítica, la participació, això, per a nosaltres és bo.

Jo sap em què em quedo de l’Institut Ramon Llull?, que
gràcies a l’Institut Ramon Llull s’han escoltat els versos de Blai
Bonet a la universitat de Nova York, que s’han escoltat els
versos de Marià Villangómez a la universitat de la Índia, que
els nostres creadors han pogut assistir convidats a festivals
literaris en llengua castellana com és Guadalajara, com és El
Rosario, com és tot Llatinoamèrica, tot Hispanoamèrica.

Vull dir que en aquest aspecte, a part, quan duen música o
creadors, quan duen una exposició col·lectiva és una exposició
col·lectiva, el llenguatge de l’art és universal, no només és la
cultura catalana entesa com a llengua catalana, sinó la creació,
quan duen equips de música que canten en anglès o són
instrumentals també van de la mà de l’Institut Ramon Llull.
L’Institut Ramon Llull, entenem que és un òrgan potentíssim de
difusió. L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha tocat
aquest octubre sota la cúpula de Miquel Barceló a la seu, a la
Sala de Drets Humans de la seu de les Nacions Unides gràcies
a l’aportació de l’Institut Ramon Llull, si no, no hagués estat
possible.

Per tant, la visibilitat dels nostres creadors, de la nostra
orquestra, dels nostres escriptors és molt més potent gràcies a
l’Institut Ramon Llull.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports va presentar uns
pressuposts per a 2018 que tornen incrementar-se respecte dels
dels dos anys anteriors i d’això n’estam contents, tot i que -i els
ho he de dir- apart de doblers que són imprescindibles el que
necessita aquesta conselleria és estabilitat d’una vegada per
totes.

I m’ha de disculpar, Sra. Consellera, però jo també li ho
diré, perquè aquest govern del pacte ha presentat tres
pressuposts de Cultura, de Participació i Esports i cada un els
ha presentat una consellera diferent. Així és mal de fer seguir
una evolució lògica de les seves matèries i de les seves
necessitats, de les voluntats específiques de cada consellera i
per això som una mica reticents en certs aspectes.

Un d’aquests aspectes és la creació de l’Institut de les
Indústries Culturals després del fracàs de l’ILLENC perquè
aquí es van creant i fent desaparèixer organismes i buidant i
omplint i tornant a buidar l’Institut d’Estudis Baleàrics i una
acaba, i sincerament li ho dic, que no sap què fa cadascun ni
quines competències i deures té. Per això esperam -i li ho dic
ben seriosa i sense ni una mica de sarcasme- que aquest
pressuposts de 2008 venguin carregats d’estabilitat i feina per
al món de la cultura i l’esport.

Pel que fa a cultura, hem presentat tres esmenes, una per
posar en marxa el museu de la mar de Sóller que ja existeix,
però que no té activitat pròpia en aquests moments i així ho
demanda el municipi.

Una altra per comprar les cases de Ca Ses Monges de Llubí
per dedicar-les també a finalitats culturals i educatives que a la
gent del poble i a la comarca els agradaria tenir. I una tercera
esmena per destinar una partida de subvencions als teatres
municipals. Li he de dir que aquesta darrera esmena s’ha
convertit en una reivindicació permanent d’El Pi perquè la
trobam, i la trobàvem, imprescindible i que a la fi es va aprovar
en comissió després de tres anys de presentar-la i no gràcies al
suport dels grups que governen.

Els pobles necessiten ajudes per oferir cultura de qualitat i
aquestes massa sovint estan centralitzades només en dos o tres
teatres grans de Balears. A més, i tampoc no és la primera
vegada que ho deim, potenciar i dinamitzar la cultura arreu de
les Illes és imprescindible per assolir la diversificació del
model econòmic que anhelam. 

A Esports hem fet una esmena per a la remodelació de la
pista d’atletisme de Capdepera, és una esmena que tampoc no
és nova, però que sembla que fins ara no hem aconseguit els
suports necessaris. Aquesta pista està en un estat deplorable i
necessita una remodelació urgent per poder-se utilitzar a tota la
comarca. 

Per acabar, també hem presentat una esmena de 50.000
euros per a IB3 destinada a producció pròpia. Creim que és
important que IB3 pugui produir programes i sèries noves aquí,
amb els professionals d’aquí. L’estrena de la sèrie Mai neva a
Ciutat aquest mes de desembre, i que ha causat gran revolt a les

xarxes, sobretot en el públic jove, és un exemple de la feina ben
feta que poden fer els professionals de les nostres illes. Per
això, també els demanam el suport a aquesta esmena.

Pel que fa a les esmenes de la resta dels grups parlamentaris
la majoria les votarem a favor i a unes altres ens abstendrem
com férem a comissió. Hi ha un grup d’esmenes, que també ja
ho férem a comissió, de Ciutadans, a les quals no donarem
suport, les votarem en contra perquè ja saben que nosaltres amb
aquesta dèria de la llengua no hi entram.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé,
respecte de la part, diguem, de debat a la totalitat jo ja li vaig
dir a la Sra. Ramón en comissió que li faltaven 18 milions
d’euros, no?, és a dir, que ella ha fet un esforç a presentar altes,
per intentar aparentar que el seu grup té algun interès en les
àrees que gestiona aquesta conselleria, el que passa és que, clar,
els seus companys boicotegen totalment el seu esforç perquè
em sembla recordar els números, eren 15 milions d’altes, 33
milions en baixes, em falten només 18 milions d’euros perquè
poguessin prendre amb una mínima seriositat i amb una mínima
consideració les seves esmenes. Per tant, amb això don, per,
per... és a dir, aquí l’única esmena a la totalitat que hi ha al
pressupost de Cultura són les esmenes que han presentat els
seus companys contra aquesta conselleria.

Quant a les esmenes que manté vives el meu grup
formalment són sis, però bàsicament giren al voltant de tres
temes només, un d’ells és el reforç de les capacitats de la
Direcció General de Política Lingüística, una altra gira al
voltant de donar suport al projecte Menorca Talaiòtica i un
altre per potenciar aquesta millora tecnològica que
aparentment, o almenys una gran majoria d’aquest parlament,
volem per a IB3.

Començaré per aquesta darrera i, la veritat, li he de dir, Sra.
Ramón, que m’ha sorprès molt que vostè digués que no estaven
d’acord amb el pressupost d’IB3 perquè el que calia fer, que
era una millora tecnològica, no hi era en aquest pressupost. Pot
ser no estava en el pressupost, però sí que s’ha esmenat, sí que
s’ha esmenat perquè els grups, uns quants grups de la majoria
varen presentar una esmena a l’articulat que després es va
transaccionar, i el meu grup com que no veia clara aquesta
solució en va presentar una altra, que és la que encara és viva,
precisament per dotar IB3 d’aquest 1,5 milions que els seus
responsables ens varen dir que era necessari per evitar
situacions crítiques en l’emissió dels canals de ràdio i televisió
d’IB3.

Com que aquest tema s’ha resolt de forma satisfactòria, és
a dir, els dubtes que a nosaltres ens generava la solució de
l’esmena que es va presentar a l’articulat varen quedar resolts
perquè es varen presentar unes transaccions que he de dir, he de
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reconèixer al Partit Popular també, igual que dic una cosa, dic
l’altra, que no es varen oposar que es prenguessin en
consideració aquestes transaccions, la qual cosa, doncs, també
crec que és digna de menció i s’ha de reconèixer, gràcies a això
hem resolt, crec, el problema que IB3 pugui fer front a aquests
(...) tecnològics, motiu pel qual crec que el més oportú és que
nosaltres retirem aquesta esmena, que és la 447, retiram aquesta
esmena i ja dic des d’aquí els faig saber que el nostre grup, com
ja vàrem explicar el dia de la compareixença amb el director
general, continuarà empenyent i continuarà lluitant perquè
disposem, ja que tenim un ens públic de radiotelevisió, pugui
treballar amb les condicions que toca. Ja vaig expressar la meva
perplexitat que fos un grup com el nostre el que mostrés, fos el
que mostrava un compromís més alt en aquest tema.

El segon paquet d’esmenes, que són tres esmenes, jo les he
repartit a tots els grups i també a la interventora, van sobre
Menorca Talaiòtica, era un grup de tres esmenes i ho hem
reduït en una, perquè de fet l’esmena és la mateixa, l’esmena és
la mateixa, però queda reduïda en una, només amb una petita
diferència, que nosaltres proposàvem dues baixes, una al
capítol 2, l’altra al capítol 4, al programa 455A, i ara ho he
passat tot al capítol 2 per tal de no afectar el pressupost de
l’Institut d’Estudis Baleàrics. Però a nivell de contingut és
l’únic canvi que hi ha, a nivell de tècnic sí que hem optat per
reduir-ho en una única esmena, em sembla que és la 441,
retiraríem la 442 i la 443, per dotar el projecte Menorca
Talaiòtica d’un pressupost important. Sabem que és un
pressupost important i agraïm l’esforç que es fa... és un projecte
que té la unanimitat de totes les forces polítiques a Menorca i
m’agradaria que es veiés que és un projecte que té un interès
que va més enllà del que és estrictament Menorca. 

Com vostès saben, i amb això estic segur que estaran
d’acord amb mi, la importància del patrimoni arqueològic de
Menorca és totalment digne d’aquest reconeixement perquè té
una importància extraordinària i malauradament,
malauradament, crec que es va veure quan es va intentar el
primer assalt perquè rebés aquest reconeixement de patrimoni
de la humanitat que la candidatura tenia unes debilitats de base,
tenia unes debilitats de base en el sentit que és necessari
aprofundir molt des d’un punt de vista científic, de propiciar
recerques al voltant d’aquest patrimoni històric o prehistòric,
suposo que en aquest cas es pot dir de les dues maneres,
recerques, més excavacions, per tant, solucionar aquests
problemes de base és un projecte ambiciós i que requereix
aquest suport. Per tant, jo crec que aquesta esmena rebrà el
suport de... no sé si de tots, però d’una gran part dels grups i els
vull donar les gràcies o els vull felicitar mútuament perquè som
tots els que sortim beneficiats perquè hagin compartit amb
nosaltres la prioritat d’aquesta decisió. 

Per últim, mantenim dues esmenes que van dirigides a
reforçar les capacitats de la Direcció General de Política
Lingüística. És molt penós que quaranta anys després de
l’aprovació de la Constitució, i que per tant s’obrís la porta a
que les llengües diferents del castellà, com li agradava dir al
govern anterior, les llengües oficials diferents del castellà,
poguessin ser llengua oficial, cosa que després el nostre estatut
concreta, diu que el català és llengua oficial, és molt penós que
quan fa quaranta anys que es va assolir aquesta fita amb un
pacte constitucional del qual molts s’omplen la boca, en el qual

varen haver-hi transaccions, acords i un dels quals, un dels
impulsos polítics que varen coincidir en aquest pacte
constitucional, que era el dels moviments que defensaven els
drets de les llengües, que sempre havien estat minoritzades, no
el dret de les llengües, les llengües no tenen dret, els drets dels
parlants d’aquestes llengües, que sí tenen dret a utilitzar-les, i
s’hagués satisfet algunes d’aquestes aspiracions obrint la porta
que les llengües diferents del castellà poguessin ser oficials, és
molt penós que encara haguem d’estar lluitant per defensar una
cosa tan simple com que sigui efectiva aquesta oficialitat.
Perquè llengua oficial, i ara miro cap a aquí, llengua oficial, i
cap allà, llengua oficial vol dir que els ciutadans tenen dret a
utilitzar aquestes llengües davant l’administració amb plens
efectes. 

O sigui, aquesta idea tan simple que sembla que és
indiscutible des del punt de vista jurídic, després vostès la
impugnen al dia a dia, al dia a dia, per què? Perquè els
ciutadans puguin fer efectiu aquest dret que els assisteix
constitucionalment i estatutàriament d’utilitzar la seva llengua
de la seva elecció, aquí dóna igual català o castellà, la llengua
de la seva elecció amb plens efectes davant l’administració
lògicament, òbviament tot el personal que treballa a
l’administració ha de ser capaç d’entendre’ls en qualsevol de
les dues llengües oficials. Aquesta idea és tan evident,
perdoni’m que m’exalti una mica, però és clar, és tan evident
que després de quaranta anys haguem d’estar fent aquesta lluita
realment és molt lamentable i diu molt del compromís amb
aquesta transició exemplar i amb aquest marc constitucional
que tant s’omplen la boca, però sembla ser que només amb el
que les interessa, amb el que no ens interessa.

I hem tingut episodis... i per què cal una Oficina de drets
lingüístics? Doncs perquè hem tingut episodis molt recentment,
a una senyora se li va impedir agafar un avió, és a dir, ja el
menyspreu cap a la llengua pròpia de les Illes Balears arriba en
alguns casos ja molt més enllà de la simple burla o el simple
menyspreu, sinó que pot acabar afectant..., s’ha generat un
clima d’hostilitat cap a tot el que està relacionat amb la cultura
catalana, com si resultés que la cultura catalana només és
privativa d’aquest país esgarriat que és Catalunya, en paraules
del Sr. Pericay, però és que també és la nostra llengua, la de les
Illes Balears. I, per tant, estaria bé que defenséssim també els
drets dels ciutadans de les Illes Balears en tots els àmbits. Crec
que mai no s’ha fet fora a ningú d’un avió perquè no hagués
volgut parlar en català. En canvi, sembla que ser que una
persona, pels motius que siguin, es va voler adreçar en català,
sí que el van fer fora d’un avió. Per tant, escolti’m, no
confonem qui són les víctimes i qui són els agressors en tota
aquesta qüestió, siguem lleials i defensem els drets dels nostres
ciutadans, tant si parlen una llengua, com si parlen l’altra. 

I per acabar, perquè també està relacionat amb això de la
llàstima o del desconcert que crea després de quaranta anys
d’estar defensant l’obvi, vull aprofitar també per enviar avui
que és una diada tan important, una jornada tan important per
al futur de Catalunya, doncs enviar un missatge de solidaritat i
de suport al poble de Catalunya que avui s’enfronta a una
jornada decisiva, malauradament aquestes eleccions a
Catalunya es produeixen en un ambient d’una gran raresa
democràtica, perquè com vostès saben, hi ha candidats a la
presó, els mitjans de comunicació estan coordinats des del
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Govern, el Poder Judicial ha actuat influenciat pel Govern per
interferir molt negativament en aquestes eleccions. 

I només per acabar -acabo, Sr. President-, desitjo que
aquestes condicions o aquestes deficiències democràtiques
siguin compensades amb la gran dignitat que sempre ha
demostrat el poble de Catalunya en defensa de la seva llibertat.
És característic de les democràcies que es defensin amb les
eines de la democràcia i malauradament en aquests moments
Espanya és una democràcia que s’està defensant amb les eines
de la dictadura. I això és una llàstima.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Núria Baquero...

(Remor de veus)

Perdona, Elena Baquero.

(Continua la remor de veus)

A qualque moment m’havia d’equivocar avui, no? Només
faltaria!

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Primer de tot, Sra.
Consellera, enhorabona pel Pla de cultura que el va fer a tres
mesos d’entrar, si no m’equivoco, i enhorabona per l’ICIB, que
encara no el tenim, però bé, estamos en ello.

Al nostre grup li queda viva una esmena que és la de
patrimoni d’Eivissa, de 60.000 euros, però acceptarem la
transacció que després ens explicarà la Sra. Camargo, perquè
la nostra idea sempre havia estat que aquests 60.000 euros
anessin dirigits a projectes que no estaven abans subvencionats. 

A Ciutadans, li he de dir que no acceptem la seva esmena
a la totalitat. Sr. Pericay, és vostè molt tossut, molt, és
increïble, cada any presenta la mateixa esmena. Però cada any
li hem de dir el mateix. És un consorci del qual participen el
Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la mateixa
fundació. El Govern sol no pot extingir això, cada any és igual,
faci vostè la feina amb les altres institucions i tal vegada així ho
aconsegueix.

Esmenes parcials sí que s’han acceptat la 16268 de 100.000
euros per fomentar l’esport inclusiu, també la 16265 per al
mateix concepte i la 16222 per a la compra de desfibril·ladors;
però amb les baixes corregides, que les baixes estaven
malament i amb la transacció per especificar que sigui per als
poliesportius que no en tinguin.

Del Grup Parlamentari El Pi es va aprovar en comissió, com
bé ha dit Maria Antònia, l’esmena de 250.000 euros per a
ajudes a teatres municipals, però el Govern ja té previst
aquestes ajudes a teatres municipals, tot i que no sigui
competència, i li diem, aquest any la conselleria ja aprova, ja té
una proposta de 400.000 euros per a un teatre municipal com
és el Born, com bé ha explicat ella...

(Remor de veus)

Total que aquesta legislatura seran 650.000 euros per a
teatres municipals. Pot estar contenta, podem estar contents
tots.

També els propòs una transacció 15538 per a la pista
d’atletisme de Capdepera, passar-la de 200 a 100, d’acord? 

I respecte de MÉS per Menorca, ja els vam dir que el
pressupost per a polítiques lingüístiques augmenta ja un 15%,
si l’any passat estaven contents amb el pressupost que hi havia,
aquest any també haurien d’estar més contents.

I s’accepta l’esmena 16433 per a l’Oficina de drets
lingüístics, que va ser un error votar-la en contra. I quant a la
Menorca Talaiòtica igual, també s’accepta la seva proposta de
300.000 euros.

Del PP, Sra. Ramón, ens ha explicat vostè el pressupost
quan ho havia d’haver fet la consellera, però bé, votarem en
contra de les esmenes a la totalitat que fan a la mateixa secció
i als i als consorcis perquè tots ells, tots augmenten. Sembla
que els molesti que augmenti aquesta partida, augmenten. Però
és que l’argument que fan vostès que no respon a les necessitats
de les Illes Balears, és totalment contradictori amb el saqueig
que fan a aquesta conselleria. Les seves baixes ens volen dir
que amb menys diners, o sigui amb diners que és menys zero,
eh?, amb menys diners es respondrà més. I això és una pregunta
retòrica, Sra. Ramón, no cal que ens la contesti, perquè ja
sabem la resposta. 

Amb les seves esmenes vostès presenten una proposta de
pressuposts alternatius i li estan dient..., una proposta de
pressuposts alternatius als que ha presentat al Govern i li diuen
a la societat balear que no volen política cultural, això ho diuen
moltes vegades, no es cansen de repetir-ho, no els agrada la
política cultural. Diuen que per a vostès la cultura, l’esport i la
participació, -vaja molt bé, Sra. Mercadal, té molta gràcia-, la
cultura, l’esport i la participació no són valors en ells mateixos,
sinó mers complements d’altres àrees, que és el que feien
vostès, amagant la cultura a educació, o l’esport a turisme, la
participació ja sabem què va passar amb el CES i amb el
Consell de la Joventut...

(Alguns aplaudiments)

És a dir mers instruments, per a vostès són mers instruments
de dinamització econòmica, que també, però són molt més.

Han repetit com a lloros durant les diferents comissions
d’Hisenda que només afecten la secretaria general, o ens creuen
tontos o vagos i no, tal vegada es pensaven que no ens
adonàvem que el seu valor més important, per a vostès, que
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signifiquen aquests dos anys que portem de legislatura, és el
cinisme. La Secretaria General té un pressupost de 4.700.000,
vostès només a Serveis Socials ja se’n duen 4, a Medi Ambient
75.000, 8.600.000 a Salut, 3.700.000 a Educació, 2,5 milions
a Territori, 3,5 milions a Territori. Porten menys 17 milions,
menys 17 milions! Jo sóc de lletres, ho vaig haver d’apuntar
tres vegades, no m’ho podia creure, menys 17 milions només
a la Secretaria General...

(Remor de veus)

En fi, és un despropòsit i un despropòsit molt cínic. Sra.
Ramón, li han fet un vestit i vostè se l’ha posat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Baquero, per favor, vagi acabant.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, ara acabo, ara acabo, ara acabo, ara acabo. Els
pressuposts que presenta aquest Govern en aquesta conselleria
són el reflex de la seva voluntat de fer política cultural, reflex
que aquesta consellera ha entès que aquesta comunitat consta
quatre illes prou diferents i que ha de ser ella la que coordini,
juntament amb consells i ajuntaments i amb la participació de
tots els implicats, com ens volem definir culturalment com a
país i quin valor volem donar a l’esport.

Si hi hagués més finançament segurament tindríem més
diners. Ànim, bona feina i que la força l’acompanyi, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Té la paraula la Sra. Sílvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Tant el Partit Popular com
Ciudadanos coincideixen a incrementar la partida adreçada als
mitjans de comunicació privats, una partida que ja està dotada
amb 300.000 euros i que, entre altres coses, ha de servir per
millorar les línies d’ajudes existents o per crear-ne de noves per
al foment de la llengua catalana, per als mitjans de comunicació
incloent ràdios i televisions. L’esmena 16083 del Partit Popular
va en aquest sentit, però no compartim que es llevin a l’Institut
d’Estudis Baleàrics 200.000 euros quan aquest té un pressupost
de 850.000. Al llarg d’aquests dies hem vist d’una manera
recurrent com s’han tret doblers de la Direcció General de
Política Lingüística com si aquesta fos el manà; és precisament
aquesta direcció general l’encarregada d’impulsar el català, el
que es parla a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera,
als mitjan de comunicació privats.

(Remor de veus)

L’esmena de Ciudadanos té un plantejament una miqueta
diferent, el que es diu és que d’aquests 13.000 euros 100.000
han de ser per al foment del català i del castellà, és a dir, del
castellà. Nosaltres no compartim aquesta filosofia, pensam que

no té sentit promocionar el castellà als mitjans de comunicació
quan la immensa majoria d’aquests ja són en castellà, basta
mirar les graelles radiofòniques o de la televisió. Sí que pensam
que s’ha de potenciar la llengua pròpia, l’estatutària, i que està
en una situació de desavantatge. Ja ho deia Aristòtil fa molt de
temps: no hi res més injust que tractar allò desigual de manera
igual.

Respecte de les esmenes d’IB3 pensam que és destacable
l’esforç pressupostari que es farà enguany per a producció
pròpia: de 6,2 milions d’euros es passa a 8,6 milions per a
producció audiovisual, un increment del 38%, i això vol dir que
un de cada tres euros anirà a producció audiovisual amb
l’impacte que sabem que això té positivament per a l’economia.

Respecte de la renovació tecnològica, al debat a comissió
el Grup Socialista vàrem mostrar la nostra receptivitat per
trobar algun tipus de solució i començar a abordar aquesta
necessària reconversió tecnològic; durant el tràmit hem pogut
trobar una fórmula a aquest problema, i en aquest sentit va anar
la nostra esmena que vàrem presentar i que permetrà que per a
l’any que ve es pugui disposar d’1,5 milions d’euros per
abordar aquesta reconversió tècnica. 

Vull aprofitar per destacar que els pressupostos d’IB3 són
uns pressupostos que permeten el manteniment i l’estabilitat de
les plantilles, amb una millora salarial dels sous dels
treballadors, i l’aposta ja iniciada l’any passat per uns serveis
informatius de qualitat amb més minuts emesos, més
informació complementària i la territorialització de continguts.
Aquest procés de redimensionament de la ràdio i la televisió
públiques no ha estat fàcil, parlam del fet que en una dècada
s’ha reduït un quart per cent del seu pressupost, i mostra d’això
és el deute que encara queda per amortitzar de vuit anys, que
encara queden per amortitzar aquest deute dels gloriosos temps
de Jaume Matas de despesa forassenyada.

Passant a un altre tema, el que m’ha causat una profunda
decepció han estat les esmenes que proposaven baixes molt
importants a la partida de memòria democràtica; amb les
esmenes que s’han presentat per part del Partit Popular es vol
esprémer directament aquesta direcció general, i han llevat a la
Direcció General de Memòria i Participació 2,1 milions d’euros
quan aquesta només en té 752.000.

L’aprovació de la Llei de persones desaparegudes ha estat
una de les grans fites d’aquesta legislatura, i per impulsar
aquesta llei s’ha posat per primera vegada en la història
d’aquesta comunitat autònoma una direcció general com la de
memòria democràtica, prioritzant l’obertura de fosses on hi ha
encara descendents vius. Gràcies a aquest compromís s’han
pogut obrir 3 de les 56 fosses que hi ha documentades a les
nostres illes, i que 14 dels 48 cossos exhumats a la fossa de
Porreres ja tenen noms i llinatges; aviat les famílies podran
recuperar les restes dels seus ascendents i donar-los sepultura. 

De cara a l’any que ve ha comentat la consellera que se
n’obriran deu més. Tenim 2.000 persones desaparegudes a les
nostres illes, víctimes de desaparicions forçades, que quan
s’obren les fosses apareixen amb trets al cap. Les famílies han
esperat massa temps, 40 anys és massa temps, i ara és el
moment d’obrir aquestes fosses. Pensa el Partit Popular que
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amb aquesta retallada que es proposa es pot reparar
adequadament les víctimes i les seves famílies? Això és tota
una declaració d’intencions. Jo no sé si es tracta de pura
incompetència -hem vist les pedrades que han fet al pressupost-
, de mala fe o de totes dues. El Govern de Mariano Rajoy ens
ho ha deixat claríssim durant aquests anys respecte de la partida
de memòria històrica, que està a zero després de molts d’anys.
Nosaltres, des del Grup Socialista, defensam els doblers
d’aquesta partida, és molt necessària per a la dignificació de la
memòria de les víctimes, per honorar-les i per reparar una
injustícia històrica, amb fets, no paraules.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Bé, abans de continuar, els grups que
han proposat transacció a les seves esmenes, si no els sap greu
les podrien fer arribar a la resta de grups parlamentaris o, en tot
cas, en el torn de rèplica si les poden dir, també estaria bé.
Gràcies.

Passam al torn en contra. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. A mi de bon de veres, Sra. Tur,
m’encanta el seu optimisme antropològic d’intentar que el
Partit Popular compleixi les lleis, i fer que el partit d’M. Rajoy
compleixi la llei és com aprendre a rehabilitar un criminal en
sèrie. Molta sort, perquè vostè té la capacitat i té l’energia per
fer coses impossibles realitat. En això no sé si és massa
optimista.

Bé, bon dia a tothom. Volia començar felicitant-nos a tots
els partits d’aquesta cambra que hem fet possible l’aprovació
d’aquí a molt poques hores ja d’aquests pressupostos més
socials de la història de les Illes, i sembla, com ja vam veure
ahir, que a la fi el rescat de la ciutadania arriba precisament a
les persones que més ho necessiten i la majoria social de les
Illes es beneficia d’aquestes polítiques de repartiment que
s’estan fent per part d’aquest govern i també amb l’impuls dels
grups que donam suport. Pensam que sense repartiment de la
riquesa, com deia ahir el meu company Carlos Saura, no hi ha
democràcia; sense repartiment de la riquesa tampoc no hi ha
creixement econòmic, però el repartiment de la riquesa sense
cultura i sense participació és democràcia a mitges. Per això
des de Podem volem destacar que l’increment de més del 14%
del pressupost d’aquesta conselleria fins arribar a superar els 96
milions d’euros és una... -amb ambientació musical; no sé si em
quedaria bé un rap així com els que fa Pablo Iglesias quan fa
els seus discursos, però no donava per tant. Bé, deia que aquest
increment fins arribar als 96 milions d’euros em sembla que ha
de ser motiu d’alegria, i m’agradaria també dir que si el
pressupost del Partit Popular hagués sortit endavant, després de
revisar les seves esmenes, aquesta conselleria tindria menys
diners que l’any passat. Sembla clarament que no són una
prioritat per al Partit Popular les qüestions relatives a la cultura
ni tampoc, evidentment, a la memòria i a la participació. El

Partit Popular -ja ho ha explicat ara mateix molt bé la Sra.
Cano- no té intenció que es desenvolupin les lleis que s’estan
aprovant en aquesta cambra: la Llei de persones desaparegudes,
aquesta llei que serà aviat una realitat de memòria democràtica,
i no vol que hi hagi finançament per a aquestes lleis que són tan
importants.

I també se sap que el Partit Popular, i amb el suport
inestimable de Ciudadanos, vol fer un TIL en diferit a la cultura
i la llengua pròpies, i per això no fa apostes clares en les
matèries que es regulen des d’aquesta conselleria.

Pel que fa a memòria democràtica i participació, estam
orgullosos, hem de dir que sobretot de la part de memòria, ja
ho vaig explicar a la Sra. Tur a la comissió, perquè s’està fent
una feina per part del Sr. Manel Santana realment molt bona en
aquesta branca. És un orgull que aquest parlament inverteixi en
qüestions tan importantíssimes i tan oblidades sovint com la
campanya d’obertura de fosses, la segona fase de Porreres,
segona fase de Montuïri, Marratxí, Sencelles, Deià, Alaró,
Santa Maria del Camí, a Eivissa, els Pujols a Formentera i
aquesta edició autoritzada del mapa de fosses que aviat també
serà una realitat i que clarament indica que en aquesta direcció
general Memòria funciona i funciona molt bé. I d’això li hem
de donar l’enhorabona.

Però també, com ja li vaig dir, esperam des de Podem que
l’altra branca de participació comenci a funcionar. Pensam que
aquesta llei de voluntariat, que també surt al pressupost, que sí
que té un finançament, i aquesta llei tan importantíssima de
participació haurà d’omplir-se de contingut i haurà de complir
les expectatives de molta de gent que espera que es faci alguna
cosa en matèria de participació. Estam en els pressuposts o en
l’aprovació dels pressuposts de l’any que ve i no sabem res ni
s’ha parlat res que aquest parlament, que aquest govern faci una
aposta pels pressuposts participatius, i jo crec que seria una
bona cosa que en certa mesura des d’aquesta direcció general
de Participació poguéssim parlar l’any que ve de com es
podrien fer uns pressuposts amb participació també de la
ciutadania. Per això, caldria també definir què pensam que és
participació, ja vàrem parlar del tema i crec que seria adient
encetar el debat en aquesta cambra.

També parlar de participació un dia com avui és molt
important, són les eleccions de Catalunya marcades per l’1
d’octubre i jo crec que és un tema que hauria d’encetar-se i
hauria de desenvolupar-se aviat aquí i veure exactament què
surt d’aquesta llei de consultes que també és una llei important
en els pressuposts de l’any que ve. 

En Joventut s’han fet moltes coses, tampoc no em detindré.
Crec que és molt important la transferència de competències al
CIM o el Decret de joventut, la reforma de La Victòria. 

En Cultura i en projectes també que són molt importants, la
Sra. Sureda abans es referia a aquest institut que substitueix...
l’ILLENC que substitueix l’institut anterior i els dubtes que
encara tenim al respecte de com es desenvoluparà. Nosaltres
tenim clar que s’hauria de definir molt bé què és això de les
indústries culturals, on són?, estan per fer?, com es
desenvolupen?, com posam els diners per tal que tenguin un
impuls que es pugui traduir en un veritable teixit cultural per a
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la nostra comunitat autònoma? És a dir, cal definir, a més de
tenir un bon pressupost, què és això de les indústries culturals.
En això esperam que puguem fer feina conjunta l’any que ve.

En Política Lingüística hem vist a les darreres enquestes, i
per això nosaltres donam suport a una esmena que va presentar
MÉS per Menorca sobre l’oficina dels drets lingüístics de la
qual parlava abans el Sr. Castells, ja hi vàrem donar suport a la
comissió, pensam que cal frenar el retrocés de l’ús social del
català, que va sortir reflectit en una enquesta recent. Per això,
estam totalment d’acord amb aquest tipus no només d’esmena
sinó també de la planificació pressupostària que es fa per tal
d’impulsar la llengua pròpia. 

En el pressupost d’Esport només m’agradaria fer esment a
un parell de qüestions importants. L’ajuda a la visibilitat de
l’esport femení a través de diferents línies de finançament, les
partides específiques que es dediquen a l’esport femení i el
conveni amb Benestar Social per a programes d’esport de la
dona pensam que és una de les qüestions més importants
juntament amb els programes per fer esports, per fer dels
esports una eina d’inclusió social i d’integració. Pensam que
aquesta és una molt bona línia que va també lligada a aquesta
idea que l’esport sigui una eina d’integració i una eina
d’igualtat i d’equitat. 

De les esmenes presentades pel Partit Popular el que veim
en general és que agafen gairebé tot el mateix programa i volen
fer aportacions de diners, però ho treuen de subconceptes
destinats a treballs i a estudis per passar-ho a altres partides.
Aquí clarament es demostra que el pressupost d’aquesta
conselleria està en general ben fet, està ben fet, és un bon
pressupost i fa falta... fa poca falta afegir doblers d’altres
conselleries, perquè normalment el PP i Ciudadanos presenten
esmenes dins la mateixa conselleria. 

Bé, des del nostre grup parlamentari passam ja a les
esmenes. Plantejam una transacció, avançada abans per la Sra.
Baquero, la transacció de l’esmena 16128, del Grup
Parlamentari Socialista, de 160.000 euros que després passaré
la redacció perquè sigui més fàcil, però planteja el següent, per
a aquells elements patrimoni de la humanitat que no són objecte
d’inversió per part del Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat ni de protecció mediambiental ja coberta a través de
la Comissió de Medi Ambient, en concret el poblat fenici de Sa
Caleta i el Museu Necròpolis Pública d’Eivissa i Formentera -
púnica, perdó, Púnica d’Eivissa i Formentera. Per què ho hem
fet així? Perquè pensam que ja és necessari que aquests diners
vagin destinats exactament a aquests espais que normalment no
han rebut subvencions, normalment els diners d’aquest consorci
es destinen a una part, a una part molt concreta d’Eivissa, i
pensam que és necessari protegir i impulsar altres espais com
aquests. 

També, a més de l’esmena ja esmentada de MÉS per
Menorca de l’oficina de drets lingüístics, també acceptam
aquesta transacció i aquesta reducció a una sola esmena, la
16441, de Menorca Talaiòtica, i d’El Pi acceptam la transacció
que es plantejarà o que s’ha plantejat de la pista d’atletisme,
acceptam aquest també, i del Grup Mixt, Ciudadanos, acceptam
les tres esmenes que s’han plantejat, 16222 per a
desfibril·ladors amb una transacció en cas que no es tenguin,

16268 tal com està redactada i 16267, per tal que no diguin
després que no acceptam dels grups petits o que no estam
d’acord amb el que es planteja des d’altres forces polítiques. 

Finalment, vull acabar avui llançant un missatge a tota la
gent que encara pateix els efectes d’aquesta crisi estafa del
Partit Popular, enviar-los un missatge ple d’esperança i que
entre totes i tots feim una política diferent. Sé que hi ha molts
que tenen massa presa, hi ha molta gent que encara tendrà un
Nadal de pobresa i nosaltres tenim un compromís per tal que
les coses canviïn d’arrel, no ens hem d’aturar per fer que la
recuperació arribi a totes les cases, a tota la gent i no només als
rics. Com dèiem al 15M, vamos despacio porque vamos lejos,
i m’agradaria afegir, vamos muy lejos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. La Conselleria de
Cultura, Participació i Esports compta el 2018 amb un
pressupost de 96.300 euros, això suposa un increment de 12
milions respecte de l’exercici anterior. Cal remarcar que dins
la Conselleria de Cultura, Participació i Esports s’inclou una
transferència del pressupost d’IB3 que per al 2018 serà de 32
milions d’euros.

Una vegada seguits els distints debats hem comprovat que
al PP, un any més, aquesta conselleria li fa nosa, la buida de
recursos perquè la vol buidar de contingut, la vol esborrar del
mapa i han demanat en reiterades ocasions la seva supressió.
Però la conselleria té diverses raons de ser, sobretot si tenim en
compte que aquest govern aposta clarament per la participació,
la memòria democràtica, la cultura, la normalització de la
llengua catalana, els esports i la joventut, paraules que
reflecteixen polítiques concretes i imprescindibles per servir a
la ciutadania. 

La Direcció General de Cultura incrementa enguany un
12% el seu pressupost, amb un augment de fins a 25 milions,
1.250.000 correspondran a l’impost de turisme sostenible i
aniran destinats a la caixa de música, seu de la Simfònica i
Museu de Son Forners. Els equipaments culturals són
beneficiaris d’aquest increment pressupostari, la biblioteca
pública de Can Sales, l’Arxiu del Regne de Mallorca, el Museu
de Mallorca, la Biblioteca Pública de Maó, el Museu de
Menorca i el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

El pressupost en Cultura inclou 2,3 milions d’euros per fer
el Centre Internacional Fotogràfic Toni Catany, una gran
notícia, així com noves partides de 200.000 euros per a la
creació del nou institut d’indústries culturals i 125.000 euros
per al desenvolupament del Pla de cultura de les Illes Balears.
Perquè aquest govern creu que la cultura no és l’extraescolar de
la gestió política, és un dret social. La cultura és un eix
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d’ascens social, una ciutadania més culta és una ciutadania més
crítica. La cultura és un eix de transformació econòmica, un
valor afegit pel tan demanat canvi de model econòmic. La
cultura també és un eix de projecció exterior i
internacionalització.

L’aposta del Govern per la cultura queda palesa en els tres
objectius que compten amb recursos a través d’aquests
pressupostos: el primer, fer arribar la cultura a tothom, facilitar
el seu accés, per això el servei de biblioteques i museus o la
mateixa simfònica que té un projecte d’obertura social; el
segon, impulsar el sector cultural, per tant, es fomenta en les
empreses creatives i culturals i contribueix a la seva
professionalització i la seva mobilitat entre les diferents illes i
fora de les illes; i el tercer, internacionalitzar la cultura com a
tret identitari del nostre país per donar-nos a conèixer davant el
gran nombre de visitants de cada any.

D’aquestes direccions generals donarem...., donarem suport
a l’esmena de MÉS per Mallorca referent al projecte de la
candidatura de Menorca Talaiòtica i al Grup Socialista també
ja anunciam que donarem suport a l’esmena sobre el Consorci
d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

 També tenim una línia clara d’aposta per la normalització
de la llengua catalana. A través de la Direcció General de
Política Lingüística es fa política en favor de la llengua
catalana, la llengua pròpia del país perquè és una qüestió de
drets socials, perquè creim que la llengua catalana és un factor
de cohesió, és una riquesa que volem compartir amb les
persones que viuen en aquestes illes siguin de l’origen que
siguin. I deia que anam de cara perquè no tenim una direcció
general de política lingüística, així com PP i Ciutadans
voldrien, també és fer política en matèria de llengua.

Els pressupostos en política lingüística s’incrementen en un
15% i arriba a superar els 3 milions l’any que ve, així
gestionarà prop de 3.370.000 euros, una tercera part es
destinarà a l’Institut d’Estudis Baleàrics dedicats a l’àrea de la
llengua en què augmenten el nombre i el tipus d’activitats
formatives a banda de la formació general destinades
específicament a col·lectiu sanitari, joves nouvinguts i pares i
mares. S’obriran també el 2018 els nous centres
d’autoaprenentatge de català a Calvià i a Manacor. Per tal
d’aprofundir en la defensa dels drets lingüístics de la ciutadania
donarem suport a l’esmena 16433 de MÉS per Menorca sobre
els serveis de l’Oficina de Drets Lingüístics.

Continuam amb la Direcció General d’Esports i Joventut
que compta amb un pressupost de més de 32 milions d’euros,
un increment d’un 38%, així i tot més de 8 milions d’aquesta
xifra són per pagar la construcció del Palma Arena, a la qual
s’han afegit els més de 3 milions anuals, tal com ja ha comentat
la consellera anteriorment. S’incrementen en 250.000 euros,
fins a un total de 1,5 milions les inversions al Poliesportiu
Prínceps d’Espanya que inclouen l’inici de la construcció del
nou institut Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears a
finals de 2018. També creixen en 200.000 euros els ajuts a
equips que competeixen en àmbit estatal amb un total d’1 milió
per a la temporada 2017-2018, que bonificarà equips femenins
i els que obtinguin millors resultats. 

També augmenten les seves subvencions les següents línies:
les línies de federacions esportives, els consells insulars, els
esportistes destacats, els desplaçaments a la península, les
ajudes interilles que com a novetat inclouran la categoria cadet
i infantil, més de 150.000 euros aniran destinats enguany
específicament a les polítiques per incentivar l’esport femení.
A més, es crea una nova línia d’ajudes als ajuntaments de
500.000 euros per a la tecnificació i el seguiment esportius.

En aquest apartat també volem mencionar que acceptaren
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Ciutadans, la
16222, de millora de la seguretat i la salut a tots els
poliesportius; la 16268, de foment de l’esport adaptat entre
joves, i també la 16267. També... en aquest cas també donarem
suport a l’esmena d’El Pi que fa referència a la pista d’atletisme
de Capdepera.

Les diferents esmenes que no he esmentat no les votarem a
favor perquè pensam que el pressupost ja reflecteix algunes de
les demandes fetes o perquè no compleixen o perquè no és
competència d’aquesta conselleria el que demanen.

Quant a joventut, l’any 2018 es trobarà marcat pel traspàs
d’algunes de les competències de joventut al Consell de
Mallorca. Està previst que aquest traspàs es faci efectiu a partir
de juliol i s’allargui fins a l’octubre.

Així, durant l’any 2018 el Servei de Joventut disposarà de
prop de 3.100.000 euros. El Consell de Joventut que elegirà la
seva primera comissió permanent abans de final d’any
disposarà de 45.000 euros per portar a terme els seus objectius
i canalitzar la participació del moviment associatiu juvenil.

Pel que fa a l’IBJove disposarà per a 2018 d’un pressupost
total de 3.110.000 euros i  vull destacar que es destinaran, i són
ben necessaris, 250.000 euros a la reparació del mur exterior de
l’alberg de La Victòria i que a més es destinaran 180.000 euros
a l’àrea de participació, que ho organitza entre d’altres el
campament d’estiu i el camp de treball.

115.000 euros aniran a Art Jove, 120.000 a Carnet Jove,
300.000 euros a la millora, funcionament i manteniment de les
instal·lacions juvenils, 350.000 a l’Observatori de Joventut,
166.000 al funcionament de cursos d’idiomes i viatges
formatius de menors d’edat a l’estranger, 70.000 a Infojove per
al manteniment dels seus serveis i del programa contra el
ciberassetjament.

L’àrea de participació i memòria democràtica comptarà per
primera vegada el 2018 amb pressupost propi, una bona
notícia, amb un total d’1.027.570 euros, 500.000 euros dels
quals són per a les exhumacions de les fosses, 75.000 per
senyalitzar-les i 20.000 euros per a l’aplicació de la Llei de
memòria democràtica, i aquí voldria agrair, Sra. Consellera, la
seva feina, la seva tasca i la de les seves predecessores en
aquesta àrea, que ha permès recentment la identificació de
catorze persones de la fossa de Porreres, entre elles el batlle del
meu poble el socialista Tomàs i Seguí i també l’esporlarí Joan
Cañellas. Moltes gràcies per tota aquesta feina...

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 6109

...que feis i que continuareu fent.

En definitiva, la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports és necessària i, per tant, els recursos que s’hi destinen
són necessaris. La cultura, la participació, la memòria
democràtica, la joventut, l’esport, la televisió pública, la
llengua... són eixos vertebradors d’un país amb una ciutadania,
una ciutadania més culta, més participativa, més ben informada,
més apoderada, més creativa, en definitiva, més sobirana.

I per acabar m’agradaria... a la Sra. Ramón si em podria
aclarir al seu torn de rèplica per què demana insistentment, no
sé quin problema tenen vostès en el suport que dóna el Govern
o que... en el tema de la Nit de la Cultura, la Diada, el premi
que s’ha donat als "Jordis", no sé, si em pogués explicar un
poquet aquesta obsessió que tenen, per què els preocupa tant
que l’Obra Cultural Balear hagi premiat als dos Jordi a la
present edició dels Premis 31 de desembre.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president, parlaré des de l’escó. Bé, vull agrair les
tres esmenes que ens queden aprovades al Partit Popular, crec
que durant aquest plenari no se n’aprovaran més.

Nosaltres, el posicionament de les nostres esmenes,
aprovarem totes les d’El Pi perquè són aportacions que fan a la
ciutadania i a col·lectius i demandes, i ens abstindrem a la de
radiotelevisió perquè, com bé ha dit el Sr. Castells, el nostre
partit no està en la línia d’augmentar el pressupost de
radiotelevisió i no vàrem tampoc donar suport a la seva esmena
perquè estava imputada a contingència i per això era il·legal,
però vàrem votar per responsabilitat, vàrem votar la transacció
perquè pensam que si no ens quedarem a les fosques i ens
quedarem sense aquesta radiotelevisió.

Li he de dir que votarem que no també a l’Oficina de Drets
Lingüístics i a incrementar el pressupost de la política
lingüística que creim que ja és bastant elevat.

I ja està, bones festes a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Intervendré des d’aquí, Sr. President, seré molt breu, només
dues coses.

Li volia precisar al Sr. Castells, que sempre tenim un diàleg
bilateral, per dir-ho així, a pesar que tenim molts d’oients, que,
és clar, vostè em diu que jo m’he referit a no sé què d’un “país
esgarriat anomenat Catalunya”. No, no, Catalunya no és un país
esgarriat, qui està esgarriat és el Govern de la Generalitat de
Catalunya. És que...

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

Això li dic molt seriosament per una raó, perquè vostè
tendeix a confondre la part amb el tot; és a dir, aquesta idea que
el Govern és tothom, no, evidentment és un Govern que hi
havia, que va ser legítimament constituït, però que tenia el 48%
del vot electoral, 48. Per tant, evidentment, aquesta és la part,
per dir-ho així, esgarriada. I desgraciadament, efectivament,
això que vostè anomena “raresa democràtica”, no és altra cosa
que la voluntat de restituir justament la democràcia allà on
havia estat en aquest moment conculcada, a partir del 6 i del 7
de setembre en el mateix Parlament de Catalunya, és així.

I la segona cosa que volia dir-los, perquè me n’he descuidat
abans, és bones festes, molts d’anys i que aquest 2018 pugui ser
un poc millor que el 2017!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Agrair els vots de suport a les nostres
esmenes. Agrair la transacció de la pista d’atletisme de
Capdepera, que estaran contents Sra. Baquero.

(Alguns aplaudiments)

Crec que la insistència fa que les coses es puguin
aconseguir, així que serem insistents. Gràcies consellera també
per fer-ho possible.

Res, nosaltres, com ja he dit abans, ens mantendrem en el
mateix vot que vàrem fer a les comissions. I simplement donar-
los els molts d’anys, les bones festes i que gaudeixin de la
família i dels amics!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec Sr. Pericay que qui confon la
part amb el tot és vostè, perquè vostè en contra de l’Institut
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Ramon Llull hi ha estat en contra en tots els pressuposts que
hem discutit, molt abans del 6 i el 7 de setembre. Per tant,
vostè, vostè està en contra de la col·laboració, vostè està en
contra de la col·laboració d’aquelles altres comunitats
autònomes amb les que compartim la llengua. Vostè confon la
part amb el tot, perquè aquesta és una col·laboració
institucional, entre comunitats autònomes. I vostè, que és tan
defensor de la llibertat, el poble de Catalunya té tota la llibertat
de triar el seu govern i el seu govern, amb el suport del poble
que l’ha votat, té tot el dret a ser, des del seu punt de vista, tan
esgarriat com consideri.

I això no té per què alterar les nostres col·laboracions
institucionals amb Catalunya, amb el País Valencià, o per
exemple també amb l’Alguer. Vostè sap que avui el govern
d’excepció que hi ha a Catalunya, que és el Govern espanyol a
través de l’article 155, ha tancat la Delegació de l’Institut
Ramon Llull a l’Alguer? Clar, això també té a veure amb la
independència? O té a veure amb una laminació progressiva de
la potència de la nostra llengua, que és una llengua compartida
i és tan nostra com de Catalunya, al món. Vostè confon la part
amb el tot, vostè confon la part amb el tot perquè, a més a més,
vostè el que vol fer és parts per debilitar la potència de la nostra
llengua a fora. Totes les llengües que són parlades en més d’un
país, aquests països es posen d’acord per defensar-la
conjuntament.

Això d’una banda. De l’altra banda, a la Sra. Baquero li vull
dir, és clar, vostè ha dit que si l’any passat estàvem contents
amb la dotació de la Direcció General de Política Lingüística,
com és que la nostra felicitat no ha quedat totalment assaciada?
Miri, això de la felicitat és una cosa subjectiva, depèn de les
circumstàncies; nosaltres em sembla que hem justificat que som
a un moment en què cal reforçar tots aquests dispositius,
perquè, a causa d’una situació política que ens és fins a cert
punt aliena, perquè moltes vegades en parlem, però que afecta
sobretot a Catalunya, hi ha una onada de..., quan dic
anticatalanisme em refereixo a anticultura catalana, per tant,
ens afecta, i nosaltres tenim l’obligació de garantir els drets
dels nostres ciutadans, drets que ni els els dóna el Govern, ni
els els dóna el Parlament, són els drets dels quals són portadors
els ciutadans catalanoparlants que tenen dret a no rebre
menyspreu, a no rebre faltes d’atenció, a no rebre insults, a no
ser expulsats d’un avió. I per tant, per això creiem que no n’hi
ha prou només en crear l’Oficina de drets lingüístics, sinó que
diem que cal reforçar la Direcció General de Política
Lingüística. El moment actual és diferent del de l’any passat.
L’any passat estàvem satisfets? Sí, enguany volem continuant-
ho estant i per continuar-ho estant creiem que cal més dotació.

I només acabar agraint a tots els grups el suport que han
donat a les nostres esmenes i també desitjar bones festes a
tothom!

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, faré ús des d’aquí. Sr. Castells, jo l’entenc perfectament,
comparteixo amb vostè la seva preocupació, però dir-li que
augmentar un 15% en política lingüística jo crec que està bé,
podria ser més, però bé, està bé.

I per acabar, vull llegir la definició literal de la paraula
cinisme, perquè els hem acusat a tots senyors del PP de cínics
i jo ara els ho explico, els ho explicaré no, els ho llegiré:
“Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o
practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que
merece general desaprobación”. I en castellà, perquè a mi
m’adoctrinaren en castellà.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. No sé si cal que li passi a la lletrada,
millor que dir el text de la transacció que proposam.

I per la resta, només afegir-me també a la preocupació que
manifestava el Sr. Castells al voltant de la necessitat de seguir
invertint i de sentir-nos orgullosos d’invertir en la promoció de
la llengua pròpia de les Illes, malgrat els esforços d’altres
forces d’aquesta bancada, per tal que la nostra llengua
retrocedeixi.

Bones festes a tots i que tenguin un bon any! Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Intervendré des d’aquí. Bé, jo molt breument. Sra. Ramon,
no m’ha contestat, vostè ha exigit a la consellera que li
contestés dues vegades i vostè no ha contestat. Hauré de fer
ciència ficció, clar que sí...

(Remor de veus)

Vostès en boca de la seva portaveu varen exigir al Govern
de les Illes Balears que retirés les ajudes...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 6111

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

... les ajudes que té l’Obra Cultural per part d’aquest Govern,
ajudes que obté en processos de lliure concurrència, però que
se’ls retiri. Vostès, vostès que durant anys, anys i anys, han
estat el Partit Popular donant ajudes a la Fundació Francisco
Franco, a la Fundació Francisco Franco!

(Alguns aplaudiments)

Vostès, vostès, vostès demanen que es retirin les ajudes a
l’Obra Cultural perquè ha premiat a dos activistes, els dos
“Jordis”, per la defensa i la promoció del catalanisme dins
Catalunya. Vostès demanen això, quan han estat donant ales,
doblers, finançant la Fundació Francisco Franco i que és una
fundació que està dedicada a mantenir viva, viva!, la memòria
d’un dictador, que aquest, no com els “Jordis”, aquest sí, va fer
un alçament, violent, violent!

Moltes gràcies, molts d’anys i bones festes!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per fixar posicions té la paraula la Sra.
Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, diputades, diputats, públic assistent. Em
sap greu que per acabar els toqui escoltar-me, procuraré no ser
massa agra en el meu discurs.

A veure primer de tot Sra. Consellera, perquè no vull que
això se’m passi quan acabi la meva intervenció, vull felicitar-la,
-no, em referia a vostè, Sra. Tur-, volia felicitar-la per la seva
feina, volia felicitar-la pel seu compromís, per la seva capacitat
i sobretot, i d’una manera especial, perquè vostè, que és
nascuda a Formentera, jo no ho vaig poder ser perquè no
teníem hospital en aquell moment, però vostè, que sí és nascuda
a Formentera, m’enorgulleix que tenguem una consellera de
Cultura formenterera. Per tant, la felicit. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I la felicit també, sobretot, per la implicació que té
darrerament o des que va començar a fer-se càrrec d’aquesta
responsabilitat en l’exhumació de fosses, en la implicació que
ha tengut al cementeri de Sant Ferran darrerament i també amb
la seva implicació en el projecte del museu de la nostra illa. Per
tant, moltes gràcies i la nostra enhorabona.

Dit això, ara em vull referir a les esmenes que han presentat
els diferents grups. Començaré per El Pi. Estic contenta,
senyors d’El Pi, que per fi tres anys després Capdepera tendrà
la seva pista d’atletisme, i estic molt contenta i els felicit i
donarem suport a aquesta iniciativa.

(Remor de veus)

Respecte de les esmenes del PP, Sra. Ramon, permeti’m
que em refereixi directament a vostè o que m’adreci
directament a vostè; em dol profundament..., sap que li tenc
estimació, no només a vostè, també a les seves companyes allà
dalt, tenim una proximitat que ens fa tal vegada tenir un vincle
de major estima pel fet de ser vesines d’illes, però em dol
profundament que el Partit Popular, que el seu partit,
especialment el Sr. Company, la Sra. Prohens, l’hagi utilitzada,
a vostè, per fer el discurs contra la Conselleria de Cultura, per
carregar-se la Conselleria de Cultura, i m’hagués encantat que
vostè hagués vengut aquí a defensar com a diputada de Balears
i sobretot com a diputada eivissenca, diputada de Sant Antoni,
projectes per a la seva illa; això és el que vostè havia d’haver
vengut a fer aquí; i no, ha vengut aquí...

(Més remor de veus)

...ha vengut aquí a defensar que ens hem de carregar la
Conselleria de Cultura. Sra. Ramón, no es deixi
instrumentalitzar així; Sra. Ramón, no ho permeti. Això és el
paper que fan aquests dos senyors que hi ha aquí davant,
deixi’ls-ho a ells, que facin aquest paperot, però no vostè, Sra.
Ramón.

(Continua la remor de veus)

Mirin, suprimir la Conselleria de Cultura..., no, poca
vergonya no, deixin-me acabar, senyors, no siguin tan...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...tan agressius, per favor! 46 esmenes, 11 dedicades a
infraestructures esportives, i això que no volen conselleria de
Cultura i Esports; o sigui, 6 milions en infraestructures
esportives, però no volem conselleria de Cultura i Esports.
4.100.000 en equipaments culturals, però no volem conselleria
de Cultura i Esports, perquè no ens fa cap falta. 8.850.000 de
l’ITS els passam a la Conselleria de Cultura, i allò bo és que no
volem ni impost turístic ni conselleria de Cultura. Però quina
contradicció més absurda!, quina gran contradicció! No facin
aquest paperot.

A vostès el 2015 els varen fer una esmena a la totalitat, i el
2019 els tornaran a fer una altra esmena a la totalitat...

(Continua la remor de veus)

Aquí riuen; allà no riuen tant, perquè saben de què els estic
parlant, no riuen tant, no.

Ciutadans. Les seves esmenes, companys de grup, m’han
provocat directament esgarrifança, i els ho dic de cor, m’han
provocat esgarrifança, no totes, diguem que un 80%, eh?, un
80%. Volen invertir 100.000 euros a difondre la llengua
castellana, que està en perill d’extinció, la segona llengua més
parlada al món, però li destinarem 100.000 euros, no fos...

(Alguns aplaudiments)
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Volen fer campaments d’estiu per a infants amb discapacitat
segregant-los de la resta..., estil Xavier Nart, Nart style, Nart
style; increïble.

(Més aplaudiments)

Volen que destinem 500.000 euros de sous públics a fer
publireportatges per als esportistes d’alt nivell!, com si no
tenguessin prou patrocinadors, ells; ara destinarem 500.000
euros a fer publireportatges d’esportistes d’alt nivell. Crec que
vostès, de política esportiva, no entenen res, directament. Volen
potenciar amb...

(Continua la remor de veus)

Sr. President..., m’agradaria que em (...), perquè no...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Escoltin, jo entenc que no els caigui simpàtica, però deixi’m
acabar, jo he escoltat, deixi’m acabar.

500.000 euros a potenciar els èxits de les dones; però quins
èxits, quines dones i en quins termes? 500.000 euros a
potenciar els èxits de les dones com?, en què s’han de
materialitzar? No, vostès no em guanyen a feminisme, no em
guanyen, però és que no saben ni què estan demanant, no
sabem ni què estan demanant.

I després 600.000 euros perquè no hi hagi interferències de
les comunitats autònomes en la nostra política cultural. Com?,
fent una barrera estil Trump?; com ho feim? És que, clar,
vostès demanen unes coses... Idò mirin, no en farem cap, de
barrera, vostès segueixin amb la seva dèria i nosaltres seguirem
fent feina amb les comunitats autònomes que..., bé, perdó, amb
Catalunya i amb el País Valencià, que sí que ens uneixen
culturalment i sí que ens hi sentim identificats.

I després, ja per acabar, sobre el tema que tenim aquí a
mitges entre l’esmena del Partit Socialista i la transacció que
proposa Podem, hi ha una cosa que no entenc molt bé. Primer
de tot els demanaria humilment que siguin tan amables
d’escriure correctament la transacció i allà on posa “museu
públic de Puig dels Molins”, posi “Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera”..., ja, però permetin-me que els ho
digui, és que el conseller de Cultura al Consell d’Eivissa és seu;
a veure, es diu Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, i
després hi ha la necròpolis púnica de Puig dels Molins; per tant
només els demanaria que ho escriguin correctament. En tot cas
no hi votaré a favor i per una raó molt senzilla, i probablement
em quedi tota sola però els vull explicar el perquè: no hi votaré
a favor perquè sí que estic d’acord que el Partit Socialista
vulgui incrementar la partida que té el Consorci patrimoni de
la humanitat per fer accions pròpies del Consorci patrimoni de
la humanitat, però no donaré suport al fet que una vegada més
Podem es vulgui apoderar d’una esmena del Partit Socialista,
perquè al final és el que volen fer amb això, per llevar-los

protagonisme i destinar-los a accions -deixi’m acabar- i
destinar-los a accions que no corresponen a aquest consorci...

(Remor de veus)

...per tant no és assumible.

A partir d’aquí els desitj a tots...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur...

LA SRA. TUR I RIBAS:

...bones festes, bon Nadal, a vostès també, i prenguin-se una
til·la. Bon dia a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President... Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Guardin silenci.

Sí, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Demano la paraula per al·lusions, per contestar a la Sra.
Tur.

EL SR. PRESIDENT:

En virtut de quin article, Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

En virtut de quin article?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

76, diuen que és, o no, o no...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Pericay.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. El pròxim pic procuraré dur ben
après el que diu el Reglament i l’article corresponent.
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Sra. Tur, miri, vostè el primer que ha de fer és llegir, saber
entendre el que llegeix, això és molt important, i sobretot no
utilitzar fragmentàriament el que ha llegit, això és el primer.

El segon; vostè és probablement, i em perdonarà que ho
digui aquí, la diputada amb més barra d’aquest parlament, i ara
li diré per què...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...ara li diré per què. És molt clar, ahir en aquesta tribuna ens va
acusar dues vegades, als dos diputats de Ciutadans, de ser
vagos, exactament aquest va ser el terme. Jo crec que és la
diputada que menys ha estat en aquest parlament durant els
anys que duim aquí i més a la Conselleria de Medi Ambient. Jo
no sé quina és la seva funció aquí, però en tot cas el que no pot
fer, i ho sap perfectament i ho sabem tots els que hem estat,
evidentment, en aquest grup mixt, el que no pot fer és acusar-
nos justament d’això. Per tant mesuri el que diu, pensi-ho
abans, i, per favor, tengui un poc de respecte cap al conjunt de
diputats d’aquesta cambra, no només cap a nosaltres, a l’hora
de dirigir-se a nosaltres.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President... Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, em sembla una injustícia, però gràcies igualment.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de..., per favor, escoltin. Abans de començar les
votacions us passaran d’aquí a una estoneta una agrupació de
les seccions, que hi ha diferents votacions i s’han intentat
agrupar, d’acord?

Ara us faran arribar una còpia. Començam a votar; com que
és al final de tot...

(Remor de veus)

Doncs començam les votacions.

Passam al debat número 10 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votació de l’esmena del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la RGE núm.
15541/17. Votam.

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

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, la RGE núm. 15761. Votam.

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

La RGE núm. 15762. Votam.

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

La RGE núm. 15763. Votam.

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

La RGE núm. 15764. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15765. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 6 abstencions.

La RGE núm. 15767. Votam.

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

La RGE núm. 15772. Votam.

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

La RGE núm. 15773. Votam.

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

La RGE núm. 15823. Votam.

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

La RGE núm. 15824. Votam.

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

La RGE núm. 15825. Votam.

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

La RGE núm. 15998. Votam.

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

La RGE núm. 15999. Votam.

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

La RGE núm. 16001. Votam.

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

La RGE núm. 16002. Votam.

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

 



6114 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / fascicle 5 / 21 de desembre de 2017 

La RGE núm. 16003. Votam.

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

La RGE núm. 16004. Votam.

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

Dins el seguiment hi ha la RGE núm. 16005, però la 16005
està votada en comissió, per tant, no la votam.

Passam a la RGE núm. 16047. Votam.

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

La RGE núm. 16056. Votam.

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

La RGE núm. 16057. Votam.

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

La RGE núm. 16062. Votam.

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

La RGE núm. 16064. Votam.

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

La RGE núm. 16065. Votam.

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

La RGE núm. 16097. Votam.

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

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans. Passam a votar la RGE núm. 16235. Votam.

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

La RGE núm. 16236. Votam. 

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

La RGE núm. 16237. Votam. 

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

La RGE núm. 16271. Votam. 

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

La RGE núm. 16277. Votam. 

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

La RGE núm. 16278. Votam. 

23 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 16279. Votam. 

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

La RGE núm. 16283. Votam. 

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

La RGE núm. 16338. Votam. 

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

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas, la RGE núm. 16203. Votam. 

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

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Xelo Huertas. Passam a votar la RGE núm.
16207. Votam.

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

Votam la RGE núm. 16214. Votam. 

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

Doncs, donam per acabada la votació del debat número 10.

Passam al debat número 11, de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 26, Conselleria de Cultura, Participació
i Esports amb les seccions i entitats afins. 

En primer lloc, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Passam a votar la RGE núm. 15519. Votam.

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

La RGE núm. 15520. Votam. 

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

La RGE núm. 15521. Votam. 

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

La RGE núm. 15538 ha estat transaccionada, m’imagín que
cap grup parlamentari no s’hi oposa, veritat? Idò votam. 

56 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 15552. Votam. 

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

A continuació votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Passam a votar la RGE núm. 15797. Votam. 

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.
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La RGE núm. 15798. Votam. 

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

La RGE núm. 15799. Votam. 

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

La RGE núm. 15800. Votam. 

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 15801. Votam. 

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

La RGE núm. 15802. Votam. 

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

La RGE núm. 15803. Votam. 

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

La RGE núm. 15804. Votam. 

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

La RGE núm. 15806. Votam. 

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

La RGE núm. 15807. Votam. 

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

La RGE núm. 15971. Votam. 

22 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 15972. Votam. 

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

La RGE núm. 15973. Votam. 

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

La RGE núm. 15974. Votam. 

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

La RGE núm. 15975. Votam. 

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

La RGE núm. 15976. Votam. 

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

La RGE núm. 15977. Votam. 

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

La RGE núm. 15978. Votam. 

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

La RGE núm. 15980. Votam. 

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

La RGE núm. 15981. Votam. 

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

La RGE núm. 15983. Votam. 

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

La RGE núm. 15984. Votam. 

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

La RGE núm. 15985. Votam. 

22 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

La RGE núm. 15986. Votam. 

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

La RGE núm. 15987. Votam. 

20 vots a favor; 31 en contra i 6 abstencions.

La RGE núm. 15988. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 15989. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 6 abstencions.

La RGE núm. 15990. Votam.

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

La RGE núm. 15991. Votam.

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

La RGE núm. 15992. Votam.

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

La RGE núm. 15993. Votam.

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

La RGE núm. 15994. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.
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La RGE núm. 15995. Votam.

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

La RGE núm. 15996. Votam.

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

La RGE núm. 15997. Votam.

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

La RGE núm. 16006. Votam.

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

La RGE núm. 16055. Votam.

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

La RGE núm. 16058. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16061. Votam.

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

La RGE núm. 16066. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

La RGE núm. 16067. Votam.

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

La RGE núm. 16083. Votam.

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

La RGE núm. 16084. Votam.

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

La RGE núm. 16099. Votam.

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

La RGE núm. 16100. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16101. Votam.

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

A continuació, votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista, la RGE núm. 16128/17, que està transaccionada.
Cap grup parlamentari no s’oposa a la transacció? Doncs,
passam a la votació. Votam.

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

Passam a continuació a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, la RGE núm. 16215. Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16216. Votam.

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

La RGE núm. 16217. Votam.

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

La RGE núm. 16220. Votam.

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

La RGE núm. 16221. Votam.

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

La RGE núm. 16222 ha estat transaccionada. Algun grup
parlamentari s’oposa a la transacció? Doncs, passam a la
votació. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16223. Votam.

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

La RGE núm. 16224. Votam.

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

La RGE núm. 16239. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16226. Votam. Perdó, la RGE núm. 16266.

Tornam repetir la votació de la 16266. Votam.

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

La RGE núm. 16267. Votam.

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

La RGE núm. 16268. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16276. Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16280. Votam.

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

La RGE núm. 16281. Votam.
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22 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

La RGE núm. 16322. Votam.

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

La RGE núm. 16323. Votam.

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

A continuació, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, passam a votar la RGE núm.
16433. Votam.

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

La RGE núm. 16434. Votam.

8 vots a favor; 49 en contra i cap abstenció.

La RGE núm. 16441 ha estat transaccionada. Algun grup
parlamentari s’hi oposa? Doncs, passam a la votació. Votam.

55 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

Les RGE núm. 16442, 16443 i 16445 han estat retirades.

Passam a les darreres votacions, teniu tots els portaveus el
seguiment nou, m’imagín, no? A la darrera votació, al final de
tot n’hi haurà un parell que es votaran separades, us ho faig
saber, el Partit Popular ens les ha demanades i es farà així.

Podem passar a la votació, finalment es procedeix a la
votació de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018, així com els pressuposts de les
entitats públiques, empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes
Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació
de les esmenes durant la tramitació del projecte de llei.

Sí, Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President, demanaríem votació separada de
la Secció 02, Parlament de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a les votacions. Passam a la votació de la
Secció 02, del Parlament de les Illes Balears. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Passam idò a la Secció 03 i a la Secció 04, la 03,
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i Consell Consultiu
de les Illes Balears. Votam.

37 vots a favor; 1 en contra i 19 abstencions.

Votació de la Secció 11, Conselleria de Presidència. Votam.

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

Secció 12, Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
Votam.

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

Secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat. Votam.

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

Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques. Votam.

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

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca. Votam.

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

Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

Secció 18, Conselleria de Salut. Votam.

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

Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Votam.

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

Secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
Votam.

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

Secció 26, Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
Votam.

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

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

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

C04, Consorci Velòdrom del Palma Arena. Votam.

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

Consorci d’Aigües de les Illes Balears. Votam.

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

C13, Consorci per al desenvolupament d’actuacions de
millora i construcció d’infraestructures al territori de l’entitat
local menor de Palmanyola. Votam.
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31 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Secció 05, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Votam.

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

Secció 73, Institut Balear de la Dona. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

F01, Fundació per a l’Esport Balear. Votam.

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

F03, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel. Votam.

35 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

F09, Fundació Robert Graves. Votam.

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

F12, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
Votam.

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

F14, Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull. Votam.

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

F15, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència. Votam.

34 vots a favor; 1 en contra i 22 abstencions.

F23, Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Votam.

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

C01, Consorci Centre Balears Europa. Votam.

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

Votació conjunta de la Secció 37, Fons d’impuls del turisme
sostenible; E02, Agència del Turisme de les Illes Balears, i
E18, Servei de Millora Agrària i Pesquera. Votam.

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

Secció 06, Oficina de Lluita contra la corrupció de les Illes
Balears. Votam.

31 vots a favor; 22 en contra i 4 abstencions.

Secció 32, ens territorials. Votam.

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

Secció 33, serveis comuns tecnològics. Votam.

32 vots a favor, 22 en contra i 3 abstencions.

Secció 34, deute públic. Votam.

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

Secció 36, serveis comuns, despeses de personal. Votam.

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

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Votam.

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

Secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears. Votam. 

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

Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública. Votam.

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

E03, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
Votam.

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

E04, Institut Balear de la Natura. Votam.

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

E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
i Culturals. Votam.

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

E10, Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears.
Votam.

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

E19, Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears.
Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions. 

E20, telecomunicacions i innovació de les Illes Balears.
Votam.

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

C07, Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries,
COFIU. Votam.

32 vots a favor; 20 en contra i 4 abstencions.

Secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears. Votam.

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

Passam a la següent votació, si ho voleu apuntar vos aniré
assenyalant les que anirem votant, farem vots separats aquí.
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L'E05, l'E07, l' E11, F22, C05 i C14 les votarem separades.

Passam a la votació de l'E05.

Sí, Sr. Prohens,... ah, d’acord.

Passam a la votació de l'E05, Institut Balear de l’Habitatge.
Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

Passam a la votació de la E07, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

Passam a la votació de la E11, Ports de les Illes Balears.
Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

Passam a la votació de la F22, Fundació Balear de la
Innovació Tecnològica. Votam.

31 vots a favor; cap en contra i 26 abstencions.

Passam a votar el C05, Consorci d’Infraestructures de les
Illes Balears. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

 Passam a votar el C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

Doncs ara passam a votar la secció 07, Consell Audiovisual
de les Illes Balears; secció 31, serveis comuns, despeses
diverses; secció 35, fons de contingència; secció 79, Institut de
Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears; E01, Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca; E17, Institut Balear de la Joventut; E21, Institut
d’Estudis Baleàrics; E22, Gestió Sanitària Assistencial de les
Illes Balears; S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears;
F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques; C02, Escola d’Hoteleria; C09, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, COFIB, i C11,
Consorci de Transports de Mallorca, i secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears. Votam.

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

Doncs, una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

(Aplaudiments)

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

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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