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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores diputades i senyors diputats, reprenem la
sessió.

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.

A. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular a la
secció 25, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, 13940;
E05, Institut Balear de l’Habitatge, 13941; E06, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, 13942; E11, Ports de les Illes Balears,
13943; E19, Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears, 13944; C11, Consorci de Transports de Mallorca,
13945.

B. Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, 13968, 14133, 14136 i
14220; al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció
del patrimoni, 14135, 14131 i 14132; al programa 511B,
direcció i serveis generals de Territori, Energia i Mobilitat,
14134; al programa 521A, infraestructures bàsiques, 14222; al
programa 521B, ordenació i inspecció del transport terrestre,
13965; al programa 521C, transport ferroviari, 13962, 13963 i
14225; al programa 521D, transport per carretera, 13964; al
programa 522A, ports i transport marítim, 14223, 13966, 13967
i 13969; al programa 531A, ordenació del territori i urbanisme,
14224 i 14225; al programa 572A, seguiment i control de canvi
climàtic, 13972; al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i d’estalvi energètic, 14254, 13970 i 13971; E11,
Ports de les Illes Balears, 14226.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, 14314, 14315, 14316,
14317, 14318 i 14319.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge
social, 13776; al programa 521C, transport ferroviari, 13784,
13785 i 13788; al programa 521D, transport per carretera,
13786; al programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables
i d’estalvi energètic, 13774 i 13775; E05, Institut Balear de
l’Habitatge, 13769.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 25, Conselleria
de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A, gestió i
foment de l’habitatge social, 14471; al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 14469; al
programa 521A, infraestructures bàsiques, 14460; al programa
521B, ordenació i inspecció del transport terrestre, 14464; al
programa 522A, ports i transport marítim, 14467; al programa
572A, seguiment i control de canvi climàtic, 14472; al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i
d’estalvi energètic, 14473 i 14474; E05, Institut Balear de
l’Habitatge, 14470; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca,
14465; C11, Consorci de Transports de Mallorca, 14462 i
14466.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, 14367; E05, Institut
Balear de l’Habitatge, 14368.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Consuelo Huertas, secció 25,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, 14372.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador
Aguilera, secció 25, Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat, al programa 431A, gestió i foment de l’habitatge
social, 14507, 14508, 14510 i 14511; al programa 511B,
direcció i serveis generals de Territori, Energia i Mobilitat,
14506; al programa 521A, infraestructures bàsiques, 14503,
14504 i 14505; al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i d’estalvi energètic, 14501 i 14502; E05, Institut
Balear de l’Habitatge, 14509.

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia.
I vull saludar els representants de Son Puig els quals ens
acompanyen, donar-los el bon dia i dir que des del Grup
Parlamentari Popular donarem suport a l’esmena presentada per
El Pi en relació amb el soterrament de la seva línia d’alta
tensió.

Sr. Conseller, bon dia, darrer pressupost de la legislatura, i
si vostè va pel carrer i demana a la gent si la mobilitat o
l’habitatge, dos dels problemes més importants dels ciutadans,
han millorat o empitjorat, li diran que estan saturats i
col·lapsats a les carreteres, ple d’embussos cada dia, i li diran
que l’habitatge, sobretot el lloguer, té un preu inassequible,
amb la qual cosa hem empitjorat.

És vera que la situació econòmica és diferent que fa quatre
anys, fa quatre anys hi havia una crisi econòmica, una situació
de dèficit públic i el Partit Popular, els agradi o no, va fer la
feina que pertocava i es va començar a recuperar l’economia,
per la qual cosa la situació econòmica d’ara és una situació que
evidentment ha canviat les circumstàncies en mobilitat i en
habitatge i, de fet, té reflex pressupostari perquè tenim un
pressupost de 1.500 milions d’euros més que fa quatre anys, un
luxe, Sr. Conseller.

Idò bé, amb aquest empitjorament de la situació, vostè, com
a responsable, hem de valorar la seva feina, la seva gestió
davant aquests dos problemes i jo, Sr. Conseller, com a resum
de la legislatura, he de dir que mobilitat ha estat nul·la i en
habitatge ha estat seminul·la, i em vull explicar.

A mobilitat és nul·la, vostè deixa molts de cotxes i molts de
papers, deixa plans, informes, estudis, uns concursos convocats
i paralitzats dues vegades, això és el que ens deixa, llevat de
l’electrificació, res de res. Un pla que, per exemple, el de
mobilitat ens diu que hi haurà 100 milions d’euros en
inversions a SFM amb aquest pressupost i només surt una
partida de 20 milions d’euros, amb la qual cosa, Sr. Conseller,
aquesta és la situació.
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I en habitatge, doncs la seva gestió és seminul·la, perquè és
vera que ha fet qualque cosa, s’ha aprovat una Llei d’habitatge,
han augmentat les ajudes, vostès tenen major disponibilitat
pressupostària, s’han començat habitatges de protecció pública,
no s’han fet 500 habitatges, no estan fets, s’han començat, però
la realitat és que no hi ha hagut una política decidida i fer-ma
per solucionar un problema que continua estant damunt la taula
de tots els ciutadans.

La veritat, Sr. Conseller, que, sempre en tema de mobilitat,
vostè passa tant, passa tant, que és la primera vegada que veig
que amb una esmena del Partit Popular, que diu simplement
que els doblers, que augmenten i molt, 10 milions d’euros, en
transport públic, per al consorci, per a les noves concessions,
que nosaltres diem a la nostra que aquests doblers es gastin en
transport públic, malgrat no estigui adjudicades les
concessions, però que es gastin en millores, vostès ens votaran
en contra, votaran en contra de què els doblers que hi ha es
destinin al que hi ha.

Jo, que vostè permeti que li llevin doblers, perquè no vol
afectar els doblers que permet que li llevaran, crec que és un
tema d’una farsa molt sensible, una matèria sensible i que el
desautoritza com a responsable de transport públic. Els partits
que precisament abanderen el transport públic no volen que els
doblers es gastin en transport públic, i la veritat és que jo
encara dec ser molt innocent, i mira que duc anys aquí, que
pensava que no serien capaços, i pensava que qualque esmena
del Grup Parlamentari Popular s’aprovaria, perquè hi ha moltes
esmenes, és vera, però n’hi ha algunes d’importants, de calat,
que són apolítiques i que jo crec que mereixerien una reflexió
i reconsideració però que, de moment, és un no rotund per part
dels partits que donen suport al Govern.

Jo em centraré en cinc esmenes parcials importants les
quals, a més, donen sentit a l’esmena a la totalitat. La primera,
la dels doblers del transport públic, els 14 milions d’euros que
tenim per al transport públic, un augment de 10 milions d’euros
més; la segona, inversió de Serveis Ferroviaris de Mallorca; la
tercera, les infraestructures viàries, les carreteres, i em centraré
també en el transport escolar, que vàrem presentar una esmena
que ja s’ha rebutjat en Educació per a la concertació del
transport escolar en un tema precisament i en una zona
congestionada que afectaria Palma; la quarta, els solars de
l’IBAVI, habitatge, solars, el futur de l’HPO; i les darreres que
tenc són relatives i importants de Formentera, que crec que és
una illa que la seva conselleria mereixeria molta més atenció.

I són esmenes ja he dit que lògiques i que no entenc que no
mereixin cap tipus de consideració per part de vostès. La
primera, ja li dic, d’aquí 15 dies, dia 1 de gener del 2019, havia
de començar el nou model del transport públic, les noves
concessions, ho feien des de fa molts d’anys, i no ha estat
capaç, Sr. Conseller, no ha estat capaç, vostè acabarà i no
estaran adjudicades, no sabem quan, i no funcionaran el 2018,
funcionaran el 2019, perquè si s’adjudicassin tenen sis mesos
per posar-ho en marxa.

Almanco la gent no tendrà autobusos nous, no tendrà la
reorganització, però almanco per a la temporada alta que hi
hagi més freqüències, que hi hagi rutes exprés, que bonifiquem
tarifes per a aquells ciutadans que, per culpa de la seva gestió,
no gaudiran dels nous serveis; posem en marxa el transport

escolar i, per això, ja que hi ha doblers, que es gastin, que es
gastin mentre s’adjudiquen els nous en transport públic, que es
pot fer molta cosa.

Idò, Sr. Conseller, jo crec que aquest tema mereixeria una
reconsideració, que aquests doblers sigui obligat que es gastin,
perquè nosaltres hem presentat dues esmenes, una al text
articulat, perquè no hi hagi problemes jurídics, que ja han
rebutjat, i una altra d’afectació, simplement d’afectació de la
partida de transport públic a transport públic.

I jo ja sé que hi ha altes i baixes pressupostàries, tots ho
sabem, però que ja hi hagi en tramitació parlamentària, perquè
això és reconèixer que hi haurà una baixa, jo crec que és perdre
el respecte al Parlament. I què fem aquí tancats? El ridícul, Sr.
Conseller? Perquè aquesta és la realitat, votin l’afectació de la
partida.

Serveis Ferroviaris de Mallorca...

(Remor de veus)

..., ja li dic, el Pla de mobilitat el qual, a més, ja ha passat el
tràmit d’al·legacions, ahir em varen contestar les al·legacions
rebutjant, preveu que hi haurà 100 milions d’euros per a aquest
pressupost, en surten 20. Jo, la veritat, és que és una cosa, no
entenc res, Sr. Conseller; però, és que, a més, tenen, tenen, no
sé què dir, em varen contestar a les al·legacions el següent: “Hi
ha un important impuls econòmic des del primer moment per
desenvolupar totes les mesures. Totes les mesures tenen
calendari i periodificació”. Encara diuen això, és que els és
igual, idò que hi surtin 100 milions d’euros, perquè es
ratifiquen en el Pla de mobilitat, i què és això de 20 milions
d’euros i diuen 100? És que, la veritat, és que tot és un anunci,
tot és un paper banyat, perquè parlam de la mobilitat de cada
dia dels ciutadans.

Total que res a SFM, això sí, gràcies a Déu, doncs
aconseguim que s’allargui el metro, que es comenci, no hem
vist el projecte, i que crec que és molt important. I què curiós,
no?, què curiós que, al final, doncs continuem amb el metro.

Tercer grup d’esmenes, carreteres, vostè va dir que no era
competent. Miri, Sr. Conseller, vostè té la competència
transferida, poden posar doblers damunt la taula, hi ha
inversions urgents, i ja no diguem en el que fa el Consell de
Mallorca, que amb Llucmajor-Campos encara hi estam, i
antiautovies, que és divertit també que vostès tenguin
antiautovies, però la realitat és que necessitam el tercer carril
a S’Arenal ja, perquè no pot ser que una infraestructura com
l’aeroport es trobi col·lapsada, perquè ens jugam el turisme, ja
no només els residents que estan col·lapsats, sinó el turisme.

I vostè l’any passat em deia: això s’ha de tractar en els
consells insulars els quals són els competents. I sap què ha fet
el Consell de Mallorca en el Pla de mobilitat seu, ha presentat
esmenes perquè li eliminin rondes, vostè, tenen el plànol, el
planifiquen ells i li presenten a vostè les al·legacions perquè
vostè llevi les rondes dels pobles, em sembla increïble aquest
tipus de política si són els competents.

Vaig ràpid, Sr. Conseller, habitatge. Ha posat en marxa 500
habitatges, en sortien 400 i busques en els pressuposts de l’any
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passat, enguany en surten 380, són els mateixos que no han
acabat encara, amb la qual cosa no hi ha res nou. L’any passat
vostè ens reptava i ens deia: pactem 500 habitatges cada any.
I on són els seus 500 nous habitatges, no la continuïtat dels que
va començar? No hi són, és que no hi ha cap previsió de cap
nova promoció, no hi ha solars, haurà estat un parèntesi, no és
una política de continuïtat d’habitatge, que vostè sempre ens
ven, aquesta és la realitat, Sr. Conseller.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, haurà estat un parèntesi perquè cap conveni amb cap
ajuntament no va poder assenyalar, va dir que es trobava en
negociacions, però no tenim promoció nova, ja dic, surten 389
habitatges.

I acab, Sr. President, amb Formentera, jo, la veritat, lament
que no hi sigui la diputada per l’illa de Formentera perquè
realment es necessita que hi hagi la veu de Formentera en
aquest Parlament; a Formentera vostès han fet, hi ha en
tramitació una llei, que ja veurem, de limitació de cotxes; supòs
que vostès no volen limitar el turisme, amb la qual cosa, si no
es poden entrar cotxes hi haurà d’haver una altra forma de
mobilitat i una ha de ser el transport públic, i la llei parla i la
llei diu que hi haurà unes partides pressupostàries del Govern,
i no surt res, Sr. Conseller, diu que per a l’any que ve. No, s’ha
de començar ja, amb la qual cosa hi ha una partida que
nosaltres consideram que és per subvencionar el transport
públic de Formentera, perquè hi ha una situació diferent de
Formentera, que és de Menorca i Eivissa, que tenen la
competència transferida com Formentera.

I després el transport marítim, essencial per a l’illa de
Formentera. La llei del transport marítim diu que hi haurà
d’haver tot l’any un vaixell a la demanda, a les sis del matí, i un
altre de tornada, a les nou i mitja del vespre, perquè la gent que
ha de viatjar no hagi de dormir a Eivissa, que pugui dormir,
pugui anar directament a agafar un vol.

Jo, com a exconsellera, vaig posar en marxa la licitació
d’aquestes dues freqüències i va estar molt bé, i va continuar,
i després hi va haver problemes d’adjudicació i no es va
adjudicar. I és vera que la legislatura passada no es varen posar
en marxa, és vera que hi havia situació de dèficit, és vera, però
això significa que no es poden posar en marxa, vostès que
tenen 1.500 milions d’euros més? Què passa que perquè la
legislatura passada no hi era, que jo les vaig posar en marxa,
ara vostè no ha fet res? Per favor, Sr. Conseller, acceptin les
esmenes de Formentera, de posar aquest transport marítim que
és vital per a aquesta illa.

Per tant, Sr. Conseller, ja li dic, la situació i el resum és
gestió nul·la en transport públic i seminul·la en habitatge.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Doncs, intervenció del Govern obrint
una qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Marc Pons.

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

Molt bon dia a tothom, senyores i senyors diputats. Els
quarts pressuposts d’aquesta legislatura d’un Parlament plural,
d’un Parlament prou divers on en aquests quarts, en els darrers
pressuposts, es queden tot sols amb una esmena a la totalitat,
Sra. Cabrer, i ningú no és capaç de seguir-los amb una crítica
ferotge com la que fa, perquè, en certa manera, ni està
argumentada ni està contrastada amb l’experiència de govern,
quan vostès l’han tinguda.

Han estat quatre anys de molta feina en tots els aspectes,
amb un bot cap endavant molt important en tots els aspectes, i
podem anar fent el repàs de matèria per matèria.

En política d’habitatge, en qüestions que no depenien per a
res dels pressuposts generals d’aquesta comunitat i que haurien
ajudat i molt i per a bé aquests ciutadans, com una llei
d’habitatge, la primera d’aquesta comunitat autònoma que mai
no havíem tingut, l’única comunitat que no en tenia; valenta,
que ha fet possible que les entitats financeres posin a disposició
pisos buits al Govern; que quan ens sèiem amb ells ens deien
que no en tenien cap i que, una vegada aprovada la llei, ja
n’han inscrits més de 859, Sra. Cabrer, no feien falta
pressuposts per a açò, l’excusa de l’austeritat no era com a
conseqüència de cercar la manera d’ajustar millor els seus
recursos, sinó una manera de retallar, de disminuir els serveis
públics, de cercar la privatització dels serveis i de les empreses
públiques, com per exemple va ser a Ports de les Illes Balears
on durant quatre anys no van fer res i l’únic que perseguien era
la privatització de totes les instal·lacions, precisament per
cercar un model de societat diferent.

No ens engani quan ens explica aquí devora que no tenien
recursos per fer coses la legislatura passada, no ens engani, i jo
no ho volia dir, la crispació social, l’atenció social que van
generar enmig del carrer amb el sector educatiu, amb el sector
sanitari, amb els ciutadans, en general, no hi ha excuses per a
açò, Sra. Cabrer. I, en canvi, aquesta legislatura hem fet passes
de moltes maneres, hem aprovat la Llei d’accessibilitat
universal, l’hem aprovada; hem aprovat la Llei d’habitatge,
perquè els grans tenidors hi siguin, perquè tenguin nou drets,
perquè hi hagi un règim sancionador clar; hem impulsat 500
nous habitatges, noves promocions, amb 16 més, amb 27
milions d’euros d’inversió només en aquest any. Hem fet
possibles les ajudes al lloguer, on en aquest any hi haurà 8,9
milions d’euros, arribam a més de 4.000 famílies, les més
necessitades, que els pagam el 50% del lloguer durant tot l’any.
Hem fet una aposta per les cooperatives d’habitatge. Hem obert
les oficines d’habitatge a totes les illes que vostès van tancar,
deliberadament, la de Menorca, la d’Eivissa, a Formentera
també n’hi ha, hem recuperat les ARRU, les ajudes a la
rehabilitació, hi ha ara mesures fiscals que abans no hi eren,
exercim el dret de tempteig i retracte, precisament per comprar
aquells habitatges que els particulars volen vendre i que són de
protecció oficial. I tot açò contrasta, contrasta amb la passada
legislatura.

Quan vam arribar no vam trobar ni un sol projectes,
redactat, eh, no van iniciar ni una sola promoció, no van ser
capaços d’impulsar ni un sol, a l’inrevés, van vendre habitatge
públic, van vendre solars públics que ara són hotels enmig de
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Palma i, per tant, feien malbé tot allò que era de tots, tot allò
que era públic, i no van ser ni capaços d’impulsar no ja una llei,
un sol decret que ajudés les persones que més ho necessitaven,
perquè era quan els desnonaments, quan pitjor ho passava la
gent.

I em parla vostè d’un parèntesi en matèria d’habitatge, Sra.
Cabrer?

Però és que en mobilitat podem fer el mateix, vam centrar
els aspectes, l’electrificació és la primera passa, la més
important de totes, 50 milions d’euros, sense cap ajuda de
l’Estat, ni una, amb recursos propis i amb fons europeus. I a dia
d’avui ja és una realitat, vam decidir que planificaríem i que
dissenyaríem a futur quina és la xarxa ferroviària que volem, i
la tenim perfectament identificada, i la tenim perfectament
establerta amb calendaris, i açò ens ha permès poder tancar un
acord i un compromís clar del Govern d’Espanya, 100 milions
d’euros d’inversió per als tres primers projectes que hem posat
damunt la taula: ParcBit, Son Espases, Tramvia de l’aeroport
a Plaça d’Espanya, 100 milions que hem aconseguit, que hem
tancat de compromís, que ara signarem el conveni, i ho
contrastam. N’hi havia 300 quan van arribar vostès del Govern
d’Espanya i el Sr. Company hi va renunciar, 300 milions
d’euros que va fer que ells mateixos, que vostès mateixos
diguessin...

(Alguns aplaudiments)

... aturam el tren d’Artà, a Artà no hi ha d’arribar tren, no el
volem aquest i el convertim en un carril de bicicletes. Açò era
la seva política ferroviària que vostès tenien, Sra. Cabrer.

I hem fet una aposta molt forta, i Europa ens ha reconegut,
que Mallorca ha d’estar dins el corredor de la Mediterrània i,
per tant, vindran nous fons que ens han de permetre poder
pagar part d’aquestes inversions. I hem fet més feina, perquè
hem suprimit passos a nivell, hem baixat el preu del bitllet
senzill un 10%, hem ajustat horaris i freqüències, i tot açò
contrarresta, d’acord? Ho posam en comparació amb el que hi
havia la legislatura passada.

Per no parlar dels sobrecosts del metro de Palma o de les
autopistes d’Eivissa, més de 400 milions d’euros que duim
damunt l’esquena com a una llosa que any rera any hem de
pagar i hem de deixar partides precisament per fer front a una
molt mala gestió.

I amb el Consorci de Transports, sí, tenim uns plecs de
condicions amb 25 ofertes, 479 milions d’euros en els pròxims
10 anys per al transport públic per carretera interurbà, hi ha
hagut 6 empreses que han quedat fora i que han anat a tribunals
perquè jugaran molt fort, i ho hem dit més d’una vegada. I hi
haurà noves concessions, i tant com hi seran, i suposarà un
50% més de freqüències, amb molt més recorregut, amb
autobusos nous, menys contaminants, adaptats, amb noves
línies i a cap d’aquests models dels plecs jo no hi he sentit cap
crítica, cap crítica, als plecs com a tals cap, no n’hem sentida
cap, els terminis els qüestionen, però al model no n’hem
sentida cap de crítica.

Per tant, hem fet bé les coses, fem bé les coses. I
mentrestant hem fet millores, millores importants, perquè hem

fet més directes les rutes a Palma, des de Puigpunyent,
Bunyola, Consell, Alaró, Costitx, Sencelles. Hem estat capaços
d’introduir l’Aerotib des de l’aeroport de Palma a les principals
poblacions de Mallorca. Hem millorat les connexions amb els
pobles i amb els hospitals d’Inca i de Son Llàtzer. Hem fet els
autobusos llançadora a Es Trenc, a Formentor, a Ses Covetes,
a S’Almunia. Hem estat capaços d’establir la millora de les
parades de xarxa de TIB i hem fet allò que semblava que era
impossible: fer que l’Ajuntament de Palma i el Govern de les
Illes Balears deixessin de fer feina d’esquena un amb l’altre,
sapiguessin arribar a acords i impulsessin la integració tarifària;
ja hi ha un acord ferm entre Palma i el Govern de les Illes
Balears, una persona que compra un tiquet de l’EMT puja
directament ara al metro, sense que açò suposi cap tipus de
sobrecost. I aquesta és la primera passa, que ja és una realitat,
i vindrà la segona, perquè integrarem, a més a més, tota la
xarxa de transport públic de Mallorca. I vindrà la tercera,
encara més ambiciosos, un menorquí, un eivissenc, un
formenterer, amb la mateixa targeta es podrà moure des de
Ciutadella fins a Maó, agafar l’avió i després aquí moure’s per
l’EMT o pel metro, tot açò és ja una realitat, tot açò no, la
primera passa i el disseny fet.

I açò ha suposat canvis de millora per als ciutadans. Ara,
aquest 2018, hi haurà hagut 2 milions més de passatgers en
transport públic que al començament d’aquesta legislatura, ja
no ho compar amb les retallades del Sr. Company, dins aquesta
mateixa legislatura. Per tant, sí, sí que hi ha passes cap
endavant, sí, sí que hi ha millores, però tampoc no ens hem
d’enganar, açò no s’aclareix un dia per l’altre, som davant
qüestions de caire estructural que demanen constància.

I tot açò, la Llei d’habitatge, totes aquestes apostes tindran
sentit si la pròxima legislatura hi ha continuïtat, si tornen
arribar vostès i ens comencen a fer retallades de pertot,
desmunten els convenis ferroviaris que podem signar i no tenen
cap interès a seguir impulsant política d’habitatge, llavors,
efectivament. Ara, si hi ha continuïtat en els pròxims governs
que segueixin invertint i millorant cada acció, llavors cada
vegada estarem millor.

I en matèria d’energia hem fet exactament el mateix, amb
la llei de canvi climàtic la qual ha suposat una fulla de ruta per
fer possible una transició energètica, cosa que no havia
plantejat ningú mai, i que va acompanyada d’ajudes a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques amb més de 8 milions
d’euros només aquesta legislatura. Tota l’energia que compra
aquest Govern de les Illes Balears és energia provinent de fonts
renovables. Hem aconseguit una quota de 40 milions d’euros
del Govern d’Espanya d’ajudes a la instal·lació de parcs
fotovoltaics; hem fet un pla específic, hem fet un pla específic
per a Menorca, de 13 milions d’euros, per fer possible aquest
bot que la societat ens demanava. Hem estat capaços de
convèncer el Govern d’Espanya per a l’autorització i la
planificació estatal dels nous parcs fotovoltaics. Hem
aconseguit 18,5 milions d’euros per a la inversió en la central
del Port de Maó. S’ha posat en marxa, ja despatxa l’enllaç entre
Mallorca i Eivissa, en funcionament per primera vegada.

Hem estat capaços de fer passes importants i acompanyats
d’un Govern que en aquests moment ha suprimit l’impost al
sol, ha estat capaç de suprimir el gestor de càrrega i liberalitzar
els punts de recàrrega, amb 12 milions d’euros que en aquests
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moments ja hem licitat i que, per tant, permetrà cap endavant
estar ben preparats.

I qualcú recorda alguna mesura a la legislatura passada en
matèria d’energia del Partit Popular que anés en aquesta
direcció, Sra. Cabrer?

I podem parlar també de ports, que n’hi feia referència
abans, vam començar aquesta legislatura amb el plantejament
de la privatització, aquesta era l’herència que nosaltres dúiem,
perquè resulta que era una empresa que per a res era rendible.
Hem renegociat totes les concessions, hem passat... abans de
les concessions hi havia uns ingressos envoltant els 500.000
euros anuals, ara tindrem més de 10 milions d’euros anuals en
els pròxims 35 anys, una empresa que no necessita pressuposts
de la comunitat autònoma, que viu de manera autònoma, que,
a més a més ha fet possible una inversió de 40 milions d’euros
als principals ports, perquè n’hi havia molts que tenien greus
problemes estructurals, a Ciutadella, a Portocristo, a Cala
Rajada se’ns van enfonsar literalment els llits, com a
conseqüència d’una deixadesa de l’administració en anys
anteriors. I cada una d’aquestes inversions suposa posar en
valor el nostre patrimoni, amb un Pla general de ports que en
aquests moments tramitam i que representa una passa cap
endavant, que ha suposat l’arxiu de tots els ports esportius
nous, aquests megalòmans que encara teníem de l’època seva,
que representa un model diferent a l’hora d’entendre la gestió;
que hem actualitzat, cosa que no havia fet ningú en totes les
legislatures passades, la llista d’espera d’amarraments en base.

I tot açò és una feina que hem fet al llarg d’aquesta
legislatura. Que haurem executat 46 obres i a més a més
deixarem 18 projectes perquè el que vengui darrera tengui camí
per poder fer, per seguir fent i per seguir continuant amb
aquestes inversions.

I l’alternativa quina era? L’alternativa era la privatització,
el camí seu era totalment diferent, i jo apost pel nostre, perquè
només amb aquest model podem garantir que els mallorquins,
que els menorquins, que els eivissencs puguin seguir tenint
accés a la mar d’una manera raonable econòmicament.

I podria seguir amb la part de ports i aeroports, on també,
dins aquesta legislatura, hem vist coses noves, importants. I
serà també la legislatura de la connectivitat, tot i no tenir les
competències, però amb molta feina feta amb el 75% de
descompte entre illes i la península, la gent es mou en aquests
moments per 15 euros de Mallorca a Eivissa o a Menorca, un
Alcúdia-Ciutadella per 10 euros en vaixell. Hem estat capaços
de fer aposta per la simplificació també administrativa, vam
batallar molt el descompte de resident el qual s’havia de
mostrar cada vegada que havíem de moure’ns, el resident per
a grups que el penalitzava.

Les ajudes de mercaderies han passat del 30% al 60% i
tenim un problema amb la regla de minimis que el Govern fins
ara es negava i que ara està batallant davant la Unió Europea
perquè no sigui d’aplicació a les Illes Balears; hem fet possible
que Mallorca formi part del corredor del Mediterrani, del
corredor del Mediterrani, no que el vegi passar sinó que en
formi part, i que per tant en els propers pressuposts europeus de
la Unió Europea puguin venir fons directament a l’illa de
Mallorca...

Per tant sí, sí que hem fet passes, i n’hem fetes de bones.
Com hem fet la Llei de Formentera, acordada amb totes les
entitats de Formentera, innovadora i pionera, que representa un
canvi cap a bé, que lamentam que la critiqui d’aquesta manera.
Com també hem fet possible que la gent pugui anar a Sóller
sense haver de pagar, i açò ha estat una qüestió d’acord amb el
Consell de Mallorca.

Sí que n’hem fetes, de coses, Sra. Cabrer, coses que
milloren precisament la vida dels ciutadans, coses que suposen
una passa cap endavant. Són suficients? No, hem de continuar
per aquesta senda, però vengui qui vengui la legislatura que ve
no pot tornar caure en la perversió de pensar que el més
important és que l’administració pública sigui el més dèbil
possible, que no doni serveis, perquè açò anava acompanyat de
retallades. A Serveis Ferroviaris el primer que vàrem haver de
fer va ser tornar a contractar tota aquella gent que vostès havien
fet fora, si el que perseguíem era seguir donant bons serveis. I
aquest és el plantejament que hem fet al llarg d’aquesta
legislatura. Tenim uns pressuposts que han crescut de manera
considerable, que donen continuïtat a cada un d’aquests
projectes, i jo sí que crec que ara, quan acabi aquesta
legislatura, en matèria de transports donam millors serveis dels
que donàvem al principi; i que feim possible que la gent cada
vegada pugui accedir-hi més, i si continuam per aquí veurem
com cada vegada els serveis públics són millors i donen millor
qualitat.

Aquest és l’objectiu nostre. Crec, i els nombres ho
demostren, que així ho estam aconseguint. Lamentam que
quedin vostès tot sols a l’hora de defensar una esmena a la
totalitat en la qual no els acompanya ningú.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, el PP està molt acompanyat, molt. Tenim tots els
ciutadans de les Illes Balears aturats a les carreteres, fixa’t si
estam acompanyats, estan embussats cada dia a la via de
cintura, cada dia! És que vostès no està en la realitat, vostè està
en el seu despatx, però la realitat en mobilitat li ho digui.
Qualque quilòmetre més en via fèrria?, no; qualque quilòmetre
més en carreteres?, no. Estam col·lapsats, no ens podem moure.
Aquesta és la realitat, estam molt acompanyats cada dia.

I també, també en habitatge! És que vostès només fan
anuncis. Vostè digui a la gent del carrer què ha notat amb la
Llei d’habitatge. Res!, res, no ha notat res, no li ha passat res.
Està bé que hi hagi una llei d’habitatge, no la critic; hi ha coses
bones, coses que no, que compartim o no, ho ha duit la meva
companya, Sandra Fernández, però no és un canvi radical a la
vida de les persones. 
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La Llei de Formentera. Jo no he criticat la Llei de
Formentera, jo he criticat que no hi hagi doblers per a la Llei de
Formentera!, que no es posi en marxa un transport públic, un
transport públic que la gent vegi que es podrà moure sense
necessitat de dur el seu cotxe. Jo dic que hi hagi doblers, és que
aquesta és la realitat que vostè diu que la critic. No, digui les
coses com són, Sr. Conseller.

Vostè no m’ha contestat a les coses concretes i reals que
preocupen als ciutadans, i vostè parla de la situació de...
Nosaltres vàrem tenir una situació de dèficit molt complicada,
per culpa de vostès, perquè dels darrers vint anys vostès n’han
governat dotze, i la situació de dèficit públic que hi havia era
per la seva gestió. Hi havia una crisi econòmica, però vostès hi
varen afegir i nosaltres vàrem haver de tancar per culpa seva,
i vostès han obert gràcies a nosaltres!, aquesta és la diferència!

(Alguns aplaudiments)

Vostè ha obert gràcies a nosaltres! Perquè si vostè hagués
tengut els comptes i el pressupost que va tenir el Sr. Company
no hagués pogut obrir les oficines, no hagués pogut fer res de
tot el que fa. És gràcies a la recuperació econòmica. Aquesta és
la realitat.

(Remor de veus)

I l’habitatge. Fa quatre anys... si sobraven habitatges, els
pisos davallaven, per primera vegada en la història l’habitatge
davallava de preu i no es venia, no es venia; la gent no venia
els pisos, no hi havia doblers, era una situació de crisi
econòmica brutal. I efectivament desnonaments, que nosaltres
vàrem aturar, però aquesta era la situació.

(Rialles)

Sí. No. Els de l’IBAVI. La resta no, evidentment, la
situació...

(Més rialles)

Clar! No podíem, evidentment, no riguin, perquè no feia
rialles aquesta situació, no en fa ni una; ni en fa ara, que la gent
no pot llogar, ni en fa ara. Que tenen ajudes? Gràcies al PP...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...(...) per ajudes, efectivament, i estam molt contents, però no
ha estat una política ni té continuïtat, ni hi ha solars, ni hi ha
noves promocions. Els 500 habitatges y punto, i encara no
s’han fet; n’hi ha 380 enguany que ja hi eren l’any passat.

Vostè em parla de mobilitat, que el més important era
l’electrificació. No!, no! L’electrificació està bé, però
l’electrificació afecta Sa Pobla i Manacor, però la gent de
Palma..., la gent de Palma..., la gent que necessita una
connectivitat sobretot a Palma, la prolongació del metro per
exemple a Son Espases, al Parc Bit, tot això hauria d’estar fet,
d’això no ha fet res. Era més important això que l’electrificació

per a moltíssima gent. L’electrificació és molt important, però
no és el més important ni molt manco. Per a la globalitat de la
gent, per a la massa, li puc assegurar que no...

(Remor de veus)

Clar que sí! Per a la massa de la gent que necessita el
transport cada dia, cada dia. Aquesta és la realitat, sí, aquesta
és la realitat, per desgràcia.

I si vostè signa un conveni, 100 milions d’euros en no sé
quants d’anys, i només el tramvia en costa 300, és molt magre,
eh?, molt magre, però almanco és així, que hi hagi partida
pressupostària cada any, Sr. Conseller, cada any, plurianual. El
conveni que digui 2019, 2020, i una partida, perquè si no és
una declaració d’intencions i ja tornarem estar que nosaltres
llevam els doblers. No, si hi ha partida no es preocupi que si no
ens paguen podrem anar als jutjats; amb la seva declaració
d’intencions no hem pogut fer res.

Em parla del tren d’Artà. El tren d’Artà el Pla de mobilitat
no preveu clarament que s’hagi de fer; parla de la primera etapa
que s’ha de fer, és que..., prioritza per exemple el tren a
Llucmajor, per la massa i la inversió, que el tren d’Artà, que ho
deixa... -un minut, gràcies, Sr. President- ...que ho deixa per a
una altra fase i que ja es veurà si es necessita o no.

Sr. Conseller, em parla de la gestió de les carreteres
d’Eivissa i dels doblers que es paguen cada any. Clar!, perquè
vàrem haver de demorar el pagament perquè na Magdalena
Álvarez, la que s’asseu en el banquillo de los ERE, aquesta
senyora ens va llevar els doblers de carreteres, amb unes
quantitats que dues sentències ens han donat la raó, que encara
estan pendents de cobrament perquè vostès passen de cobrar els
doblers de realitat. Nosaltres, Sr. Conseller, jo em vaig poder
equivocar o no, però vaig oferir realitats a la gent, i aquí seis
carreteras nuevas, un soterramiento y realidad. Vostès, paper,
molt de paper. Què diu?, què diu a la gent? No hi ha res fet, ni
tan sols el projecte en exposició pública. Vostè, papers;
realitats, cap. Allò difícil és fer realitats, Sr. Conseller.

Em diu que jo estic d’acord amb els plecs. Un PCAP, un
plec de clàusules administratives, el termini..., un PCAP, un
PCAP. Una licitació estic d’acord perquè són els plecs, i el
tècnic, i el plec tècnic, li ho he dit, nosaltres no sabem
tècnicament cada ruta si està... Hi ha un augment considerable
i una reorganització en què estam conformes; ahora, la línea
correcta concreta, no som tècnics, però hi ha una globalitat i hi
ha 14 milions d’euros. Vostè no pot permetre que es llevin els
doblers de transport públic, això com a conseller no ho ha de
permetre, ha d’acceptar l’esmena perquè aquests doblers es
destinin l’any que ve al transport públic perquè per culpa seva
aquests concessions no estan adjudicades, per culpa de la seva
nefasta gestió, que vostè diu que vol fer les coses bé. Això és
com un estudiant que diu: “Yo quiero hacer los éxamenes bien
y cada año repito porque lo quiero hacer bien y suspendo”. A
mi no em serveix, els meus fills no em poden dir això, Sr.
Conseller, aquesta és la realitat.

I em vaig oblidar del transport escolar, que no li ho he dit,
i acab, Sr. President. La subvenció del transport escolar de la
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concertada, a part del benefici per a tots els pares, a Palma
significaria tota la descongestió de la via de cintura a la zona
escolar, que és molt important. Ja l’han rebutjada en Educació,
ni se l’han mirada. Són coses que s’han de valorar, que s’han
de mirar, que no importa a vegades construir més carreteres,
efectivament, si hi ha mesures que podem descongestionar.

Amb la qual cosa, Sr. Conseller, sí que acab amb una cosa:
el transport aeri. El 75%, gràcies a Rajoy, i gràcies al Partit
Popular. Són ells que ho han aprovat i són ells que han posat
els doblers. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Gràcies, Sra. Cabrer. Torn del Govern. 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. Sra. Cabrer, jo crec ha dit tota
una sèrie de coses que em costa... em costa que tengui
credibilitat, val? Per fer possible l’increment de xarxa
ferroviària, d’acord?, el Govern de les Illes Balears tot sol no
ho pot fer, necessita de recursos dels Govern d’Espanya.
Nosaltres quan vàrem començar la legislatura ens vàrem
embarcar en allò que era possible, l’electrificació com a
primera passa per incrementar la qualitat del servei i
mentrestant cercar la fórmula per fer possible l’obtenció de
recursos de l’Estat. Ara en aquests moments és possible fer
ParcBit, Son Espases i l’aeroport-Plaça Espanya perquè
començam a fer un conveni amb el Govern d’Espanya.

Se n’adona que vostès quan hi eren varen renunciar a
aquests diners, als 300 milions d’euros i varen fer impossible
l’execució de cap d’aquests projectes? Que en són responsables
vostès d’açò, Sra. Cabrer? El Sr. Rajoy a Madrid i el Sr.
Company aquí a Mallorca?, açò és el que explica part d’aquests
dèficits tan grossos que tenim. 

Vol realitats? S’ha passejat per cadascun dels ports de les
Illes Balears? Els vol veure?, i em diu vostè que no hem fet res,
Sra. Cabrer? És que... és que, de veritat, que no parla amb la
gent -és que de veritat que no parla amb la gent. Parla amb
aquestes 4.000 famílies que reben ajudes directes i a les quals
pagam el 50% del lloguer, Sra. Cabrer?, i diu vostè que no feim
res i l’excusa és tot, els comptes públics on resulta que vostès
els varen sanejar, varen arribar..., i açò la Sra. Cabrer ens ho
dirà, varen arribar amb 8.000 milions... amb 7.500 milions
d’euros de deute a la comunitat, se’ls varen trobar, varen fer
quatre any de retallades fins baix i varen deixar la comunitat
autònoma amb 8.500 milions de deute, 1.000 milions d’euros
més encara. 

El camí de l’austeritat encara va ser més dolent per a
tothom perquè va refredar encara més l’economia, Sra. Cabrer,
aquesta va ser la seva recepta. Aquest va ser...

(Remor de veus)

... el motiu que va acabar provocant i que va impossibilitar i
darrere tot això, saben què hi havia?, la voluntat de canviar una
societat, de privatitzar molts d’aquests serveis. Afortunadament
varen ser només quatre anys, però aquest va ser el model,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... l’excusa que finalment acabaven justificant.

Tenim, li parlava de l’illa de Formentera, he entès que hi
està d’acord, ja hem fet cosa, perquè si a més a més que hi
estigui d’acord hagués fet un poc la feina i hagués mirat les
partides hauria vist que a la 46100 hi ha una partida de 350.000
euros exclusivament pel Consell de Formentera en matèria de
transport...

(Alguns aplaudiments)

... perquè ells puguin precisament fer aquest impuls -perquè
puguin fer precisament aquest impuls-, Sra. Cabrer.

Crec -hi insistim- que tenim recursos, que aquests recursos
van destinats a la finalitat que pertoca, a les licitacions d’obra
pública que estam impulsant, a l’habitatge públic que estam
impulsant, a aquestes noves inversions en matèria ferroviària.

En un mes i mig es presentarà ja el projecte executiu al Parc
Bit, començarà la licitació del projecte de redacció del projecte
de Son Espases. Tenim dins aquest 2019 partides
pressupostàries per començar i licitar cadascun d’aquests
projectes i a la vegada tenim ja el bàsic, que aquest ja hi era,
del Tram Badia, tenim camí per seguir continuant en la propera
legislatura. 

El més important de tot és que qui vengui darrere oblidi
d’una vegada per totes les retallades i sigui capaç d’impulsar
aquestes mateixes polítiques que el que en definitiva fan és fer
feina en favor de la gent.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Doncs seguim amb la defensa de les
esmenes, torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la
paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bienvenidas todas las personas que
hoy nos acompañan en el público, nos encontramos ante los
cuartos presupuestos de la comunidad autónoma, en un área
que es importante, un área que es... necesaria para la
preservación de los derechos de la ciudadanía y de la mejora de
su calidad de vida, salvando las distancias indudablemente con
Sanidad y Servicios Sociales, pero de estas dos posiblemente
el área que usted dirige, Sr. Conseller, es de las que debe
preservar más la calidad de vida y los derechos de la
ciudadanía.
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Y ha estado bien, ha habido una evolución correcta. Ha
sido, es verdad que ha sido desigual en las distintas áreas, pero
lo cierto es que se ha avanzado de una forma satisfactoria
aunque también con carencias y llegamos a final de legislatura,
todo hay que decirlo, con todos esos avances, pero un poco con
la lengua fuera.

Por qué? Porque todavía hay mucho por hacer, mucho por
hacer porque veníamos de que no se había hecho nada.
Entonces, ya, llegar a una meta, llegar a la meta como en el
maratón ya es mucho, ya es mucho.

Y esto creemos que es lo que ha pasado con las áreas que
usted dirige y con un buen trabajo llevado a cabo de una forma
global, de una forma satisfactoria para nosotras y nosotros.

 Una de las áreas que usted dirige es la movilidad. La
movilidad no sólo tiene que ser buena para los turistas, como
dice la Sra. Cabrer. Nosotros entendemos que es un derecho
porque en función de que la gente se pueda mover y sobre todo
en transporte público de una forma asequible será porque puede
acceder a su centro de trabajo, porque puede ir a estudiar,
porque puede moverse sin que suponga un coste demasiado
gravoso para la familia, pero sin embargo parece que el Partido
Popular se sigue preocupando únicamente de los turistas.

Y esa evolución del transporte público, aunque con sus
carencias como sabemos todas y todos, pero que va en una
buena evolución, ha supuesto un incremento de casi 1 millón
o más de 1 millón de pasajeros en el transporte público que
puede ser debido a que la población va tomando conciencia de
que es necesario utilizar el transporte público, de que esa
mejora que está habiendo supone que las personas, sobre todo
de la part forana, utilicen más el transporte público porque
indudablemente se van saturando las autopistas, Sra. Cabrer,
pero se van... la solución no es aumentar autopistas, sino
aumentar transporte público para que no haya esos atascos.

Y, ¿por que?, porque la isla es finita, se acaba, no podemos
ampliar continuamente autopistas, habrá que tomar otro tipo de
políticas. Ya sabemos que a usted le gustan las autopistas y las
inversiones millonarias, ya lo sabemos...

(Remor de veus)

...bien, no obstante, eso... ah, y hay otra de las razones por las
que pueden... por la que se puede utilizar el transporte público
y por el aumento de pasajeros es el aumento de precio de la
vivienda en las Islas Baleares por la política que ha sido llevada
a cabo y que obliga a las personas a salir de Ciutat para tener
que residir en otros municipios y luego tener que volver a
trabajar a Ciutat para poder subsistir.

Claro, todo este aumento de pasajeros choca con la calidad
de las infraestructuras. Es verdad que por lo antiguo de la
contrata que hay, hay una obsolescencia en todos los tipos de
vehículos e infraestructuras y eso pues provoca retrasos. No
podemos negar que eso ha pasado y que también ha habido
noticias de alguna circunstancia con autobuses, pero todas estas
reclamaciones que salen de esas circunstancias, de esas
reclamaciones que salen de a nivel de tierra, a nivel de parada
de autobús, que la gente... lo que la gente vive sirve, y sabemos
que ha servido, para comenzar en la nueva concesión de

transporte con un buen pie para que estas circunstancias no
vuelvan a pasar y para mejorar ese servicio público.

Encontramos lógico que este volumen de contrato que
supone la nueva concesión que son más de 400 millones de
euros haya sufrido un cierto retraso porque hay demasiados
intereses económicos en coger este contrato y, por lo tanto,
cualquier resquicio que busquen, que encuentren las empresa
lo van a aprovechar de una forma procesal para intentar o bien
retrasarlo o bien poder acceder a ello.

Mire, Sra.... Sra...

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

... Cabrer, se me pasaba... Sra. Cabrer, hablando de las
autopistas, usted tiene... usted tiene una hipoteca, usted tiene
una hipoteca que nos ha dejado a la comunidad, que son las
autopistas de Ibiza y el metro de Palma, tiene una hipoteca y
sabe usted que se la recordará durante todos los años que dure
la hipoteca porque -como sabe- las hipotecas son más difíciles
de deshacer que cualquier... unión legal entre parejas, bueno...

(Remor de veus)

Otra de las áreas que usted lleva, Sr. Conseller, es la
energía. Mire, nosotros entendemos que la lucha contra el
cambio climático tiene que ser definitiva, la lucha por un nuevo
modelo energético es necesaria, tiene que haber un cambio de
modelo, un cambio de modelo productivo y para eso es
necesario la Agencia Balear de la Energía, una agencia balear
de la energía que fue pactada con Podemos y que va a suponer
otro modelo energético y de gestión de la energía que es
necesaria en dos aspectos totalmente fundamentales,
comercialización, o la posibilidad de la comercialización
pública de esa energía con lo que se combate a las grandes
corporaciones energéticas que están aumentado el precio de la
energía, y de otra forma solidaria, dependiendo de que ninguna
familia dependa de esas grandes corporaciones y no se quede
atrás ante situaciones de pobreza energética. Para todo eso
servirá la Agencia de Energía Balear.

Ese cambio de modelo energético tiene unos beneficios,
tiene beneficios medioambientales, pero también tiene unos
beneficios de cambio de modelo productivo a través del cambio
o de la creación de empleo, por eso nosotros y nosotras
presentamos enmiendas para la formación en este aspecto, ¿por
qué?, porque poner energías alternativas, la instalación de
energías alternativas puede facilitar esa creación de empleo y
para facilitar esa instalación de esas energías verdes ponemos
una enmienda o se ha aprobado una enmienda, de 1.200.000
euros para la instalación de placas fotovoltaicas. 

Respecto a la enmienda presentada por el partido El Pi, que
es la 13735, que es sobre el soterramiento parcial de Son Puig,
desde este partido, atendiendo a que la baja está en esta agencia
de energía que nos parece súper importante la baja
presupuestaría y con la cual se vería con dificultades,
proponemos un cambio en la baja, en la afectación, que vaya a
la afectación de capitalidad, en el programa 912B, de la sección
14, en el subconcepto 76097; porque si el Ayuntamiento de
Palma no le va a poder hacer frente, y se había comprometido
o quería hacerlo, bueno, pues al menos que corra con el gasto
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de esa obra, porque entendemos que no es el Govern que tiene
que encargarse del pago de estos soterramientos. Por eso
proponemos esa transacción para dar la baja.

Respecto a territorio y a la vivienda, llegamos ahí, Sr.
Conseller, es una ley muy valiente la Ley de vivienda, sabemos
que es pionera entre todas las de la comunidad autónoma y
somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho para poder
llegar a desarrollarla, a aprobarla, pero hay que llevarla a cabo,
tiene que haber un desarrollo de esa vivienda. Por eso, nosotros
proponíamos en una enmienda 4 millones para desplegar esa
ley y poner en marcha la oficina de vivienda vacía, que era uno
de los puntales de esa ley; y 500.000 euros también para que
haya un incremento de personal para esa oficina de vivienda
vacía, ¿por qué?, porque tiene que haber una movilización de
las viviendas vacías, que se va a encargar esa oficina, por un
lado estableciendo convenios con propietarios y por otro lado
con los grandes tenedores, vigilando las viviendas cedidas por
los grandes tenedores, que son 559, y también lleva el registro
de viviendas vacías. Eso nos parece importante y realiza esas
funciones propias.

Hablando ya de las enmiendas, nosotros presentamos,
quedan vivas una enmienda de 1.500.000 para emergencia
habitacional y compra de vivienda en Ibiza; también para
Menorca 750.000, y también para compra de suelo en Ibiza y
compra de suelo en Menorca otras dos enmiendas. ¿Por qué
incluimos Ibiza y Menorca en estas enmiendas? Porque
entendemos que Mallorca ya está cubierta con las casi 800
viviendas que ya saben, aunque eso sólo es la punta del
iceberg, que van a ceder los grandes propietarios, y sin
embargo en Ibiza sólo son 30 y en Menorca 59. Por eso, van a
hacer falta más viviendas que, además, es donde más
emergencia habitacional existe. Por lo tanto, entendemos y
pedimos a estos grupos que den apoyo a estas enmiendas.

También pedimos para la promoción de cooperativas de
cesión de uso, un par de enmiendas para que haya promoción
en Ibiza y en Menorca, y por el mismo motivo. Resulta que la
promoción de cooperativas de cesión de uso, que va a ser uno
de los puntales fundamentales de promoción, que si promueve
ese modelo va a ser muy efectivo para que las familias puedan
acceder a una viviendas de forma económica o asequible.

Proponemos también una transacción a la enmienda 14362,
de Gent per Formentera, en el sentido de que la Oficina de
Acompañamiento a la Vivienda de la isla de Formentera que
solicitan queremos también o proponemos que haya una partida
de 150.000 para Menorca y 300.000 para Ibiza. Eso también,
porque nos llama la atención, y en eso sí que queremos hacer...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, vagi acabant, per favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ahora mismo, Sr. President. Queremos hacer y reseñar
que nos extraña que otra de las medidas claves de la ley no
venga ni siquiera en la memoria, que es la oficina de
acompañamiento. Sabemos que querían llegar a acuerdos con
los consejos, pero hoy por hoy todavía no está hecho y, por eso,
entendemos que el Govern debe hacerse cargo de eso.

Ha habido valentía en las leyes, Sr. Conseller, señores del
Govern y diputados y diputadas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, Sr. Morrás, se li ha acabat el temps, ja farà ús
de la paraula en torn de réplica.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... ahora sólo falta dotar esas leyes de presupuesto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás.

(Alguns aplaudiments)

Torn del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Les ulleres del senyor... Bé, bon dia a tothom. Sr. President,
senyores i senyors diputats. Don la benvinguda als veïnats de
Son Puig que ens acompanyen a aquesta sessió, benvinguts. 

Sr. Conseller, s’han fet coses, jo crec que s’han fet coses i
segurament per això, segurament no, segur, no hem presentat
una esmena a la totalitat, però que s’hagin fet coses no vol dir
que tot estigui bé, al contrari, el problema és que arribam tard
i el que s’ha fet és insuficient. 

En Transport no només tenim col·lapsades les carreteres,
tenim col·lapse en el tren, i vostè ho sap, a determinades
freqüències el tren va absolutament saturat. Això és una
realitat.

En Habitatge, continuam patint una escassesa d’oferta a
preu assequible. 

I en Energia, no hem avançat com tocaria amb l’increment
de subministrament a través d’energia renovable. Aquesta és la
realitat.

Vostè ha fet una descripció de moltes iniciatives que s’han
fet, i efectivament és així, però al final els fets són aquí, i
aquesta és la realitat a la qual hem de respondre i que hem de
gestionar. 

El nostre grup parlamentari ha presentat diverses esmenes
en relació a les àrees que gestiona aquesta conselleria. En
matèria d’Habitatge, i havent-hi estat El Pi un partit que ha
donat suport a la figura dels grans tenidors perquè enteníem
que en matèria d’Habitatge s’havia d’intervenir en els
habitatges buits, i això no és una qüestió pressupostària, també
entenem que l’esforç de construcció de nou habitatge de
protecció pública arriba tard i no hi ha hagut tots els pisos
acabats que hi hauria d’haver hagut després de quatre anys de
gestió. El que hi ha és molt de projecte, molta promesa, alguna
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feina feta, però realitats tangibles n’hi ha poques,
excessivament poques. 

Per això presentam una esmena de 3 milions per
incrementar la partida perquè nosaltres, efectivament, també
entenem que en matèria d’Habitatge hi ha una iniciativa que no
s’ha explorat prou per aquest govern, que és intentar atreure la
iniciativa privada a fer habitatge de promoció pública; aquí
vàrem presentar una esmena, el Grup Parlamentari El Pi, per
incrementar les densitats dels solars si es feia habitatge de
protecció pública per part del sector privat i, per tant, tenir més
habitatge a preu assequible, que crec que és l’objectiu que
compartim.

En matèria de Mobilitat, el nostre grup parlamentari ha
presentat esmenes per avançar en el tema del tren a Alcúdia,
del tren a Artà, del metro a Palma i per construir aparcaments
dissuasius que ajudin que molts de ciutadans deixin els cotxes
a les estacions i es puguin traslladar en tren al centre de Palma
i així minvar la pressió que tenim a les entrades i sortides de la
capital. 

Vostè ha dit una cosa que no és certa, o almanco entenem,
que el nostre grup parlamentari ha posat en qüestió el model de
transport discrecional d’autobusos. La concentració que ha fet
aquest govern en contra de les empreses mallorquines i en
contra de les empreses de les Illes Balears ha estat criticada des
del primer moment pel nostre grup parlamentari, enteníem que
hi havia d’haver molt més lots, tot i que evidentment
compartim que hi hagi més energia renovable, més qualitat i
que hi hagi més freqüències. Però la concentració de lots és una
mala notícia i és un dels problemes que tenim perquè també
feim tard en la nova concessió del transport discrecional a
través d’autobusos.

I tenim esmenes en matèria d’energia. Algunes de les
nostres esmenes en matèria d’energia ja han estat aprovades, la
instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb la dotació d’una
partida per ajudar a aquesta instal·lació ja va ser aprovada en
ponència i en comissió. Ara bé, tenim esmenes per incentivar
la instal·lació de bombetes LED. 

I sobretot i aquí agafa la raó de la presència dels veïnats de
Son Puig, tenim una esmena per soterrar Son Puig, les torres
d’alta tensió que estan més aferrades al nucli urbà. I aquesta
esmena es justifica clarament per dues raons essencials. Una
per a nosaltres és pura justícia, pur compliment de la paraula
donada per part dels polítics, perquè l’Ajuntament de Palma es
va comprometre a assumir aquest cost i la realitat és que ha
enganat, no ha respost, no ha fet, no ha complit la seva paraula
i si tant sovint parlam del desprestigi de la política, el que hem
de fer és complir els compromisos. I per tant, els veïnats
necessiten una resposta adequada, una resposta real. 

Però també hi ha una qüestió de paisatge. Aquí fa escasses
setmanes es va aprovar un decret llei per pagar 140 milions de
suplement de crèdit per a indemnitzacions en matèria de
protecció territorial, més de 140 milions d’euros, la nostra
esmena és de 450.000 euros. Se suposa que el paisatge dels
veïnats de Son Puig deu ser tan important com aquestes àrees
que estan protegides i se suposa que la salut dels veïnats de Son
Puig també és molt rellevant. I per tant, l’esforç que ha de fer
la comunitat autònoma és també necessari que respongui a les

necessitats d’aquests ciutadans. Perquè aquest projecte, i aquí
s’obliga molt fàcilment, aquest projecte al final va tenir el vist
i plau del Govern, de l’actual Govern de les Illes Balears l’any
2016. I nosaltres entenem que aquesta ajuda, aquest compromís
del soterrament de les torres de Son Puig l’hauria de fer el
Govern, també hauria d’haver col·laborat el Govern i per això
l’any passat ja vàrem presentar una esmena en aquest sentit,
perquè enteníem que s’havien d’implicar totes les
administracions públiques, no només l’ajuntament, també el
Govern de les Illes Balears.

I acceptam la transacció que ens ofereix Podemos, perquè
nosaltres el que volem són solucions, nosaltres el que volem és
que els veïnats de Son Puig se’n vagin d’aquesta cambra sabent
que existeix una partida pressupostària que fa possible que el
Govern soterri les torres...

(Alguns aplaudiments)

Això és el que volem, sense que això vulgui dir que
estiguem d’acord amb el raonament del Grup Parlamentari de
Podemos, que això ho hagi de fer necessàriament l’ajuntament,
sense que estiguem d’acord amb aquest raonament. Perquè
l’ajuntament el que va fer és enganar els ciutadans i agafar un
compromís que no podia agafar. Però nosaltres el que hem dit
des del minut zero, és que totes les administracions públiques,
totes, s’havien de comprometre. I per tant, entenem que el
Govern de les Illes Balears que va donar el vistiplau a aquesta
instal·lació, era el que primer que s’hauria d’haver compromès
des de fa ja molt de temps perquè aquest soterrament estigués
planificat i de fet ja podria estar executat. Però s’han
entretingut. 

I no vull acabar sense fer un comentari a l’aerotib. Vostè
braveja que connecta les principals zones turístiques. A
l’aerotib també hi ha insuficiència, perquè per exemple no
arriba a Cala Ratjada, per exemple. Per tant, hi ha una sèrie de
nuclis costaners, turístics, que també estan fora d’aquest servei.
I per tant, es produeix una certa desigualtat o un greuge
comparatiu que crec que en qualque moment s’ha de
solucionar. 

I el descompte de resident. Jo ho entenc, en política tothom
intenta capitalitzar les coses positives que succeeixen, siguin
com a conseqüència de les teves pròpies accions o s’hagin
produït perquè s’han produït. I el Partit Popular surt aquí i diu
“no, no, no va ser el conseller Territori, va ser Rajoy”. No,
Rajoy va fer uns pressuposts que va enviar al Congrés dels
Diputats, que no hi havia el descompte de residents. En els
pressuposts de Rajoy hi havia el 50%, no hi havia el 75%. En
el Congrés de Diputats aquests pressuposts foren esmenats,
foren esmenats i tots ho sabem perquè aquí no ens hem
d’enganar. Qui va forçar el Govern a acceptar una esmena del
75% varen ser els canaris i nosaltres tenim el descompte de
mercaderies i de transport aeri, gràcies a la pressió i al pes
polític dels canaris. La resta són vuits i nous i cartes que no
lliguen.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Melià. Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula Ciutadans, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bienvenidos los vecinos de Son Puig.
En primer lugar antes de empezar con la defensa de nuestras
enmiendas, quiero comentar que desde Ciudadanos apoyamos
y defendemos el soterramiento de la linea de alta tensión...

(Alguns aplaudiments)

Así lo hicimos en el ayuntamiento. Y también comentar al
Partido Socialista y a MÉS que no se puede prometer y luego
no cumplir. Yo creo que es una actitud que se tiene que
desterrar de la política, pues sólo produce desprestigio y
desafección de los ciudadanos. Si uno se compromete, se
cumple.

Y desde Ciudadanos en primer lugar queremos comentar la
satisfacción por la transacción de dos enmiendas de
Ciudadanos, una para poner en marcha la formación en
tecnología BIM a todo el personal de la CAIB, dedicado al
ámbito de la edificación y la obra pública. Una nueva
metodología de modelado de la información en proceso
constructivo, que va a permitir reducir hasta un 20% los costes
de construcción, la eficiencia energética y sobre todo la
absoluta transparencia en la obra pública.

En segundo lugar también estamos satisfechos por la
aceptación de la enmienda para comenzar el proyecto de
ampliación de la linea de metro desde la Universidad hasta el
Parc BIT, un trayecto necesario y posible que va a mejorar
sustancialmente la movilidad en transporte público para los
ciudadanos. El Parc BIT es un gran centro generador de
impacto de movilidad y el aparcamiento, como ustedes saben,
se ha quedado muy pequeño, se están invadiendo los solares de
alrededor y por lo tanto, se hace prioritaria esta ampliación.

Y bueno, en cuanto a las enmiendas que nos quedan vivas,
las podríamos agrupar en tres grupos, en vivienda, en transporte
y en transición energética. En cuanto a la vivienda
presupuestamos 2 millones de euros para la captación de
vivienda privada, ya sea mediante compra o mediante cesión
voluntaria, a cambio de rehabilitación y seguridad en el pago.
Como saben, nosotros no estamos de acuerdo con el articulado
de la Ley de vivienda, de expropiación de vivienda privada
para dedicarla a alquiler social durante tres años. Y por eso le
proponemos que aumente esa partida de cesión voluntaria a
cambio de rehabilitación.

Miren, en cuanto a acceso a la vivienda, conseller, usted lo
sabe, nosotros se lo hemos dicho muchas veces, es un drama en
Baleares, un drama que este gobierno, es cierto que lleva años,
4 años diciendo que es prioritario, pero la verdad es que las
soluciones no han llegado. Y mire, conseller, usted prometió en
las declaraciones 5.000 viviendas públicas en diez años, es
decir 500 viviendas cada año para conseguir paliar la abultada
lista de espera de hasta 3.000 personas a día de hoy, más las
diferentes necesidades de las consellerias. Pues mire, a día de
hoy tras cuatro años de govern del pacte, se han construido 5
viviendas, 5 viviendas que por cierto no están terminadas. Y en
Ibiza en 2015 teníamos 75 viviendas en régimen de alquiler y

hoy tenemos 75 viviendas. Por todo ello está claro que estas
partidas en viviendas se tienen que aumentar, las soluciones no
han llegado y esperemos que lleguen la próxima legislatura.

Otra cosa por cierto, como se ha corroborado el hecho de
prohibir de facto el alquiler turístico, no ha disminuido el
precio del alquiler, los precios han seguido aumentado, este año
un 13% más. Ya desde Ciudadanos explicamos que el alquiler
vacacional se tenía que regular sí, por supuesto, pero basándose
en la calidad y en normas de convivencia, que era lo
importante, y no basándose en normas prohibitivas.

También en vivienda hemos registrado una partida a la
creación de una línea de ayudas a comunidades de vecinos para
la reforma de la fachada del edificio que habitan, priorizando
aquellas que se encuentran en zonas maduras o degradadas.
Creemos que no podemos dejar que las dificultades económicas
de los ciudadanos tengan como consecuencia la degradación de
sus barrios y viviendas.

Y en cuanto al transporte quiero destacar las enmiendas
destinadas a la mejora del transporte público, como es una
partida para el proyecto y la licitación de transformación de la
estación de Manacor, una estación intermodal necesaria.
Manacor es uno de los grandes municipios de Mallorca y
necesita una estación como tiene Palma y como debería tener
Inca. Si queremos apostar por un transporte público de calidad
sustitutivo del coche hemos de tener las infraestructuras
necesarias para ello.

También, por último, he de comentar que tenemos..., como
no me da mucho tiempo iré directamente a las enmiendas que
tenemos relativas a la transición energética, como es una
partida de 1 millón de euros para un plan Renove para la
compra del coche eléctrico o de emisiones cero; sabe que,
bueno, se lo hemos comentado varias veces, nosotros creemos
que la transición energética es muy importante; también hay
otra partida para ayudas a empresas que apuestan por la
colocación de placas solares en sus aparcamientos y tejados. Es
una gran apuesta la transición energética, pero se lo hemos
dicho también muchas veces, que la ley de transición
energética que se está elaborando creemos que vuelca la
responsabilidad sobre los ciudadanos, y creemos que de la
administración también tiene que salir el fomento y las ayudas
para que esta transición pueda ser justa i pueda ser segura.

Y únicamente quiero comentar ya que en cuanto a las
enmiendas del resto de los partidos nosotros votaremos de
acorde a como lo hemos hecho en comisión, y también he de
comentar que casi todas las votaremos a favor.

Nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn de Gent per Formentera, té la
paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:
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Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats,
membres del públic. Bé, en aquest cas, donat el poc temps de
la meva intervenció, evidentment no puc fer un balanç com
m’agradaria de l’àrea de territori i energia que lidera el Sr.
Marc Pons perquè és una àrea extensíssima i abasta molts
d’àmbits diferents, en els quals crec que a nivell global s’ha fet
una excel·lent feina i s’hi està fent una excel·lent feina. Per tant
en aquest sentit estam satisfets des de Formentera i
evidentment, per suposat, també d’una manera molt especial de
la Llei de sostenibilitat de Formentera, que ha dut molta feina
al Govern, ho sabem, també molta feina per part del Consell
Insular de Formentera, i que ha estat objecte d’un ampli debat
de participació ciutadana a la nostra illa, tot i que el Partit
Popular estigui enrocat a fer veure a la gent que no és així, i
així ho demostren les seves esmenes. Però bé, en tot cas, quan
arribi el seu moment s’estudiaran en ponència, i tant les
aportacions del Partit Popular com les de Ciutadans i la del
Partit Socialista es tendran en compte i es debatran allà on sigui
oportú.

En tot cas he de dir, Sr. Pons, que em centraré en les
esmenes que hem presentat, perquè no tenc temps d’entrar en
profunditat en molta cosa més.

Nosaltres seguim pensant que les necessitats de trobar
habitatge tot l’any és una prioritat a Balears; en el cas de
Formentera, si és possible, un poc més, perquè les dificultats
per accedir-hi són especialment dures. I en aquest sentit, com
vostè sap ja, duim pràcticament tota la legislatura intentant
trobar fórmules, juntament amb el Govern, per millorar
l’atenció que es dóna a l’oficina de l’IBAVI a l’illa de
Formentera, però també per ampliar el parc d’habitatge social,
i així mateix per fer polítiques que permetin facilitar d’alguna
manera el fet que els ciutadans de la nostra illa trobin un
habitatge en condicions tot l’any. Com vostè sap també, o com
vostès saben, parlam generalment de lloguers que superen els
1.000 euros, i en moltes ocasions per a habitatges que realment
no valen, perquè ens entenguem, aquests 1.000 euros o més de
1.000 euros que es demanen cada mes, i per a una família
normal i corrent són imports realment difícils d’assumir.

En aquest sentit, per tant, duim dues propostes, i una té a
veure amb la redacció del projecte d’una nova promoció
d’habitatge social que es construirà a Sant Ferran de ses
Roques, a Formentera, i que quan vostès varen presentar la
memòria del pressupost d’enguany hem vist que no estava
prevista o no està planificada dins el seu programa
d’intervencions d’habitatge social, i per tant el que proposam
és que incloguin dins aquest pla aquesta promoció que es
construirà segurament a partir de l’any que ve o a partir de
2020, però que en tot cas sí que aviat el Govern disposarà dels
terrenys i per tant ens agradaria que el 2019..., evidentment ho
sabem, no els tenen encara, però anam avançant feines perquè
el 2019 serveixi perquè es pugui començar a treballar en aquest
projecte, en la mesura que sigui possible, evidentment. I per
això demanam 30.000 euros.

I després per altra banda tenim l’Oficina d’acompanyament
a l’habitatge en concret a l’illa de Formentera. Jo un poc
seguint amb la tònica de la intervenció que ha fet el Sr. Morrás,
Sr. Pons, li he de dir que no acabam d’entendre per quina raó
la memòria del pressupost obvia completament les oficines
d’acompanyament a l’habitatge, perquè és que no en fa cap

menció; jo fins i tot he arribat a pensar si és que hi ha un error
en el pressupost, i és que hem vist una partida de 4 milions
d’euros -ho dic de memòria, esper no estar equivocada- una
partida de 4 milions d’euros per fer front a l’Oficina de
l’habitatge desocupat, i en canvi 0 euros i zero menció a les
oficines de l’acompanyament a l’habitatge. I aquestes oficines,
clar, quan no apareixen ni tan sols a la memòria del pressupost
la nostra pregunta és si el Govern creu realment en aquestes
oficines; Sr. Pons, permeti’m que li faci la broma, perquè, clar,
deixar fora de la memòria les oficines d’acompanyament a
l’habitatge quan precisament són les oficines de l’IBAVI que
adquireixen noves atribucions i noves competències a partir de
la Llei d’habitatge és un poc estrany.

En tot cas nosaltres -i crec que estic essent molt benèvola en
el meu discurs perquè, com sap, duim persistentment demanant
des de fa tres any i mig que hi hagi una millora i una ampliació
del servei i la cobertura de l’oficina de l’IBAVI a Formentera,
desgraciadament sense èxit- seguim intentant-ho, perquè per
això ens paguen i per això ens han votat, eh?, per persistir quan
una cosa no es fa bé o no es fa com l’hem demanada, i nosaltres
consideram que hi ha d’haver una partida de 120.000 euros
perquè aquesta oficina pugui prestar un servei en condicions,
amb personal especialitzat i amb una major cobertura horària.
Crec que fer polítiques serioses de l’habitatge a Formentera,
quan una oficina s’obre un dia per setmana, amb una persona
que ve d’Eivissa i que està centrada en els clients..., perdó, en
la cartera de persones que atén a Eivissa, difícilment pot dar
una bona solució a Formentera, i per això nosaltres voldríem
que aquesta esmena s’accepti. I si no ha de servir perquè
l’oficina de l’IBAVI incrementi personal i cobertura horària,
hauria de servir per proposar un conveni al Consell Insular de
Formentera, però un conveni -permetin-m’ho i ho dic amb
afecte- que sigui viable, que sigui viable, perquè em consta que
els convenis que vostès estan oferint als consells insulars són...
infumables, perdonin l’expressió col·loquial, són infumables.
No es pot pretendre que els consells insulars, que no tenen
competències en habitatge, a cost zero per al Govern en aquest
cas i assumint tots els costos per part dels consells facin la feina
que correspon fer al Govern. Per tant si vostès opten per
plantejar un conveni al Consell Insular de Formentera, no sé
què decidirà la resta d’illes, però l’illa de Formentera
evidentment no acceptarà un conveni que no ve dotat ni amb
personal especialitzat i qualificat per atendre aquest tipus de
serveis, que és molt especialitzat, a més, i evidentment tampoc
si no ve dotat d’una assistència tècnica i jurídica per part del
Govern.

Per tant jo els ho deman. Tenim una oportunitat per
solucionar aquesta qüestió. Som a final de legislatura, els
deman per favor que reflexionin. Sé que inicialment vostès no
tenen intenció de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, vagi acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, acab, Sr. President. Sé que inicialment vostès varen
rebutjar aquesta esmena en comissió. Els deman que
recapacitin, recapacitin, perquè tenim l’última oportunitat
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d’aquesta legislatura per fer alguna cosa amb cara i ulls a
Formentera en matèria d’IBAVI.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Torn de la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS Y CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Benvinguts tots els
veïnats i tot el públic de Son Puig i el públic en general.

En principi em dedicaré a parlar de la meva esmena i si
després tengués temps ja faré una petita valoració de la seva
conselleria, Sr. Marc.

L’esmena que hem presentat tracta de posar a l’abast de qui
més ho necessita, que són les rendes més baixes, habitatges de
lloguer. L’esmena proposa la creació de programes de
rehabilitació i reforma d’habitatges buits per destinar-los al
lloguer social, facilitar que a través de propietaris i el suport del
finançament de l’administració, es puguin posar al dia
habitatges i treure’ls al mercat, amb una renda baixa perquè
pugui ser accessible per a tota aquesta gent. Crec que això seria
una mesura valenta per frenar les desbocada pujada de preus
que veim que continua dia a dia i, sobretot, sense ocupar més
territori, que crec que és molt important.

També consideram que un dels aspectes més importants per
facilitar la sortida al mercat d’habitatges de lloguer per a rendes
baixes, és donar confiança als llogaters, perquè no tots els
llogaters són grans tenidors, hi ha petits llogaters que tenen un
o dos habitatges. I sincerament no m’importa si la gestió la fan
els ajuntaments, els consells o el Govern, la situació és molt
greu com per haver d’afrontar-la des de totes les
administracions coordinadament, perquè a hores d’ara no
pareix que els preus s’aturin. Haurem d’estar atents als efectes
de les mesures del Govern Sánchez, l’allargada dels períodes
de lloguer, que ens pareix bé, i el fet que les rendes fins a 600
euros només puguin pujar l’IPC. No sigui que aquestes mesures
representin tot el contrari del que volen i és una altra pujada de
preus.

Al que no donarem suport de cap de les maneres és a
l’ajuda per a compra d’habitatge, perquè ja s’ha demostrat que
l’únic que fa és incentivar la bombolla immobiliària que ja hem
viscut i que ja hi ha experts que ens tornen avisar que s’està
produint. Qui sí hauria de comprar habitatge seria
l’administració pública i l’hauria de destinar a lloguer social. I,
de fet, és lamentable que en moments d’ofertes massives de
pisos, qui els adquireixen siguin els fons buitre, que tan sols els
volen per especular i no per donar servei a qui més ho
necessita, mentre els bancs continuen guanyant doblers i no
retornen els grans préstecs a fons perduts que els vàrem fer tots
els espanyols.

De tota manera crec que hi ha molta feina per fer en temes
de rehabilitació i tenint en compte que aprovarem pròximament
la llei de canvi climàtic, trobam a faltar en aquests pressuposts

ajudes importants a la millora de l’eficiència energètica dels
habitatges, a la seva innovació, a la millora de l’accessibilitat,
a la major dotació de personal a l’IBAVI, la contractació
d’inspectors, que ja sabem que el pressupost que hi ha no dóna
per contractar els 17 que vostès diuen per evitar el frau, els
lloguers incorrectes, o la no-comunicació dels pisos buits. I
això ho volem per a totes les illes amb la mateixa proporció, no
només per a Mallorca.

Sr. Conseller, vostè sap que el transport públic ha estat una
de les meves preocupacions en aquesta legislatura. Per tant,
crec que s’han d’augmentar les freqüències del metro i del
transport per carretera. S’ha de replanificar, això és
imprescindible. Miri, en el transport públic primer hi ha
d’haver l’oferta perquè els ciutadans responguin, si ho volem
fer a l’inrevés mai no tendrem un transport de qualitat i el
transport que es mereixen els ciutadans de les Balears. Quant
al transport públic per carretera, ja sap, hem tengut diverses
preguntes sobre tot el que ha passat aquesta legislatura, crema
d’autobusos, etc. 

Miri, un mar de promeses i promeses incomplides i que s’ha
convertit en el ridícul d’aquest Govern. Necessiten nous
projectes i fer arribar el tren a Alcúdia, a Artà i on sigui
possible. El que no podem fer és fer més carreteres i més
autopistes, perquè pareix ser que el Sr. Morrás s’ha oblidat que
els seus companys del consell han aprovat una autopista de
Llucmajor a Campos i són obres megalítiques que no tenim cap
necessitat de fer. El que sí hem de fer és un bon transport
públic, amb molta freqüència i els ciutadans respondrem a això
i s’acabaran els embussos de les entrades a Palma, perquè per
mols carrils que facin, els accessos a Palma són els que són,
vull dir que no hi ha altra solució més que promocionar el
transport públic.

Quant a l’esmena d’El Pi, la 13735, diré que votarem a
favor del soterrament de la línia de Son Puig... 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, per favor vagi acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... com no podia ser d’altra manera. 

Sr. Conseller, crec que la seva conselleria és la conselleria
de la voluntat, té vostè un gran equip, però l’eficiència i
l’eficàcia han estat nul·les aquesta legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Torn del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i abans de res per donar la
benvinguda a la societat civil que avui veurem si realment, i
espero que sigui així, que la mobilització pot canviar el sentit
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dels vots, esperem que sigui així. Per tant, una vegada més
benvinguts...

(Alguns aplaudiments)

I , per suposat, a la resta de persones que avui vénen.

I Sr. Pons, Sr. Pons i la resta de diputats i diputades, la
meva primera pregunta és quin model d’illes volem? Aquesta
és la pregunta, és obvi que per a la Sra. Cabrer del Partit
Popular és només pensant en els turistes i per tant, volem més
destrucció d’espai i és obvi, com ja s’ha comentat abans, la Sra.
Cabrer té una història a Eivissa, com saben jo sóc d’Eivissa i
les autopistes d’Eivissa varen destruir molts de quilòmetres al
respecte i avui per avui tenim també i vull fer una menció
especial a la societat civil que aquest dia 23 es mobilitzarà per
rebutjar la decisió per part del Consell de Mallorca de la
construcció de l’autopista de Campos. Per tant, aquesta qüestió
de veure com el territori, com el medi ambient, com la nostra
terra es destrueix per tenir més i més vehicles que provocaran
més problemes de mobilitat, és part del problema que tenim
perquè hem d’assumir més i més turistes. Penso que no és la
solució.

Sr. Pons, m’agradaria que m’escoltés, perquè és important
el que li comentaré. Vostè té Habitatge, Mobilitat i Energia,
tres qüestions molt importants, com els diferents portaveus han
comentat. El tema d’habitatge una vegada més el postureo
polític i les promeses fallides per part del PSOE de Madrid, en
el sentit que va firmar un acord amb Podem sobre limitar el
preu dels lloguers. Una vegada més el PSOE incompleix un
acord més amb Podem, per tant, promeses, mentides. M’alegro
de passar de 3 a 5 anys en aquest sentit.

Qüestions importants, m’adhereixo a totes les paraules que
ha dit la Sra. Huertas, sobre matèria d’habitatge, estic totalment
d’acord en aquest sentit. I dir-li també, Sr. Pons, quan tindrem
el Decret d’emergència habitacional?, perquè sembla que ser
que aquest fantàstic concepte que vàrem inspirar des d’Eivissa
es quedarà només en un mer títol honorífic, sembla ser que la
seva conselleria no té cap interès de solucionar, ni per a
Eivissa, ni per a Palma. I com s’ha comentat a Eivissa, per aquí
la Sra. Tur comentava de preus de 1.000 euros, i jo diria de
1.500-1.800 euros per apartaments per a una família a Eivissa.
Tenim un dels problemes i per a mi personalment és el
problema més important avui per avui per a molta ciutadania de
les nostres illes, juntament amb la precarietat laboral i la
temporalitat.

Sobre aquesta qüestió també li he de dir, Sr. Pons, i a la
resta de diputats i diputades, en aquesta qüestió i en el tema de
l’habitatge han d’implicar-se totes les administracions des del
Govern central, passant per l’autonòmic, el consells i els
ajuntaments. I, Sr. Pons, la seva conselleria, el seu govern, el
seu partit ha venut fum, com s’ha comentat, ja s’ha dit, moltes
promeses d’habitatge de protecció oficial, però sincerament...
bé, no el tindré... No n’és vostè el responsable, n’és
responsable també el Partit Popular, portem lustres en les
Balears on hem vist com el poc o molt terreny que tenien els
ajuntaments per realment poder dedicar-los a habitatge ha estat
completament liquidat, venut, cedit a altres qüestions. I per
tant, això no és una qüestió seva ni li’n responsabilitzo, sinó
que és un dèficit històric i a més a més estam farts cada dia de

veure com Balears té els preus més elevats de tot Espanya,
juntament amb ciutats com Barcelona, Madrid o Sant Sebastià
i Bilbao, però bé, estam en un problema global en el sentit que
tenin una bombolla turística, una bombolla de lloguer turístic
i una bombolla immobiliària. Això ho dic perquè d’aquesta
qüestió en sé alguna coseta. Per tant, no reconèixer aquesta
qüestió i veure com no es limiten els preus de lloguer com
altres ciutats o altres països ho estan intentant a través de les
diferents institucions és molt lamentable.

Vull comentar, dir que de les onze esmenes que he
presentat, quatre resolucions han estat aprovades en aquest
parlament i tornarem veure el postureo polític de no aprovar...
com són per exemple la creació de l’Observatori de l’Habitatge
de les Illes Balears que va aprovar aquest parlament, ajudes
econòmiques perquè els ajuntaments poguessin fer un estudi
sobre la situació de l’habitatge. No és la mateixa la situació de
Montuïri que la d’Eivissa, la de Formentera o la de Calvià. 

En aquest sentit també... un increment important sobre
dotació del personal de l’IBAVI. També comentar tot el tema
de dotació econòmica per l’adquisició i rehabilitació
d’habitatge tant en l’àmbit global com a l’illa d’Eivissa, com
hem comentat.

I també, Sr. Pons, el tema mobilitat. Aquí parlen de
mobilitat només de Mallorca perquè com a la resta d’illes no
varen traspassar les competències són totalment insuficients.
Per això he presentat tres esmenes, per incrementar el transport
públic. Fa vergonya com l’illa d’Eivissa té una estació
d’autobusos com és el CETIS que des de la legislatura anterior,
gràcies al Partit Popular...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’acabar, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... sí, ja vaig acabant, gràcies al Partit Popular, gràcies a la
pressió de les empreses que gestionen el transport públic encara
està tancat i aquest govern també ha estat impossible. Això és
vergonyós i inacceptable veure com...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... sí, ja acabo, i en qüestió d’energia ja les dues últimes, una
esmena sobre transició energètica de (...) milions i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
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... president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Començam el torn en contra, pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Som aquí davant aquest debat de
pressuposts d’una conselleria que per a nosaltres, com a MÉS
per Mallorca, gestiona quatre àrees fonamentals dels acords pel
canvi com són territori, energia, transport públic i habitatge,
quatre -creiem- dels grans aspectes que preocupen més la
societat i que reclama aquesta... la majoria que abordin els seus
representants públics, però veiem que al PP no li preocupa el
mateix, d’energia i territori no n’ha parlat o sigui que supòs que
no... que no són temes que siguin de la seva preocupació.

Des de MÉS per Mallorca i a nivell legislatiu consideram
molt positiu que s’hagin aprovat dues lleis fonamentals, la
d’urbanisme i la d’habitatge, i que la llei de canvi climàtic
estigui en tràmit en aquesta cambra.

Pel que fa a les mesures concretes en habitatges creim que
ha estat una constant aquesta prioritat d’aquests acords pel
canvi d’aquest govern del canvi per l’increment de pressuposts
en habitatge cada any.

Sra. Cabrer, no sé si no feim el suficient, però molt més que
vostès segur que ho feim, molt més.

(Alguns aplaudiments)

El Pla d’habitatge de 50 milions d’euros inicials per a la
construcció de més de 500 habitatges és una fita que no s’havia
assolit mai en aquesta comunitat autònoma. La disposició de
quasi 900 habitatges buits de grans tenidors per traslladar al
lloguer social mai no ens ho hauríem pensat, una mesura a la
qual es varen oposar aquí, en aquesta cambra el Partit Popular
i Ciudadanos i ara fan un discurs on ens volen convèncer del
contrari, i vostès s’hi varen oposar. Gràcies a aquesta majoria
hem fet possible que hi hagués 900 habitatges a disposició
d’aquests grans tenidors, però no gràcies a vostè, no gràcies a
vostès,...

(Alguns aplaudiments)

... no gràcies al seu vot.

Superam -creim- el 2019 aquests 60 milions d’aquest
pressuposts i creim que també hem de dir que a MÉS per
Mallorca estam satisfets que 15 milions d’euros provinguin de
l’impost de turisme sostenible i no estam empegueïts, no estam
empegueïts de dir-ho perquè creim que la petjada... la petjada
del turisme afecta tots els sectors i a un dels llocs on afecta és
l’accés a l’habitatge. Per tant, des de MÉS per Mallorca també
estam satisfets que aquest impost d’aquests visitants, aquest
impost que paga el visitant contribueixi a pal·liar aquesta
situació.

Creim que hi ha moltes mesures que desmenteixen tot el
que s’ha dit aquí, que d’habitatge no s’ha fet res, com és la
política de convertir tot el lloguer social, les ajudes per a la
rehabilitació, en fi, moltes... Una política que crec que ha
canviat el paradigma d’aquesta situació.

I sí, volem parlar de la política d’energia. Volem parlar de
l’energia perquè nosaltres creim que precisament és on s’ha
donat un daltabaix en referència amb la política energètica que
duia el Partit Popular. Hem passat del negre al blanc. 

Ja li ho he dit, aquí es veu que el Partit Popular... ni l’ha
esmentada, Sra. Cabrer, no, no..., és un tema que no li deu
interessar gens, però hem passat d’un govern nefast, de
l’impost al sol, que ha frenat i ha penalitzat tot l’Estat espanyol
al desenvolupament de les tecnologies i projectes energètics
d’energies renovables, hem passat a fer una llei capdavantera
aquí, en aquesta cambra amb la llei del canvi climàtic,
capdavantera, que ara es veu reflectida precisament a nivell del
Govern espanyol, a nivell de tot l’Estat espanyol i des de MÉS
per Mallorca estam satisfets d’aquestes passes que s’han fet
aquí, una política que ens transporta al futur, d’emissions zero
el 2050 i revertint, precisament, totes aquestes polítiques
insostenibles. 

És indignant que el Partit Popular ens hagi posat a la cua en
energies renovables per darrere països amb moltes menys hores
de sol com és Alemanya, és una vergonya.

El que és evident és que nosaltres, per a nosaltres el Partit
Popular ens volia tenir segrestats en mans de les grans
elèctriques i per això no han fomentat les energies renovables
i el que han aconseguit és pujar el rebut de la llum, les factures
de llum, això sí que ho han aconseguit perquè tots els ciutadans
i les ciutadanes de l’Estat espanyol pagam molt més de llum del
que pagàvem fa deu anys.

Nosaltres també volem valorar positivament que aquests
sistemes..., vull dir aquests més de 5 milions d’euros en ajudes
de sistemes fotovoltaics públics i privats per fomentar la
mobilitat elèctrica, és clar que sí, i per fomentar aquest punt de
xarxa i de recàrrega.

Creim que aquesta aposta per les renovables és contundent,
clara i exemplar i només hi ha un exemple que es va aprovar...
s’hi va posar a fer feina aquest govern des del primer dia que
és unificar tots els contractes de l’administració per fer un
contracte únic en energies renovables, que tota l’administració
autonòmica contractàs només energies renovables. Això ha
suposat un estalvi d’1,5 milions d’euros en aquesta comunitat
autònoma. L’administració també ha de donar exemple. Jo crec
que vàrem ser els primers a donar exemple.

I també, evidentment, no podem deixar de dir que estam
contents que arribin... la possibilitat que arribin aquests... que
puguem participar en aquests 40 milions en l’àmbit estatal per
a petits parcs fotovoltaics, aquesta notícia que ens ha arribat
aquests dies anteriors.

I és clar, en aquest punt sí que vull comentar aquesta
esmena, benvinguts aquí... els veïnats, no?, de Son Puig.
Nosaltres és evident que hem cercat tots aquests dies solucions
i creim que des de l’ajuntament, des de totes les
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administracions hem cercat solucions.  No compartim que la
solució proposada per El Pi sigui la solució perquè en aquest
moment creim que no és la solució adequada per molt de...,
primer perquè no estam d’acord que les baixes siguin a causa
de baixa d’energia, de precisament posar en marxa aquest
institut de l’energia i evidentment compartim la preocupació,
però crec que s’ha d’intentar cercar altres solucions, i en això
creiem que les reclamacions són legítimes però s’han de cercar
altres solucions que en aquest moment no són possibles.

Ja vaig dir a la comissió que ens sembla un discurs de doble
cara que fa El Pi, perquè en aquesta cambra, quan vàrem
aprovar la Llei d’avaluació d’impacte ambiental varen dur la
proposta, i l’hem aprovada, que hi hagués un informe
d’impacte paisatgístic, i El Pi hi va votar en contra. Aquest
informe, que a partir ara es farà en els projectes, pot ser que
freni aquest tipus de projectes. Per tant vostè reclama aquí a
molts de representants polítics que fan un doble discurs; són
vostès que fan un doble discurs a la gent i a la ciutadania, sí, Sr.
Melià!, això és així.

I no puc deixar de referir-me, perquè em queda molt poc
temps, al transport públic. Nosaltres és evident que voldríem
més, i consideram indignant que la Sra. Cabrer no hagi fet
referència a aquests 300 milions d’euros que va deixar caducar
el Sr. Company, i és evident que nosaltres...

(Remor de veus)

...aquest conveni que ara es planteja -en això discrepam amb el
Sr. Conseller- aquest conveni de 100 milions d’euros ens
sembla insuficient, sí que ens sembla insuficient, i ho volem dir
clar i alt, ens sembla insuficient. 

I nosaltres per què també votarem en contra de les seves
dues esmenes que proposen per al tren d’Artà?, per redactar els
projectes del tren d’Artà i del tren d’Alcúdia? Ja li ho vaig dir
en comissió: 1,5 milions d’euros per al tren d’Artà; si això no
basta ni per posar les rodes, diríem, no?, perquè creim que
nosaltres ens mereixen que l’Estat ens reconegui. Aquests 1,5
milions d’euros, Sr. Melià, no serveixen per a res, és una
postura que vostès fan, com molt del postureig que han fet en
aquestes esmenes. I del tren d’Alcúdia ja li dic, ja li ho vaig dir,
que vostè vol una nova redacció, 200.000 euros per redactar un
projecte molt complex, que jo els vaig viure. Vostè va dir “és
que nosaltres no estam d’acord amb l’avantprojecte que va
passar, per on passava per la carretera”, i jo li dic, des de MÉS
per Mallorca, que nosaltres no estam d’acord que el tren
d’Alcúdia passi per S’Albufera, sí, ho dic aquí i en aquesta
cambra, evidentment.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No..., no... Sí que volem tren, sí que volem tren!, però
també... Sí que volem tren, i vull dir una cosa a la Sra. Cabrer.
Ens ha dit que les carreteres estaven col·lapsades. És que el
Partit Popular ja està d’acord que aquestes illes estan
massificades?, han canviat el seu discurs? O és que per a
segons què fa un discurs i després per un altre en fan un altre?,
perquè ens sorprèn. Vull dir que aquí ens ve a dir, fa un discurs
que l’illa està totalment col·lapsada però vostès després no

veuen necessari regularitzar les puntes del decreixement, del
màxim de creixement a les puntes d’estiu de la gent.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, no, és que aquí cadascú diu el que vol quan li convé, no?

I nosaltres sí que valoram positivament moltes coses: la
integració tarifària amb l’EMT, que es farà properament; és una
reclamació que crec que ja duim anys i anys reclamant i que els
ciutadans ens reclamen, nosaltres ho veiem molt positivament.
I sí, en transport públic demanam que el REB reconegui, i ho
vàrem dir en aquesta cambra, reconegui que en aquestes illes
el transport públic és un servei essencial, com està reconegut en
el règim especial de Canàries...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Està reconegut!, i nosaltres ho vàrem dur a aquesta cambra
i vostès també hi varen votar a favor, supòs, i nosaltres ho
seguim demanant.

Moltes gràcies. Seguirem votant en el sentit de les nostres
esmenes en comissió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit xivarri)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor... Continuam el debat. Cada un té el seu
temps per exposar les seves opinions.

Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té
la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia a tothom. Sigui
benvingut el públic assistent. Arribam al darrer dia de debat
d’aquests pressupostos. Els he de dir que he après moltes coses
durant aquesta legislatura, però encara hi ha una cosa que trob
que no he après; innocentment encara pens que les esmenes que
fan els grups parlamentaris als pressupostos són la imatge
d’allò que farien si governessin, i res més enfora de la realitat.
Per exemple, quan mires les esmenes que ha fet el PP a la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat hom podria pensar
que és un partit amb una gran preocupació per l’habitatge, i no,
sabem que no és així, perquè si realment els hagués importat
potser a hores d’ara no ens trobaríem en la situació actual.

Però és igual tot açò que els acab de dir. La pregunta és una
altra: per què som incapaços de garantir un dret tan bàsic com
és l’habitatge?, per què permetem els fons voltor?, per què no
podem limitar el seu preu màxim? Es el mercado, amigo, va dir
aquell, un mercat, allò intangible, per sobre de les persones,
totalment tangibles.

Fixin-se en aquest detall: a la secció de l’impost de turisme
sostenible, en concret els 24 milions dedicats al projecte
d’habitatge, hi ha dues esmenes de Ciudadanos que el deixen
buit, perquè troben més adient destinar 22 milions a invertir en
projectes R+D+I per modernitzar la planta hotelera, i els 2
milions restants els destinen a les zones turístiques madures. És
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ben cert que no ho puc entendre; puc entendre que no
comparteixin la idea de l’ITS, però no voler que part dels
doblers recaptats es destinin a pal·liar una problemàtica que
s’ha vist agreujada amb el turisme em resulta incomprensible.
El PP també buida aquesta partida per destinar-la a ABAQUA.

Però tornant al debat de les esmenes a Territori, aquesta
conselleria té un dels reptes més grans, i és la Llei de canvi
climàtic i transició energètica. De com quedi aquesta llei
dependrà el futur de les nostres illes. El nostre grup està satisfet
amb una llei valenta i ambiciosa. 

Habitatge, mobilitat, transport i canvi climàtic, els grans
eixos d’aquesta conselleria que defineixen el model territorial,
i si hi ha alguna cosa ideològica és precisament el model
territorial. Hi ha qui pensa que davant la congestió de trànsit cal
fer més carreteres; nosaltres preferim apostar per la reducció de
vehicles i pel transport públic. I és cert que queda feina per fer;
no ens basta canviar els cotxes per elèctrics, hem de centrar-nos
en el desenvolupament del transport públic, invertir, augmentar
freqüències i rutes. Si volem una ciutadania que empri dit
transport hem d’oferir un servei de qualitat.

Sr. Pons, vostè és conscient que aquesta legislatura ha servit
per posar les bases, però encara ens queda construir tot
l’edifici. Ho vaig dir ahir: hi ha coses que han arribat tard, però
han arribat, i la Llei d’habitatge n’és un exemple, i és clar que
estem satisfets que finalment aquesta comunitat tengui per
primera vegada una llei d’habitatge, però també és cert que
encara falta desenvolupar-la perquè es notin els seus efectes
dintre de la nostra comunitat.

Pel que fa a la resta d’esmenes mantindrem el sentit que
hem fet a comissió. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Borrás.

EL SR. BORRÁS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res una benvinguda als vesins
de Son Puig.

Senyores i senyors, el PP ha presentat una esmena a la
totalitat a la conselleria i també a totes les empreses, els
instituts i els consorcis que en depenen, fins i tot abominen de
SITIBSA, 150.000 euros per actualitzar la cartografia; al PP no
li agraden ni la cartografia ni els cartògrafs. Puc entendre que
no els agradi la política d’habitatge, o de transports, o
d’energia, perquè tracten del dret de tothom, tothom, a tenir un
habitatge digne i a disposar d’una energia més segura i neta, i
de l’accés equitatiu a les oportunitats a través d’un sistema de
transport modern, eficient i suficient. Són polítiques totes en
defensa de l’interès general, a favor del benestar, però rebutgen
fins i tot la cartografia. No és excés de zel, és falta de rigor; és
la llei del mínim esforç. Ho demostren les baixes sense tort ni
dret que han fet. L’esforç ha estat mínim, ínfim, i a més inútil.

Les polítiques que expliquen els pressupostos són una
esmena a la totalitat, aquí sí, a les polítiques de Company i
companyia, i no ho són només els pressupostos, també ho són
la capacitat d’iniciativa del Govern, iniciativa legislativa del
Govern, i de planificació. I de gestió; i de capacitat per captar
recursos aliens. En parlaré a través de les esmenes de
l’oposició, sobretot del PP i de Ciutadans, i també d’El Pi, tot
i que des d’una altra actitud ben diferent la d’El Pi. 

Podemos demana encara més en habitatge. L’esforç que
s’ha fet no té comparació possible. No podem estirar més el
braç que la màniga, no podem voler més del que podem
gestionar; així i tot proposarem algunes transaccions.

El PP vol recuperar les freqüències de la barca de
Formentera que va llevar el Govern del PP. La Sra. Cabrer ho
defensava aquí fa tres anys molt il·lusionada. Millorarem el
servei de les barques d’acord amb el Consell de Formentera, i
millorarem el transport per carretera d’acord amb la llei que
aprovarem quan entri en vigor. 350.000 euros hi ha en els
pressupostos per més que vostè no els hagi trobat. 

Fondeigs ecològics a Eivissa. Li ho hem dit cada any, açò
és cosa de Medi Ambient, i aquests fondeigs, d’ecològics,
només en tenen el nom. I demana que el Govern arrangi els
molls a les cales de Sant Josep; si estan malament és per la
desídia durant anys de Costes, Demarcació de Costes, Rajoy;
per cert, la neteja dels embarcadors que demana Ciutadans es
fa a través de les feines ordinàries de Ports; Ports, 34 milions
en obres de millora en quatre anys, 34 milions més que els
quatre anys del PP.

L’esmena a la totalitat del PP a Ports IB tal vegada vengui
pel capítol d’ingressos, per l’increment significatiu dels
ingressos, no a costa dels petits amarradors, sinó gràcies a la
bona gestió i a la pujada dels cànons dels ports de gestió
privada. Els que havia fixat el PP, Sra. Cabrer, eren ridículs,
Punta Portals, PP, 5.800 euros, ara 3 milions anuals de cànon.
I endemés els cànons ara es cobren, Sra. Cabrer, ja no es
perdonen, i ningú ja no parla avui de privatitzar els ports, com
va intentar el PP.

Les pàgines dels tribunals dels diaris ens expliquen com va
anar la cosa a Calanova, el conseller Pons no empra ni ha
emprat mai el mòbil de la seva dona ni cap altre per no deixar
rastre de les negociacions prohibides a funcionaris, com ha
afirmat l’avui exesposa del Sr. Delgado en seu judicial que va
fer el Sr. Delgado.

El PP demana al Govern que faci i ampliï carreteres a
Mallorca, amb l’argument que el consell no ho vol fer, les vol
imposar al Consell de Mallorca, s’ha acabat el temps de les
imposicions als consells, els consells són els competents i, a
més, són molt competents.

Sra. Cabrer, vostè imposava les carreteres als consells, per
exemple la ronda sud de Ciutadella, li diuen ronda, que és allò
que feia falta i allò que estava planificat, una ronda, però vostè
va voler una autovia dura que talla la xarxa de camins rurals
sense cap motiu, va obligar l’ajuntament a acceptar-la, o tot o
res, trágala, hágase! Per cert, la falsa ronda té el mateix defecte
de fàbrica de tantes obres de la Sra. Cabrer, s’inunda,
s’inundava, millor dit, perquè el Govern d’Antich ho va
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resoldre, com va resoldre les inundacions de l’autovia de
l’aeroport d’Eivissa i les inundacions del metro, l’hauria, Sra.
Cabrer, d’haver pintat de groc, yellow submarine.

Plans de transports, metro i tren. Vostè parla de plans de
transports, vostè va trobar un pla director fet i li va treure el
finançament, ja em dirà com podem fer un pla de transports
sense finançament.

PP i Ciutadans demanen més recursos, més freqüències, no
és una qüestió de pressupost, sinó de personal, un personal part
del qual el Sr. Company va fer fora i els tribunals han arribat a
readmetre, el personal necessari avui s’està incorporant i
formant, seguretat abans de res.

I després de fer l’electrificació de 40 milions, es
continuaran millorant les estacions i fent intermodals, i resolent
els passos a nivell amb una esmena de Ciutadans que vam
acceptar en comissió. I esperem que els ajuntaments col·laborin
amb terrenys per construir aparcaments dissuasius a les
estacions. S’allargarà el metro, com demanen també El Pi i
Ciutadans, amb qui hem transigit una esmena, amb Ciutadans,
i com ja fa el Govern, ja s’ha iniciat, 4,5 milions enguany, total
31 milions.

El PP també demana increments de freqüència i rutes en
transport per carretera, les freqüències i rutes que va suprimir
el conseller Company. Ja s’han recuperat i se n’incrementaran
més, molts més, i s’ha creat l’Aerotib, sistema de transport, 15
milions d’usuaris, 2 milions més enguany, 20% més. Els
recursos del pressupost seran per a les noves concessions, però
també per a la pròrroga de les actuals, amb les millores que
demana el PP i que ja estan previstes, i més de les que demana
el PP. Ah, i amb integració tarifària, com ha anunciat el
conseller. El PP deia aquí que era impossible la integració
tarifària, no es tractava d’impossibilitat, es tractava
d’incapacitat, ara és possible.

El PP vol que el Govern posi punts de recàrrega, ja es fa,
1,5 milions a través de l’impost de turisme sostenible, i a partir
d’ahir mateix convocatòria d’ajudes per a més de 1.000
electrolineres més, 13,9 milions damunt la taula, són prioritaris
aquests procediments per davant del Pla Renove que demana
Ciutadans, va ser una proposta interessant a mig termini, però
no convé començar mai la casa per la teulada.

Les esmenes del PP en energia són tot un brindis al sol, Sra.
Cabrer, un sol al qual havien posat un impost vergonyós, ara el
sol ja no paga, gràcies al Govern de Pedro Sánchez, i arriben
inversions per resoldre els greus problemes d’aïllament
energètic que patim; ahir mateix, 18 milions d’inversions en
energies renovables a Menorca, inversions a Menorca, però no
només a Menorca. I tot açò no cau del cel, Sra. Cabrer, feina,
mèrit del conseller Pons i de la presidenta del Consell de
Menorca que han aconseguit aquests recursos.

Fotovoltaiques, vam aprovar 1,5 milions en comissió, a
proposta de Podemos, i 500.000 a proposta d’El Pi, el Govern
fomenta les renovables en el sector agrari i arreu i ha impulsat
la llei de canvi climàtic, més de 6 milions en ajudes, sector
públic i també iniciativa privada, 2.200.000 per a autoconsum.
Les esmenes del PP i Ciutadans a la llei de canvi climàtic, les
seves esmenes a la llei de canvi climàtic desmenteixen

qualsevol discurs que puguin fer aquí en defensa del medi
ambient, si hi creuen retirin les esmenes.

El PP demana polítiques d’habitatge, diners per als
propietaris que vulguin cedir habitatges per a lloguer, açò és els
que ja volien cedir habitatge, en tost de mesures sobre els grans
tenidors; volen que el Govern pagui els lloguers als propietaris
d’aquests pisos que el mercat rebutja per inhabitables, el que no
vol el mercat que ho pagui el Govern.

Els pisos que hauran de cedir els grans tenidors no seran de
franc, Sra. Cabrer, sinó a canvi d’un lloguer, un lloguer just; ja
hi ha registrats 859 pisos, ara toca gestionar-ho. No volem
pisos derrotats, Sra. Cabrer, volem pisos dignes per a persones
dignes.

El PP i també Ciutadans vol que el Govern compri solars,
quins? Els de l’Hotel de Sa Calatrava que va vendre el Sr.
Company? I tant de bo que no va ser capaç de vendre’n gaire,
la situació hauria estat molt pitjor. Són els ajuntaments que han
de generar sòl, molts ho fan, però la tramitació urbanística és
lenta i complexa. A partir de divendres passat tenen més
oportunitat els ajuntaments, els que tenguin superàvit,
pràcticament tots, podran destinar-lo a promoure habitatge
públic, el superàvit dels ajuntaments a la fi a habitatge públic,
i podran bonificar fins al 95% de l’IBI per als lloguers de preu
limitat, bones decisions del Govern Sánchez, polítiques
progressistes en la línia d’aquest govern i de la Llei
d’habitatge, a favor de la gent, de qui ho passa pitjor, a favor de
la dignitat.

L’IBAVI creix un 62%, 23 milions més, 59,6 milions. Pla
d’Habitatge, 86,4 milions en quatre anys, 50 del Govern.
Ajudes a la rehabilitació i accessibilitat, 1.450.000, 511 nous
habitatges per a lloguer, 8,96 milions en ajudes al lloguer,
arribaran a 3.000 famílies, ajudes especials per a menors de 35
anys per poder adquirir el primer habitatge i tenir un projecte
autònom per a ells. Molt més i molt millor del que demanen les
esmenes del PP i de Ciutadans.

La prioritat és fer habitatges de lloguer, que la gent que ho
necessita tengui una casa digna, aquesta és l’autèntica
innovació, açò és innovació en matèria d’habitatge i no el que
demana el PP en forma de subvencions, no sabem molt bé per
fer quina innovació ni on.

I els ajuts per a reforma de façanes que demana Ciutadans
es troben a disposició dels ajuntaments a través de les ARRU,
qui vulgui, essent que s’han recuperat les ARRU que el Sr.
Company va suprimir, qui ho vulgui demanar pot demanar-ho.
I vam arribar a acords en comissió amb Ciutadans i amb
Podemos i avui votarem a favor de l’esmena 14367 de la Sra.
Tur, si ens accepta que afectem el capítol 6 de l’IBAVI, i a la
14368, Oficina d’acompanyament d’habitatge, li oferim una
transacció, per 30.000 euros, que, per arrancar l’oficina
entenem que són suficients.

PP i Ciutadans demanen més inversions, però haurien de
parlar també de les baixes, on afecten els doblers, perquè per
vestir un sant pretenen despullar sants també molt importants
i des de la responsabilitat política no es poden despullar sants
per vestir-ne uns altres, tot el santoral polític del Govern és
igual de necessari i el Govern no fa miracles, no apel·lam al
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santoral per poder miracles, perquè fem política i per acabar
amb els problemes d’habitatge, per acabar amb els problemes
de transport, per acabar amb els problemes de carreteres, per
acabar amb els problemes de la violència de gènere contra les
dones no fan falta els santorals, sinó que fan falta polítiques i
les polítiques és el que fa el Govern. El Govern fa política i fer
política és prioritzar i trobar equilibris a partir de les necessitats
socials i de l’equitat i de la justícia social, en aquest camí es
troba aquest govern, fem un balanç dels primers quatre anys de
govern progressista i estic segur que a aquests quatre anys en
seguiran molts més per poder resoldre els problemes que
aquesta societat té i que necessita.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Començam el torn de rèplica, correspon
al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Contestaré breument als diputats. Sr. Morrás, vostè parla de les
hipoteques, però la de Cesgarden la suporta, no?, la de
Cesgarden de Marc Pons, 29 milions d’euros en un Consell de
Menorca que només té un pressupost de 90 milions d’euros,
aquesta li va bé. Per favor, per favor!, més serietat.

Miri, les esmenes de Formentera, perquè són esmenes
importants que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i jo
lament que la Sra. Tur no hagi dit res de les esmenes que ha
presentat el Grup Popular relatives a Formentera, perquè crec
que són importants. En transport públic vostès diuen que hi ha
una partida de 350.000 euros per a Formentera per a la llei,
mostri’m-la, si és vera retirarem la nostra, la nostra és de
400.000, però és igual, 350.000 va bé, mostri’m exactament la
partida pressupostària que posa textualment que és per a
Formentera i deman disculpes si no l’he vista, deman disculpes
i retiraré l’esmena, cap problema, perquè estam d’acord que hi
hagi conveni amb el Consell de Formentera, per 350.000 euros,
per al desenvolupament de la llei, que quedi clarament, perquè
ja en comissió no han estat capaços d’aclarir-me res d’aquesta
partida.

Però després parlam de les freqüències marítimes, les
freqüències marítimes, importantíssimes a les sis del matí, a
demanda, i a les nou i mitja del vespre, perquè la gent no hagi
de dormir a Eivissa, sobretot si ha de viatjar que no hagi de
passar nit a Eivissa, i puguin estar amb els seus fills a
Formentera, és important, jo les vaig licitar, es varen posar en
marxa per primera vegada quan jo era consellera, i són
importantíssimes i de fet figuren, Sr. Borràs, figura a la Llei
marítima com a una obligació, no és que s’hagi de fer un
conveni, no, figura una obligació que es posi en marxa pel
responsable del transport marítim que és el Govern de les Illes
Balears. Amb la qual cosa, és ver que a la legislatura passada
no hi varen ser, però què passa, què ara perquè no hi va ser la
legislatura passada, en què hi havia dèficit públic, han d’estar
quatre anys dient no? La quantitat que hi ha a les partides la
podem canviar, transaccionar, vaig posar una quantitat perquè

no me’n record de quina és la quantitat actualitzada que s’ha de
treure per a aquests concursos de vaixells, la podem rectificar,
però que hi hagi unes esmenes aprovades que l’any que ve es
liciten aquests concursos per a aquestes dues freqüències, ja
dic, perquè no sigui excusa la quantitat, no, no volem excuses,
volem que es licitin, ens és igual la quantitat que ens diguin i
quedin transaccionades i incorporades, per favor els deman un
esforç amb l’illa de Formentera.

Sra. Campomar, Sra. Campomar, la veritat és que en temes
de mobilitat ja no és el que era, Sra. Campomar, perquè vostè
aquesta legislatura ha suportat el Govern dels cotxes, em sap
greu, quatre anys més de pacte de progrés, tenim el Govern dels
cotxes més que mai, aquesta és la situació. I jo, quan parl que
estam saturats, amb el qual reconeixem que estam massificats
i amb el qual hem de limitar els turistes, no, no, no, no té res a
veure una cosa amb l’altre, perquè ara estam en temporada
baixa i estam saturats i no hi són els turistes, ho entén? La
saturació a les carreteres no té res a veure amb la massificació
turística que vostès volen al seu discurs del turisme que
nosaltres no compartim.

És que ara, vostè no sé si va per la via de cintura, avui de
matí, hi ha anat avui? Hi va a la carretera de l’aeroport? Cada
dia, cada dia, i no tenim turistes, en tenim menys, evidentment,
en temporada baixa, molts menys, per la qual cosa que quedi
clar.

Conveni ferroviari, que no he dit res del conveni del Sr.
Company, és clar que sí, vostè, per favor, vengui amb el
conveni que varen firmar vostès i ens diguin cada any a veure
si hi ha la partida pressupostària, el que vostès varen firmar:
surti, el tregui, no hi és. Ho entén? Digui’m, que el varen
firmar, quin any era el 2008 o 2009, 2010, 2011, el pressupost
concret del conveni, no hi havia partida pressupostària, era una
declaració d’intencions, aquesta és la realitat, això no és un
conveni, això és dir ho hem aconseguit.

Vostè diu que 100 milions és molt poc, sí és molt poc, la
realitat és que és molt poc, aquesta és la realitat, Sr. Pons, 100
milions amb les inversions que hi ha previstes doncs la realitat
és que és molt poc.

Sr. Borràs, vostè ens diu: no es pot aprovar un pla de
mobilitat sense finançament. Que nosaltres tampoc no teníem
finançament, sí, però el que jo vaig aprovar posava clarament
que necessitàvem un conveni de l’Estat i que depenia del
conveni de l’Estat. L’actual no ho posa, no ho posa, ni tan sols
posa això; però és que és més greu, jo almanco no vaig posar
que tal any hi hauria 100 milions d’euros, que a l’any 2008 hi
hauria 100 milions per a SFM i posar-ne 20 després, aquest
engany jo no el vaig fer. Això sí que ho fan, vostès posen i
periodifiquen i posen 109 milions d’euros per a SFM a l’any
2019, 109, 20, això és enganyar.

(Alguns aplaudiments)

I em contesta, ahir em varen contestar les al·legacions del
Partit Popular dient que les rebutjaven porque está
periodificado calendarizado, però si és d’una barra increïble.

Per tant, acab, Sr. President, i em qued amb uns pressuposts
que continuam amb la situació que ha empitjorat del transport
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públic i de l’habitatge, però sobretot em qued amb uns
pressuposts que en transport públic són un frau, una mentida i
un engany, és la legislatura dels cotxes, més que mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Comenzaremos, yo no pensaba que
tendríamos que hablar casi de Barrio Sésamo, pero
empezaremos por ahí, Sra. Cabrer, hipotecas por protección del
territorio bien, hipotecas por destrucción de territorio mal. Casi
le pido que escuche, porque es importante, es importante que
sepa que es muy distinto tener una hipoteca o pagar las
consecuencias de protección del territorio por Cesgarden o
cualquier otra, que pagar hipotecas por destruir ese territorio,
sobre todo cuando han supuesto unos sobrecostes de más de
400 millones de euros, algo habrá pasado ahí.

Y es que lo que hay que hacer es mantener coherencia y
mantener coherencia con políticas de vivienda, porque si tantas
enmiendas han puesto para aumentar el presupuesto de
vivienda les pido, les pedimos que den soporte a las que
estamos planteando nosotros, que también es aumento del coste
de vivienda. Pero hacemos una cosa, hacemos el aumento en el
presupuesto de vivienda sin tener que perjudicar otras partidas
que consideramos también importantes; es decir, mantenemos
una coherencia, una coherencia que les está siendo a ustedes
muy difícil mantener en cuestión de políticas de vivienda a
nivel estatal, como, por ejemplo, a la Sra. Ballester, también
con Ciudadanos, mientras que aquí están quejándose de la
subida del precio de los alquileres, mientras que es así, en el
Parlamento, en el Congreso están bloqueando iniciativas para
poder controlar los precios de alquiler. Entonces no tiene una
coherencia, no hay una coherencia entre los dos discursos, en
un sitio venden una cosa y en otro sitio hacen otra. Y eso al
final se acaba notando o, por lo menos, se intenta que se note,
por mucho que ustedes digan.

Llame a la sede del PP y de Ciudadanos de Madrid y que le
digan esto, que no están por reducir el precio de los alquileres
realmente.

Y bien, hablando de coherencia, mire, Sr. Melià, nosotros
ya hemos dicho que los soterramientos hay que hacerlos, pero
también hay que legislar para que no existan o hacer lo posible
para que no existan líneas aéreas. Y es verdad lo que ha dicho
la Sra. Campomar, que ustedes se opusieron al informe
preceptivo de impacto paisajístico en la Ley de impacto
medioambiental. Entonces, lo que hay que hacer es intentar
poner la venda antes de que exista herida, o poner el remedio
antes de que exista la herida, y eso es lo que ustedes... y es
cierto que utilizan el doble discurso. Nosotros hemos dicho que
esta enmienda la veíamos, solo que, señores de Son Puig,
miren, la baja significa que se quita dinero de un sitio y están
proponiendo que se quite dinero de una Agencia Balear de

Energía, que estamos proponiendo que comercialice energía de
forma más barata como lo están haciendo en Barcelona, y de
ahí propone la baja. Por eso nosotros planteamos que la baja no
tiene que ser de ahí, porque es importante, porque a ustedes
también les saldrá la energía más barata si esa agencia se pone
a comercializar energía, esa agencia es necesaria. Por lo tanto,
esa baja no puede ser de ahí, no se puede detraer dinero de ahí.

Entendemos que hay que soterrar, porque hay que soterrar;
también entendemos que no tiene por qué ser el Gobierno
balear, ahora, habiendo también un compromiso por parte del
ayuntamiento, que no tiene porqué ser un engaño, porque el Sr.
Melià dice que los políticos engañan, pero no necesariamente,
aunque algunas veces sí. No es cierto, no necesariamente,
porque sabe que en gestión a lo mejor se toma una decisión
política y luego llega alguna persona técnica, de intervención
o de donde sea, y dice que no es posible afectar ese gasto, y eso
no significa que se engañe.

(Remor de veus)

Y usted lo sabe, Sra. Sandra Fernández. Por lo tanto, ...

(Remor de veus)

..., por lo tanto, no tiene porqué ser el Govern quién lo pague,
no tiene porqué ser el Govern quién lo pague, Palma se había
comprometido, por eso nosotros decimos y proponemos la
enmienda, la transacción de afectación para que no sea a costa
de la energía más barata que puede suponer para la comunidad,
y para ustedes también, sino que sea a costa del Ayuntamiento
de Palma, que es quién había obtenido ese compromiso.

Sr. Melià, hay que ser coherentes y hay que mantener esa
coherencia...

(Remor de veus)

..., ayuden a que no puedan existir ese tipo de instalaciones.

Y bueno, respecto al..., nos sorprende, estaremos a la espera
de las transacciones que quiere proponer Sr. Borrás respecto a
nuestras enmiendas de vivienda, pero nos sorprende que la
transacción que ha propuesto sobre la oficina de
acompañamiento a Formentera, no acepten esa propia
transacción, o no admitan la transacción que nosotros
proponemos también para Menorca y para Ibiza, ¿por qué?
Porque es verdad que es otro del os pilares de la Ley de
vivienda y que no figura en ningún lado de los presupuestos, ni
parece la intención. Aunque sabemos que se quiere instalar,
sabemos que se quieren poner en convenios con los consejos,
pero eso hasta ahora no ha sido posible y parece que no está
siendo posible, pues que lo haga el Govern balear que es quien
tiene la competencia, en función de la Ley de vivienda, que le
da la Ley de vivienda y que se pongan en marcha. Porque esa
oficina de acompañamiento significa el asesoramiento...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, vagi acabant.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... sobre temas de vivienda. 

Señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular
y el resto de grupos, tienen la oportunidad de demostrar que
están por políticas de vivienda, aumentemos las partidas de
vivienda, voten a favor de las enmiendas que presentamos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Campomar, el govern de la gent en contra de la gent. Els
reis del postureo que aquí a la tribuna comparteixen les
preocupacions, no aporten ni una solució. La solució d’El Pi,
pot ser equivocada, no els van bé les baixes, estam disposats a
canviar-les, el que faci falta. Però l’objectiu, l’únic grup
parlamentari, El Pi, l’únic grup parlamentari que ha presentat
esmenes per aconseguir l’objectiu i aconseguir complir amb els
ciutadans i que els ciutadans tenguin un paisatge com es
mereixen i una salut com es mereixen, en el soterrament de Son
Puig, l’únic El Pi. La resta excuses. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

I davant la seva incoherència i davant l’incompliment del
seu compromís, han decidit fer allò de la millor defensa és un
bon atac, i ara ens vénen amb “peteneres”, que si no volen
votar en contra amb l’informe, perquè vostès són els reis de la
burocràcia, una avaluació d’impacte ambiental ja pot valorar la
incidència paisatgística del projecte i no necessita un tràmit
específic, però a vostès com que els agrada la burocràcia, més
burocràcia i més burocràcia, es dediquen a ficar informes, més
informes i més informes. 

Nosaltres, me sap greu, som un partit que estam a favor
d’agilitació administrativa, la simplificació administrativa, no
ho entenen? Ja sé que no ho entenen, però nosaltres pensam
que el que val la pena és fer les coses bé i ràpid, bé i ràpid i no
embullar i no estafar els ciutadans. I vostès el que fan és això.

Sr. Morrás, no sé si no m’ha entès a la primera intervenció,
li he dit que ens van bé les seves baixes, si ho vol treure d’una
altra banda, d’on vostè vulgui. El Pi el que defensa és que es
produeixi el soterrament, que hi hagi una partida específica, un
compromís clar en els pressuposts de la comunitat autònoma
perquè es faci el soterrament. Vostè vol que surti d’una altra
banda? D’acord, com li ho he de dir? No li van bé les baixes
que hem presentat? Molt bé, estam cercant el consens, estam
cercant solucions, perquè aquí bla, bla, bla, però solucions cap.
L’únic que ha posat una solució damunt la taula som nosaltres
i vostès, com que tenen les eleccions damunt i ara resulta que
nosaltres feim postureo, sap allò que és el postureo? El

postureo és aprovar un govern de MÉS per Mallorca i el PSOE
aprovar aquest projecte amb aquestes torres d’alta tensió i
després venir aquí a dir que estam molt preocupats. Estan molt
preocupats? Idò haguessin aprovat el projecte i no estarien tan
preocupats no, si no haguessin aprovat el projecte. És que això
és una presa de pèl sincerament.

La resta, sincerament, vostès el que han de fer és respondre
i vostès en lloc d’atacar un grup que està a l’oposició i que al
final allò que pinta en la tramitació de la Llei d’avaluació
ambiental és anecdòtic, què pintam si nosaltres votam o no
votam, si nosaltres som la minoria, si som a l’oposició. És igual
el que nosaltres votem. Volen fer 25 informes de paisatge, els
facin, però el que no pot ser és que vostès aprovin això, després
diguin que estan molt preocupats i no posin cap solució damunt
la taula. 

El Pi té una solució, està obert a cercar qualsevol alternativa
si la nostra solució no és possible, però el que volem i el que
tenim molt clar és que i el que hem demostrat enguany, l’any
passat i tot el temps, hem estat devora els veïnats, amb la gent
de Palma, defensant els interessos de la gent de Mallorca i de
les Illes Balears i volem que tothom tengui un bon paisatge.
Perquè vostè, Sr. Morrás, ens diu “hipotecas de protección del
territorio bien”, pues bien, la protección del territorio també
és que no hi hagi torres d’alta tensió a 5 metres, a 10 metres de
les cases. Això és també protecció del territori. Sí, idò ara
veurem si s’aplicaran vostès el conte i seran coherents amb allò
que bravegen, perquè moltes paraules, però volem fets i
realitats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs torn del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Contestaré desde aquí a los grupos que
han hecho la contraréplica. En primer lugar comentarle a la Sra.
Campomar en cuanto a los grandes tenedores, que comentaba
que Ciudadanos votó en contra, pues claro que sí, porque los
grandes tenedores es un eufemismo que ustedes utilizan para
blanquear la verdad. Son propietarios con 10 viviendas y que
llevan dos años cerradas. Estos propietarios con 10 viviendas
tendrán que cederlas obligatoriamente al Govern bajo amenaza
de multa. Como pueden ustedes comprender desde Ciudadanos
estamos en contra de esta expropiación que quieren hacer.
Nosotros hemos propuesto desde siempre que estamos de
acuerdo en que aquellos propietarios que quieren ceder su
vivienda a vivienda pública, tienen que hacerlo
voluntariamente, por convenio y sobre todo por cesión
voluntaria. 

Y saben ustedes ¿por qué tienen que hacer una ley donde
expropien a los ciudadanos de Baleares que tienen 10
viviendas? Porque han sido incapaces de construir una sola
vivienda en estas islas en cuatro años, incapaces. Ustedes
continuamente están volcando su responsabilidad sobre los
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ciudadanos. Por lo tanto, esa incompetencia por supuesto no
tiene luego que reflejarse en una ley, obligando a los
ciudadanos a hacer lo que ustedes no hacen.

Y mire, en cuanto a la Sra. Patrícia Font de MÉS por
Menorca, que no entiende por qué Ciudadanos no está de
acuerdo con que el ITS, el impuesto de turismo sostenible se
dedique a vivienda social, pues mire, nosotros aquí lo hemos
dicho muchas veces, el acceso a la vivienda es un drama en
Baleares, es un drama y no se puede pagar ese drama con los 4
euros que nos dejan aquí los turistas cuando vienen a pasar sus
vacaciones. Este presupuesto para vivienda social no tiene que
salir del impuesto turístico, tiene que salir de los presupuestos
de la comunidad autónoma desde 2015, con un plan estratégico
y riguroso. Por lo tanto, por supuesto que nos hemos opuesto
a que sea únicamente de ese cajón de desastre de lo que es el
ITS que salgan unas partidas para vivienda social.

Y comentarle al Sr. Morrás que, mire, son excusas de mal
pagador. Yo creo que nadie se ha creído ese discurso de por
qué se opusieron al soterramiento. Yo solamente espero que va
a ser así, que realmente es lo importante, llegar a un acuerdo
con todos los grupos políticos para que este soterramiento sea
una realidad. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs torn de contrarèplica. Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Sr. Melià, de reis de postureo vostès ens
n’ensenyen molt cada dia, jo he après molt de vostès en aquest
sentit. Jo li assegur que si s’hagués exigit als promotors aquest
informe d’impacte paisatgístic d’impacte ambiental, potser que
el projecte que ara estam discutint no fos el mateix, i la solució
no fos a càrrec de l’administració, perquè vostès al final fan
com el PP i Ciutadans, sempre defensen els promotors, no
defensen l’interès general, sempre defensen els promotors! 

I nosaltres aquí estam per defensar l’interès general i li diré
un dia i l’altre, i MÉS per Mallorca continuarà fent aquesta
feina. Aquesta solució havia d’anar a càrrec dels promotors. És
veritat que a aquesta normativa tal vegada hauria de ser més
dura, però vostès s’hi neguen, vostès s’hi neguen i vostès s’hi
neguen. Qui és que es nega que la normativa impedeixi aquest
tipus de projectes? Aquests, PP, Ciudadanos i El Pi, així,
aquesta és la realitat, senyors veïnats de Son Puig.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la realitat d’aquesta cambra...

(Remor de veus)

... això, sí, sí, és així, però bé...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... ara vull continuar, vull continuar perquè li vull dir a la Sra.
Cabrer que ens ha fet un relat, ens ha fet un relat de les seves
gestions...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... com a consellera de fa quasi... quinze anys, no?, del que va
fer, però es va oblidar després el Partit Popular durant el temps
que després va governar, ens ha intentat donar lliçons. 

Després, em diu aquí que hi havia un conveni que era una
declaració d’intencions pel qual varen arribar quasi 150
milions. Jo no he sabut mai que hi hagués unes declaracions
d’intencions de l’Estat espanyol que possibilitàs que arribassin
150 milions d’euros. És que vostè, Sra. Cabrer, no perquè faci
més demagògia és més creïble, no ho és, més creïble; jo li vull
recordar que la seva realitat, la realitat que han percebut els
ciutadans, és que vostè és qui va fer un metro submergit, que
per arreglar les inundacions (...) va costar més de 35 milions
d’euros, perquè jo hi era quan vàrem haver d’anar a tocar a la
porta d’Economia, com si ara fos la Sra. Cladera, demanant.
Vostè el va inaugurar l’1 d’abril sense assegurança, perquè el
primer que ens vàrem trobar és que tots els viatgers no tenien
assegurança, no hi havia cap contracte d’assegurança amb els
clients; vostè el va inaugurar per preses electorals, i a l’agost
ens varen cridar d’urgència perquè pertot hi havia aigua, pertot;
i vostè aquí ens dóna lliçons de bona gestió del Partit Popular.
On s’ha vist mai!, és que li hauria de fer vergonya, li hauria de
fer vergonya fins i tot treure aquest tema. 

Després parla de Son Espases i el ParcBit, i, per què no hi
va arribar vostè? Vostè sap perfectament que costarà més de
deu vegades o quatre vegades més fer aquests projectes ara que
si els hagués fet amb el projecte inicial, ho sap perfectament, i
per això carreguen a les arques públiques que aquests projectes
valguin molt més; és culpa del Partit Popular i de la seva gestió,
Sra. Cabrer, de la seva gestió. Clar que sí.

Des de MÉS per Mallorca...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... és evident, és evident que per molt que em digui...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
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... per molt que diguin, nosaltres hem demanat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... que el conveni de carreteres...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... sigui, perdó, que el conveni de carreteres...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci a les dues bancades.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Deixi’m parlar que jo l’he deixada parlar, no sigui tan mal
educada, Sra. Cabrer, jo l’he deixada parlar. Vostè m’ha
interpel·lat i jo l’he deixada parlar i no he parlat en veu alta
quan vostè intervenia. 

Jo l’únic que li dic és que nosaltres sempre hem demanat
que els convenis de carreteres siguin convenis de mobilitat,
perquè aquesta comunitat decideixi on vol invertir aquests
doblers i aquí, el Partit Popular, sempre s’hi ha negat. Això és
la realitat.

Vostè ens parla també de carreteres, vostè sembla que
s’oblida, com ja li han dit, que vostè va ser qui va dur els
sobrecosts de les autopistes d’Eivissa, com ja li han dit; que la
hipoteca que duim, feixuga, no només és del metro, és que la
duim també de les autopistes d’Eivissa que va fer vostè, que
ens varen costar amb sobrecosts el que no hi ha escrit, el que no
hi ha escrit en aquesta casa.

Per tant, és evident que nosaltres, des de MÉS per Mallorca,
continuam amb la posició que hem mantingut en la nostra
primera intervenció, però crec que la credibilitat, tant del Partit
Popular, com de Ciudadanos com d’El Pi en aquesta discussió
no és creïble.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Aitor Morrás, les esmenes, les
transaccions que li proposava era a les esmenes 14136, perdó,
14316, 14317, 14318, 14319, que fan un volum de 2.250.000,
que fossin d’afectació al pressupost de l’IBAVI. 

Sra. Ballester, entitats que tenguin més de deu habitatges,
que faci més de dos anys que estan tancats, per què no els
posen al mercat de lloguer?, per què no els posen? Hauran de
cedir-los per dos anys a canvi d’una compensació econòmica
justa. Açò no és una expropiació, Sra. Ballester, no és cap
expropiació. Per què estan tancats aquests habitatges dels
bancs, de grans promotores que varen provocar aquesta
bombolla immobiliària que varen provocar en aquesta terra?
Per alguna cosa estan tancats, i no és precisament per fer
política social sinó per continuar especulant, perquè no baixin
el preu de l’habitatge, per no posar més oferta al mercat lliure.
Per açò estan tancats i per això és necessari que s’obrin.

Sra. Cabrer, programa 521B, Direcció General de
Transports, partida 45101, 350.000 euros a consells insulars,
transport per a Formentera, transport públic per a Formentera.
La barca Trasmapi, no sé si ho ha vist vostè, ja ha anunciat que
tornarà a posar la barca a les nou i mitja, gestió del Consell
Insular de Formentera, gestió del Govern de les Illes Balears;
no tot s’arregla amb doblers, s’arregla amb gestió, no tota es
resol pagant, a vegades la gestió és important. Estam tramitant
el decret que resoldrà els problemes que encara té la barca a
Formentera, és necessari. 

Allò que és legal avui, Sra. Cabrer era legal fa tres anys i fa
quatre anys i fa cinc anys, i l’excusa per no complir la legalitat
no és que no hi hagi diners, no pot ser mai l’excusa per
incomplir la legalitat que no hi ha diners.

No em parli vostè de convenis, no em parli de convenis. El
Diari de Sessions de fa molts d’anys, vostè era consellera, Sra.
Cabrer, va dir aquí que en els convenis entre administracions
-li puc cercar si vol després el Diari de Sessions- deia que
convenis entre administracions les xifres que es posaven
econòmiques eren de referència perquè al final les obres
acabaven costant allò que costaven i que al final s’acabava
pagant no el que es conveniava amb les administracions sinó
allò que acabaven costant les obres. Miri, estam pagant 25,3
milions anuals fins l’any 2030, les obres varen costar 172
milions, el total que acabarem pagant són 598 milions, 420
milions més (...) del que varen costar les obres. El conveni no
es extingir, els tribunals varen dir que no s’havia extingit per un
error, perquè no es va reunir la comissió de seguiment del
conveni, per res més, però les obres eren una estafa que va
provocar vostè i estam pagant 35 milions anuals d’un metro que
ni tenia assegurança i, a més, s’inundava, navegàvem. Sra.
Cabrer, crec que hauria de ser més responsable de la seva
administració.
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Son Puig, està ja soterrada una part, la part més propera a
les cases gràcies a la feina que va fer l’Ajuntament de Palma,
l’alcalde en aquells moments era el Sr. Hila; evidentment,
aquesta obra és una obra que ha assumit Red Eléctrica, 500.000
euros de cost, i aquí açò està soterrat, que falta soterrar la resta?
És necessari fer tots els esforços per aconseguir trobar una
solució a la resta. Evidentment no podem tancar l’Institut
Balear de l’Energia perquè és molt important. I els projectes de
la llei de capitalitat per a l’any 2019 estan tancats, demà es
reuneix el Consell de Capitalitat a l’Ajuntament de Palma i
tancarà els projectes que ja tenen compromesos, que són els
projectes per a l’any 2019. És a dir, si aprovéssim aquí una
afectació a la Llei de capital hauríem fet un engany els veïnats,
els hauríem enganyat, perquè realment no es podria aplicar mai
aquesta partida perquè aquests doblers ja estarien adjudicats,
legalment adjudicats per a altres programes, per a altres
projectes que no serien aquests. Per tant, hem de seguir fent
feina per trobar una solució, volem trobar una solució, el
compromís és de trobar una solució, és un compromís de
l’Ajuntament de Palma, és un compromís del Govern de les
Illes Balears. I com hem trobat que la barca de Formentera,
com hem aconseguit per trobar més recursos fora, estic
convençut que el Govern i l’Ajuntament trobaran una solució
per resoldre el problema de Son Puig, que és un problema que
entenem, que comprenem; i com ha resolt, per cert, el Govern
també amb gestió, amb gestió i amb feina, bona gestió i bona
feina, el problema d’Es Fornàs a Eivissa i com ha resolt el
problema també de les esteses elèctriques d’Alcúdia, que es va
soterrar gràcies a la feina i a l’esforç del Govern. Estic segur
que també ho aconseguirà per als projectes de Son Puig.

Són els darrers projectes, els darrers pressuposts d’aquesta
legislatura, ha estat una legislatura intensa en feina per a
transport, ha estat una legislatura intensa en feina per a
habitatge, ha estat una legislatura intensa en problemes, en
qüestions de ports i aeroports i ha estat una legislatura intensa
en problemes d’energia. Són problemes molt importants, són
problemes que afecten la vida de cada dia de tots els ciutadans
i ciutadanes de les nostres illes, són problemes que evidentment
no estan tots resolts, faltaria més; per açò fan falta aquests
pressuposts perquè el Govern té cinc anys encara... cinc mesos
encara de feina i estic convençut que el proper govern, que serà
un govern progressista a favor del benestar i la prosperitat de
la gent, pugui continuar fent feina perquè aquests projectes són
els que han de donar resposta a les necessitats d’igualtat,
d’equitat que tenen els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears. 

Per tant, votarem a favor dels pressuposts que ens ha dut el
Govern per a aquesta conselleria.

Acceptarem..., hem proposat unes transaccions, si és que
ens accepten aquestes transaccions evidentment votarem a
favor i si no ens mantindrem en la posició original dels
pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Bé, les transaccions que s’han ofert de
diferents grups, les fareu arribar, per favor, a la interventora,
que no ens han quedat molt clares? D’acord?

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

A. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular.
Secció 26, Conselleria de Cultura, Participació i Esports,
13946; E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
13947; E17, Institut Balear de la Joventut, 13948; E21, Institut
d’Estudis Baleàrics, 13949; E23, Institut d’Indústries Culturals
de les Illes Balears, 13950; F01, Fundació per a l’Esport
Balear, 13951; F09, Fundació Robert Graves, 13952; F23,
Fundació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 13953;
C04, Velòdrom Palma Arena, 13954.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
151B, participació i voluntariat, 14217; al programa 323A,
protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, 14215 i 14216; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, 14194, 14192, 14193, 14197,
14184, 14188, 14186, 14187, 14190, 14219, 14196, 14195; i al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, 14214; al programa 461A, promoció i foment de
l’esport, 14208, 14202, 14200, 14201, 14203, 14204, 14205,
14206, 14207, 14209, 142010, 14250, 14251, 14252, 14253 i
14211.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
451A, direcció i serveis generals de Cultura, Participació i
Esports, 13304; al programa 455A, promoció i serveis de
cultura, 14305.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 26, Conselleria de Cultura, Participació i
Esports, al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
13736, 13737 i 13738.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
455A, promoció i serveis de cultura, 13717.

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, 14486; al programa 455A, promoció i serveis de la
cultura, 14427. E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, 14485; E21, Institut d’Estudis Baleàrics.

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera. Secció 26,
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, al programa
455A, promoció i serveis de cultura, 14541.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, torn del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:
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Gràcies, president. Bé, ara debatrem el debat de totalitat i
globalitat a la secció 26, de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, últim debat d’aquests pressuposts, i
veien l’èxit de les altres esmenes esperam que la nostra sort
canviï, i som optimistes perquè en comissió ens han aprovat
més esmenes que mai, així que tenim esperances, i ens alegra
i agraïm les que hem aprovat.

El nostre grup parlamentari hem presentat des de l’inici de
legislatura una esmena a la totalitat a la secció que ens ocupa
perquè enteníem que en un moment de sortir d’una crisi
econòmica que el Govern havia hagut de gestionar amb moltes
dificultats no era el moment de crear més estructura. Avui
vostès tenen un pressupost de 5.400 milions d’euros; és el més
alt d’aqueixa comunitat, amb un increment d’un 9,13% de la
globalitat; per tant seríem incoherents si anàs en contra de
l’estructura d’aquesta. Altra cosa és que estem en contra de
sobredimensionar l’administració, incrementant un cost que a
la fi resta serveis als ciutadans.

Avui no tan sols aprovam el pressupost de 2019, avui
aprovam el darrer pressupost d’aqueixa legislatura. Avui no
toca tan sols avaluar aquest pressupost sinó els resultats de tota
la conselleria de nova creació, una conselleria marcada per la
inestabilitat, marcada pels escàndols i que per si una cosa ha
brillat és per la falta de transparència, àrea que per cert va
perdre. Tal com ja li vàrem dir en el darrer debat de
pressupostos, 18 mesos a l’administració són molt poc temps,
i vostè ho sap per la seva experiència com a política i com a
tècnica, i no li negarem el seu esforç i la seva empenta per
intentar desembussar temes, però en política per arribar a bon
port s’ha de salpar el primer dia, i a vostè li varen deixar un
vaixell avarat. 

Vol dir això que no reconeguem la feina feta? No, la
reconeixem, s’han fet coses, però el pressupost que han destinat
ha tengut un retorn proporcional als ciutadans?, respon la tasca
feta per aqueixa conselleria? Nosaltres creim que no. Han
gestionat 347 milions d’euros, 538.993 euros, però si vostès
miren els Diaris de Sessions veurem els mateixos compromisos
any rere any, i veient la trajectòria d’aqueixa conselleria hem
de creure ara que ho faran, a quatre mesos d’acabar la
legislatura? 

Una volta més ens diuen que s’han endarrerit. La Caixa de
Música de l’Orquestra Simfònica, que sí, és molt necessària,
però ho duim escoltant des de la consellera Esperança Camps.
La casa de Toni Catany, un projecte molt ambiciós i important,
però també està per licitar. La rehabilitació de la casa de
Llucalcari, lloc d’acollida d’artistes, també per a l’any que ve.
Ajuda per a l’adquisició d’un centre cultural a Sant Antoni, ara
ens diuen que no és competència seva però la presidenta va
venir al municipi i es va fer una foto i un titular, (...) amb el
compromís. Nou aulari al Prínceps d’Espanya, endarrerit;
millora de la recta d’atletisme, endarrerit; piscina de 50 metres
coberta, endarrerit. Protecció per al Consorci del Museu
Marítim a Mallorca, segueix incrementant però els resultats són
zero perquè l’altra institució tampoc no avança. I el mateix
passarà amb la Casa de Música de Vila, que ja hem vist que no
creim que sigui una realitat per a aquest anys que entra.

El model per a la radiotelevisió o internalització del
personal, que era un compromís també d’aquest govern, tampoc
no l’hem complit.

A l’àmbit legislatiu el desenvolupament de la Llei de
mecenatge, un compromís que va adquirir la consellera a una
compareixença, no l’ha dut a terme; l’excusen en el fet que
estan exigint a l’Estat, però i les nostres competències?, i els
nostres impostos?, un desenvolupament que portaria molts de
beneficis al món cultural. La Llei de consultes no està
aprovada; la Llei de voluntariat no està aprovada; la Llei de
modificació d’arxius no ha entrat; la Llei de patrimoni
immaterial ha entrat fa tres dies; la modificació de la Llei
d’esports, tampoc a dia d’avui. I la conselleria també de
Participació en vol treure moltes per lectura única, perquè al
final vénen les presses.

I l’esmena a la totalitat ve, tal com hem argumentat, pel
repartiment d’aquest pressupost, i perquè entenem que no són
proporcionals els pressuposts que han gestionat. 

I al nostre partit sempre hem mantengut que s’ha
d’alleugerir l’administració i no fer duplicitats. Vostès han
incrementat 2.440.000 en personal durant aqueixa legislatura,
un increment molt alt. A l’Institut d’Estudis Baleàrics han
incrementat 10 places, quan han perdut competències. Tampoc
no ens posen fàcil a l’oposició comptabilitzar-ho, ja que ens
trobam la reserva de personal a capítol 2, per a Oficina de drets
lingüístics, per a l’Institut d’Estudis Baleàrics, per a l’Institut
de la Joventut... A capítol 2, d’estudis i treballs, també
incrementen 2.248.895 des d’inici de... des d’inici de
legislatura..., perdoni, que m’han dut els minuts, des d’inici de
legislatura, però entenem que ara en aquest moment els estudis,
els treballs i els projectes haurien d’estar ja finalitzats.

A inversió real, al contrari, tan sols n’hem invertit 994.121,
quan creim que és un punt feble d’aquesta conselleria i és allí
la mancança, els espais, el manteniment, els nous espais i allí
on van dirigides la majoria de les nostres esmenes.

Hem fet esmenes de 400.000 per ajudar els consells a
millorar les infraestructures culturals, a infraestructures
concretes que eren compromisos d’aquest govern i a altres
demandes de municipis, ajudes per a la restauració del Castell
d’Alaró, Patrimoni de la Humanitat, 150.000; ajuda per a
l’adquisició del Centre Cultural de Sant Antoni, 1 milió;
projecte de recuperació del Festival de l’Òpera del municipi de
Santa Eulària. Pensam que s’ha d’ajudar a mantenir-lo ja que
és un festival que dur onze anys a l’illa, que està arrelat, que ja
és dels eivissencs i el municipi ha fet un esforç titànic per
mantenir-lo.

Agraïm el gest perquè ens varen oferir una transacció, però
és que l’ajuntament no pot fer-se càrrec de l’altra part,
agrairíem que en fessin una altra oferta perquè a Menorca tenen
una dotació per al teatre i tenen una dotació per a l’òpera de
50.000 cadascuna i agrairíem que s’ho repensassin. Per a la
millora dels casals de joves, 300.000. 

Per altra banda, la conselleria perd competències a la
vegada que incrementa el seu pressupost i altres institucions es
van ofegant.
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Aquest any transferències de dues competències al Consell
de Mallorca, del Museu de Mallorca i Joventut, dues
transferències enverinades per la baixa dotació econòmica. Ara
Joventut haurà de realitzar les funcions executives i de gestió
a la volta que inspeccionar els albergs juvenils amb el
desenvolupament d’un reglament que no ha tingut ni el consens
amb el sector ni la participació, ni l’han desenvolupat des de
Turisme tal com demanava el sector.

Hem fet tres esmenes per incrementar aquestes
transferències: al Museu de Mallorca, 150.000; al Museu de
Menorca, 90.000, i a Joventut, 100.000.

Esport. És imprescindible millorar i equilibrar el mapa
d’equipaments i per això s’ha de modificar la Llei d’esports,
aquestes són paraules de la consellera i un altre compromís
incomplert.

És necessari posar a l’abans dels ciutadans més espais
esportius per a la pràctica de l’esport i allí hem fet esmenes
enfocades a millorar les infraestructures educatives, 450.000
euros per ajudar els consells, i altres esmenes per a
infraestructures demandades dels municipis, una per a la
millora i adequació i climatització dels municipis de menys de
15.000 habitants perquè creim que s’ha d’ajudar aquests petits
municipis, una per la tecnificació de 800.000, entre d’altres.

Enfortir l’ús del català. Això està molt bé com a principi,
però no compartim ni les seves formes ni les seves mesures. A
l’Orquestra Simfònica han valorat més els coneixements del
català que les habilitats musicals i han hagut de rectificar. A
Eivissa no tenim netejadores als instituts perquè també
prioritzen el català. 

Tampoc no compartim la necessitat d’una oficina de drets
lingüístics, els drets dels ciutadans es defensen mitjançant la
llei, no podem tenir una oficina per a cada dret. Ens estranyen
aquestes ganes de defensar els drets quan el Consultiu ha posat
en dubte el projecte de decret de llei de la utilització de
llengües per l’administració pública per discriminatori. També,
per cert, ... l’han hagut de rectificar.

També, per cert, veim discriminatòries les bases que deixen
fora a mitjans de comunicació que fan una feina titànica per a
la difusió de la nostra llengua. Veim més adient destinar allí el
pressupost que no a una oficina de drets lingüístics, que no
tenim cap garantia que sigui neutral.

Hem fet una esmena d’afectació per destinar una línia
d’ajuda a l’ús del català a mitjans audiovisuals privats de
150.000 i si no els pareix bé l’afectació ens poden fer una
transacció, però no diguin que no ens l’aproven per això,
perquè l’any passat vàrem presentar la mateixa i tampoc no ens
la varen aprovar.

I bé, amb això acab esperant que puguem aprovar alguna
esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Intervenció del Govern, obrint una
qüestió incidental, té la paraula la Sra. Consellera Francesca
Tur.

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

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, els
pressupostos de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports del Govern de les Illes Balears per a l’any 2019
consoliden uns projectes posats ja en marxa i a la vegada les
línies d’actuació desenvolupades al llarg de tota aquesta
legislatura de recuperació de serveis, drets i prestacions cap als
ciutadans. Això necessita un reforç de funcionariat perquè
creim en els funcionaris i en els treballadors laborals perquè
donen serveis públics als ciutadans.

Continuarem desenvolupant mesures per a la recuperació,
per començar a parlar de departaments, de la memòria
democràtica. La Direcció General de Memòria Democràtica
augmenta un 48% el seu pressupost perquè creim que treballar
en aquesta àrea no és mirar cap al passat, sinó posar els
fonaments per a un futur i una societat i una democràcia lliure
de fosses comunes i dels darrers elements franquistes que
malauradament encara queden a les Illes i no ho feim només
per recuperar el passat, sinó per oferir a les noves generacions
un país més decent.

Vull aprofitar per agrair el suport de la cambra a dues lleis
importantíssimes que s’han aprovat aquesta legislatura, la Llei
de fosses i la Llei de memòria democràtica al marc de les quals
treballam nosaltres.

Esperam i desitjam el mateix també per a documents tan
importants com el Pla de cultura, que tots els grups
parlamentaris han tengut compte de manera periòdica de cada
document que s’anava elaborant, esperant i demanant les seves
aportacions, esmenes, crítiques, comentaris, etc.

També de la Llei de voluntarietat que no és un
incompliment, és que és un compliment. M’hi vaig
comprometre aquí només arribar a una pregunta..., precisament
a una pregunta del Grup Parlamentari del Partit Popular i la llei
de voluntarietat ja ha entrat a aquesta cambra.

La llei de patrimoni, de salvaguarda del patrimoni
immaterial de les Illes Balears, que s’adapta a la convenció de
la UNESCO de fa quinze anys, també ha entrat a aquesta
cambra, un altre objectiu complit.

Tornant a Participació i Memòria Democràtica, des d’aquest
departament impulsarem en Cultura més actuacions, en
col·laboració amb Cultura i amb altres departament perquè els
departaments de la conselleria treballen de manera transversal
no només dins la conselleria, sinó amb altres departaments
d’aquest govern.

Volem aprovar i deixar adjudicat gràcies a aquest
pressupost un nou calendari de fosses. Volem col·laborar amb
la redacció del mapa de fosses de Menorca, l’única illa que
encara no el té. Volem continuar amb la senyalització de fosses
com a llocs de la memòria i a la vegada continuar amb les rutes
i amb les activitats de foment de la memòria democràtica,
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precisament per això també oferirem les activitats als centres
escolars.

Volem impulsar amb els pressupostos del 2019 una línia per
a la digitalització d’arxius històrics, tant públics com privats,
civils, militars i eclesiàstics per poder investigar, digitalitzar i
posar a les xarxes i a la consulta aquesta etapa de la nostra
història.

Volem continuar amb la línia d’ajudes al sector editorial,
línia d’ajudes nova que hem  impulsat per primera vegada
aquest exercici any 2018 per a la publicació d’obres que fan
referència a la investigació d’aquesta etapa de memòria
històrica perquè aquesta línia ajuda diversos sectors, ajuda els
investigadors, ajuda el sector editorial i a la vegada ajuda la
recuperació de la memòria col·lectiva.

Pel que fa a Esports, les mesures i l’augment del pressupost
i les prioritats en aquesta legislatura han estat contundents,
clares i diria que espectaculars... només si ho comparam amb
la passada legislatura.

Els pressupostos d’aquest departament consoliden
l’augment d’un cent per cent en les subvencions als diferents
apartats, als esportistes d’alt nivell, que hem aprovat un decret,
-aprofit per dir-ho- de reconeixement dels esportistes d’alt
nivell, als clubs que a més de les ajudes al transport per a totes
les cites esportives, hem tret una línia específica de patrocinis
que els dóna també una tranquil·litat d’actuació i hem recuperat
una de les línies que va quedar a zero en la passada legislatura:
les ajudes a les federacions, perquè entenem que les polítiques
esportives no es fan només des de les institucions, sinó que
necessitam tota la comunitat esportiva, federacions, clubs,
esportistes, tècnics, etc.

També hem encetat enguany i volem consolidar l’any que
ve una línia per compra de material inventariable d’alta
tecnificació dirigida a ajuntaments i a federacions, i he de dir
amb satisfacció que s’hi han acollit ajuntaments de totes les
Illes.

També hem signat enguany i continuarem signant a través
de la Fundació Balear de l’Esport convenis amb consells i
ajuntaments de totes les illes, amb especial esment a les illes
petites, per ajudar a la millora dels equipaments esportius,
perquè entenem que la Llei de l’esport, que és cert que encara
no hem modificat tal com em vaig comprometre, però la Llei de
l’esport preveu que tots els que hem de garantir des del Govern
balear i des de les institucions la igualtat de l’accés dels
ciutadans a la pràctica esportiva, i això si no s’ajuda amb els
equipaments de totes les illes no és un principi que es
compleixi.

Pel que fa a joventut enguany certament s’ha fet efectiu el
traspàs de determinades competències al Consell Insular de
Mallorca, com ja tenia la resta dels consells insulars, però com
que seguim conservant competències i ens importen moltíssim
les polítiques juvenils, que no només les feim des del
departament de Joventut de la conselleria sinó transversals,
però volem seguir potenciant des de l’IB Jove el Certamen de
Jove, el Carnet Jove, l’Observatori Jove i el Consell de la

Joventut, organisme de participació i de debat absolutament
autònom que també hem recuperat aquesta legislatura. També
he de dir que a través del Carnet Jove també feim polítiques en
col·laboració amb altres departaments, perquè ara hem
incorporat el Museu de Mallorca gratuïtament com un nou
equipament cultural emmarcat en el Pla de cultura, per facilitar
als joves que puguin accedir a aquest equipament cultural, i de
manera absolutament gratuïta, perquè creim que la millor
manera de garantir el dret d’accés a la cultura dels ciutadans i
dels joves en particular és facilitant l’accés i la gratuïtat de
l’accés a aquests equipaments.

Art Jove. Hi vull fer un especial esment perquè hi dedicam
un dels pressupostos més alts de les comunitats autònomes de
tot l’Estat, fins i tot més que Catalunya, perquè creim en
aquesta convocatòria i perquè som conscients dels magnífics
resultats que ha ofert. De fet ara mateix la major part dels
creadors de les Illes que reben premis i reconeixements varen
tenir la primera oportunitat a través d’Art Jove. Podríem donar
molts de noms, però com que no me’n vull deixar cap i són
tants no els diré.

Des de Cultura, fa uns dies hem presentat el document final,
però no definitiu, eh?, del Pla de cultura, tal com ens vàrem
comprometre només arribar aquest equip a final de 2018. Com
deia abans aquest document ha estat lliurat a tots els grups
parlamentaris i ha tengut un procés participatiu absolutament
transparent, transversal i innovador perquè tothom a través de
jornades, a través d’institucions, a través d’esmenes, a través de
la web, pogués fer aportacions. Dic que és el darrer document
però no és el definitiu perquè estam oberts a rebre..., que sigui
un document de consens, com és la nostra voluntat, i a rebre
totes les aportacions que el facin un document amb el qual
tothom s’hi senti còmode, perquè creim que és perfectament
assumible per tots els grups parlamentaris i creim que ha de
ser..., ja que és el primer document que planifica les polítiques
culturals d’aquí a deu any, hauria de ser un document que
tothom hi fes aportacions. Si no se’n fan, per nosaltres no haurà
estat. I també perquè en el marc d’aquest pla de cultura que ja
venim implementant des del moment de la redacció, és a dir, és
un document que, a part de tenir aquest procés participatiu, ha
tengut una aplicació des del moment en què s’estava redactant.

També hem de dir que en el marc del Pla de cultura s’ha fet
una actuació i una activitat d’actualització normativa molt
intensa, perquè hem treballat, estam treballant amb el decret de
museus que desenvolupa la Llei de museus i, com deia abans,
han entrat en aquest parlament la Llei de salvaguarda del
patrimoni immaterial, la Llei de voluntariat, que també regula
el voluntariat cultural i el voluntariat esportiu, i a la vegada
treballam en la Llei d’arxius, que no ha entrat precisament
perquè ha tengut dues exposicions públiques perquè ha rebut
moltes aportacions i les volem incorporar, totes aquelles que
siguin possibles, però li puc garantir que abans que acabi
aquest període parlamentari hi entrarà, i creim que ha de ser
també una llei de consens, perquè garanteix la salvaguarda del
patrimoni documental i tracta d’impedir i impedirà la fuga o la
pèrdua d’aquest patrimoni perquè vagi a altres arxius
centralitzats i surti de les Illes. Aquesta crec que és una fita que
ens hauria de fer a tots consensuar també aquesta llei d’arxius.

Una de les mesures que també impulsarem a partir de
l’exercici de l’any que ve, de 2019, és, en el marc de la Llei de
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salvaguarda de patrimoni immaterial, una línia nova d’ajudes
per a projectes de patrimoni immaterial d’intercanvi entre illes
i de projecció exterior, perquè hem de reconèixer que la cultura
popular ha estat una mica oblidada de les línies d’ajudes
públiques de les institucions, en aquest cas del Govern balear,
i creim que aquesta línia ajudarà que entre illes coneguem
millor aquest patrimoni tan fràgil, com és el patrimoni
immaterial, i ajudarà també a difondre, perquè és un dels
llegats i és un dels valors més importants que tenim a les Illes.
N’estic convençuda i estic segura que vostès també, perquè
representen les nostres senyes d’identitat. 

Com que ja hem parlat d’arxius només afegiré que el
patrimoni documental és un patrimoni molt fràgil, i totes les
línies d’actuació i ajudes que feim a institucions a través de la
línia d’ajudes a la digitalització dels arxius que he mencionat
abans tenen un doble objectiu: per una part, garantir el dret dels
ciutadans a l’accés a la informació i, per altra, la conservació
del document en si; a través de la digitalització i la posada en
xarxa garantim aquests dos principis.

Demà a Consell de Govern justament s’aproven dues
realitats que també s’han fet efectives, miri si estic parlant de
resultats en poc temps; són els estatuts de l’Institut d’Indústries
Culturals, que vol treballar conjuntament amb la Conselleria
d’Indústria i conjuntament amb la Conselleria d’Innovació per
reforçar aquest sector tan important perquè formi part del sector
empresarial i econòmic de les Illes, perquè també és creador de
llocs de feina, i a la vegada ho faci amb garanties socials i
laborals per a tots els treballadors, és a dir, per lluitar contra la
precarietat de la gent que treballa en el sector cultural.

Demà també va a Consell de Govern una altra realitat que
vostè ha mencionat com a no realitat, que és l’aprovació de
l’ajuda de 500.000 euros per a la construcció de la Casa de
Música d’Eivissa, i crec que no diria la primera vegada però ho
podria dir, que és que el Govern balear ajuda a la construcció
d’un equipament, ja sigui cultural o ja sigui esportiu, a Eivissa.
Crec que estam d’enhorabona i significa l’inici d’un camí que
esperem que es consolidi, i ho feim perquè entenem que totes
aquestes mesures són una manera, a més de complir el pla
perquè les contempla totes, de consolidar unes polítiques
d’enfortiment del sector cultural.

També, com deia abans, l’ICIB farà un departament
transversal, com ho són tots en aquest govern, i també per
donar suport tant al sector com als creadors l’Institut d’Estudis
Baleàrics, que també ha recuperat el seu nom, que veurà com
el departament d’Illes Balears Film Commission passa a
l’Institut d’Indústries Culturals, quedarà reforçat amb creació
de dos departaments, un d’ells l’Oficina d’ajuda al creador i,
l’altre, el Centre de la cultura escrita i el foment de la lectura,
que ja ha vist que no significarà la creació de cap càrrec polític,
sinó de places, llocs de feina de treballadors, perquè per a
nosaltres, ho torn dir, els funcionaris i els treballadors laborals
són imprescindibles per donar un servei als ciutadans, i perquè
els equipaments són la nostra prioritat, els equipaments ja
siguin culturals i esportius, perquè, repetesc, garanteixen els
drets dels ciutadans de l’accés a la cultura i a la pràctica
esportiva.

Precisament per això aquesta legislatura s’ha augmentat...
els equipaments culturals han augmentat en aquesta legislatura

un 50% el seu pressupost, i precisament per això s’han creat
places després de molts d’anys de no crear-se’n, en total 17
places a repartir en els diferents equipaments culturals de totes
les Illes, i escoltant reivindicacions històriques de les seves
direccions. 

I llavors també he de dir una cosa. Pel que fa als
equipaments esportius que vostè ha mencionat, ha mencionat
la recta d’atletisme del Prínceps com un altre incompliment. La
recta d’atletisme del Prínceps està acabada i fa temps que
funciona i està en marxa; com moltes millores que s’han fet en
el poliesportiu Prínceps, com moltes millores que s’estan
desenvolupant en aquest moment, com obres a la piscina de 25
metres, etc.

Nosaltres creim, com ja he dit, que reforçar l’administració
és reforçar els serveis, i ja que la representant del Grup Popular
ha parlar de retorn, el retorn hi és en totes i cadascuna de les
línies d’actuació no només del Govern, sinó d’aquesta
conselleria de què parl en concret. Quan es donen subvencions
a l’edició de llibres, el retorn és que el preu de venda al públic
d’aquests llibres són més barats, sinó haurien potser el doble o
el triple el seu preu. Quan es donen ajudes als viatges o a
l’intercanvi entre illes i entre equipaments culturals per a
companyies de teatre, per a grups musicals, el retorn és que la
ciutadania pot accedir, o bé gratuïtament o bé amb un preu més
barat a tots aquests espectacles. I quan parlam de dotar de més
pressuposts als equipaments culturals, el retorn és que se’n
poden ampliar els horaris, com ha passat amb l’Arxiu del
Regne de Mallorca, el Museu de Mallorca i amb molts altres
equipaments, que gràcies a ampliar l’horari ha estat possible
que més ciutadans ho puguin visitar. 

I ja que parlen de les esmenes, efectivament els n’hem
acceptades crec que 5 i n’hem transaccionades d’altres, perquè
creim en les aportacions de tothom. Els agrairia que aquestes
aportacions i aquest consens que nosaltres demostram acceptant
esmenes d’iniciatives que ja estaven contemplades, però que
volem reconèixer la seva aportació, esperam que aquest
consens també es materialitzi en aportacions o en l’acceptació
d’aquest document que les hem entregat de manera periòdica,
que és el Pla de cultura.

El Festival de Santa Eulària, que vostès han mencionat, no
és un festival que dugui molts d’anys, hem de reconèixer que
fa anys es va suspendre, el que volem és recuperar-lo, perquè
fa anys es va suspendre precisament per falta de suport. Per
tant, nosaltres ens hi hem compromès des del primer moment,
com així ho vaig oferir només arribar a la conselleria al batle de
Santa Eulària. I efectivament entenem que hem d’aportar el
mateix a una illa que a l’altra. Per tant, per això la transaccional
seria arribar a 100.000 euros, que és el mateix que es dóna, com
vostè molt bé ha apuntat a l’illa de Menorca.

El Museu de Sant Antoni és a l’inrevés, és a dir, aquesta
conselleria independentment de l’origen del conseller o
consellera de torn, creim que tenim l’obligació de fer polítiques
culturals, esportives, juvenils, etc., equilibrades. I entenem que
si per al Museu Marítim de Mallorca aportam una quantitat,
150.000 euros, no en podem aportar 800.000 o 1 milió per a un
altre museu més partit, sigui quina sigui l’illa. Per tant, també
li feim una transaccional però amb una partida més petita...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha exhaurit el temps.

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

Perdó. Bé idò, per acabar només una cosa, del Museu de
Mallorca que vostès han mencionat, que és una dotació
insuficient amb el traspàs, el traspàs el demanava el sector en
el seu moment, fa temps, perquè les competències de patrimoni
i de cultura les tenen els consells insulars. Però dir manca de
dotació, quan resulta que en el 2012 els primers pressuposts del
Sr. Bauzá hi havia 59.000 euros de pressuposts, de despesa,
llevat de capítol 1 que també augmentam, i el traspàs el feim
amb 447, crec que no està malament. 

De Llucalcari es varen cedir aquestes cases l’any 94. Ara
mateix la Direcció General d’Arquitectura està treballant en la
redacció del projecte de rehabilitació de les cases de Llucalcari,
24 anys després.

Antoni Catany, les obres estan en marxa, no hi haurà
licitació perquè ho fa una empresa pública... ho hem declarat
d’interès general per Consell de Govern ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, li he de tallar el temps. Em sap greu...

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

Tenim tantes coses que crec que és molt difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Té el temps de rèplica.

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

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Ramón, té vostè la rèplica.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, gràcies, consellera. (...) si el temps s’hagués parat
perquè hem tengut tantes compareixences de consellera,
explicant-nos el que havien de fer, que hi ha una volta més,
perquè vostè en lloc de debatre pressuposts ha sortit aquí i ens
ha tornat dir el que va fer. I li torn dir, han gestionat 347
milions d’euros, més 2 de Fundatur, més 4,3 de Turespaña, més
11 milions de personal, més tot allò que han pujat fundacions
i institucions. 

És que si no haguessin fet res seria molt greu, clar que s’han
fet coses, però el que li dic és que s’ha demostrat que les

conselleries quota no funcionen, que són departaments estancs
que funcionen com estancs, que vostè demana requisit per a
l’Orquestra Simfònica i el conseller d’Educació no en demana
per als professors del Conservatori Superior. Que vostè si vol
posar en marxa la Llei de patrimoni immaterial, però el
conseller no ha inclòs els instruments tradicionals al
Conservatori de Música d’Eivissa i Formentera, com hi havia
un mandat. Perquè no tenen una línia de govern, perquè és
fictícia, perquè ens vénen polítiques transversals que no són
reals. I llavors, evidentment s’han fet coses, algunes es diuen
que vénen del Pla cultural, però no és cert perquè l’Institut
d’Indústries Culturals el varen aprovar amb el pressupost de
l’any passat i el Pla de cultura el tenim ara damunt la taula. 

Però bé, jo crec que aquesta conselleria no pot dir que hagi
fet molts de projectes, ha fet moltes compareixences del que
anam a fer, però la realitat és que hem tengut tres conselleres,
amb tres equips dimitits i aquesta és la raó dels endarreriments,
perquè hem hagut de començar tres voltes des de zero. Una
consellera està sent investigada per Fiscalia Anticorrupció, de
la conselleria varen sortir contractes presumptament adjudicats
a dit, empreses que varen cobrar informes incomplets que es
varen iniciar abans de ser adjudicats, 21.000 euros per un
informe de la Simfònica. Això són sous públics i no és el Partit
Popular i això ha passat a Cultura durant aquesta legislatura i
d’això no ha de respondre vostè? Sí, perquè està en el Govern,
però és que des de què vostè hi és, tampoc no podem dir que no
hi hagi hagut escàndols dins la seva àrea, perquè a la gestió del
Museu de Mallorca darrerament n’estam parlant, hi ha hagut
dures crítiques no tan sols per part del Partit Popular, que hi
havia una mala gestió, amb tristes conseqüències com el
deteriorament del fons. Hem tengut més emblemàtic sense un
director. Hem fet una contractació del gerent del Consorci
Velòdrom Palma Arena sense donar-lo d’alta, incomplint la
normativa de la Seguretat Social. Ingerències del director
general que tampoc no passa res. És que no passa res.

A IB3, 7 treballadors contractats de forma il·legal com a
falsos autònoms. A Política Lingüística passarà a la història per
les polítiques de les titulacions falses i no obrin ni un
expedient, ni demanen cap responsabilitat.

En fi, jo crec que aquesta conselleria havia de d’haver
començat des d’un inici i no hi ha començat i aquest és
l’endarreriment i ha tacat la conselleria, perquè ha tacat els
estudis i treballs i ha tacat la política lingüística.

En qüestió de joventut com li vaig dir, problemes, això sí
que és problema, el problema de l’habitatge, de discriminació
que tenim amb les ajudes d’estudiants, amb els estudiants aquí
i a Eivissa, aquests també són els nostres joves.

I en el Pla de cultura, el Pla de cultura sí és el seu projecte
estrella, que li hem dit moltes voltes que és un pla molt
ambiciós, poc funcional i amb poca concreció. I un dels
principis certament és la participació. Però ens consta i ens han
fet arribar que molts de sectors no han tengut aquesta
participació, es tracta d’un document molt extens i no hem
tengut temps per fer un examen exhaustiu. La cronologia del
pla marcava octubre per participar els parlamentaris.
Evidentment s’ha repassat, però què és la participació? Si
vostès realment volguessin participació, registrin-lo aquí al
Parlament, faci la compareixença, ho tramitem i podrem fer
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propostes de resolució, on el Reglament també recull que
podem fer una ponència i ho treballam i així podrem vendre un
Pla de cultura que surt des del consens. Però ara vostè el
desembre ens vol fer una compareixença enviant-ho per correu
i nosaltres no veim que això sigui una participació. En resum
no veim aquests resultats dels 347 milions d’euros.

L’esquerra de la cultura sabem que ha fet el seu patrimoni,
però els segueix dient, perquè en premsa diuen que el PP no ha
fet res, sortia l’altre dia i a la història... torn dir que les lleis i
les eines que han difós la cultura, són majoritàries del Partit
Popular, com ja li vaig dir, normalització lingüística, Llei de
patrimoni històric, sistema bibliotecari, Llei de mecenatge,
perquè la cultura és patrimoni de tots, perquè quan un diputat
del Partit Popular nomena un autor de les illes, ens diu que
benvinguts, que s’emocionen, com si ara haguéssim de
demanar permís per parlar dels autors. I jo li record que jo som
de Sant Rafael, d’on ha sortit Joan Marí Cardona, d’on ha sortit
el meu estimat Pep Negre, d’on Bernat Ribas ha fet un llibre i
estic molt orgullosa d’aquest llegat, m’estim aquest llegat i vull
que passi als meus fills. Perquè jo crec que si alguna cosa ha de
quedar clara, és que la cultura és de tots i per a tots. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Doncs torn del Govern. Té la paraula
la Sra. Consellera Francesca Tur.

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Ramon, jo crec que vostè
no ha escoltat, jo no li he parlat del que farem, jo li he parlat
del que hem fet i que a la pròxima legislatura ho consolidarem,
i que en el pròxim exercici ho consolidarem, no he parlat de
fets, no li he parlat de cap promesa. Però estic contenta que em
parli vostè de la Llei de política lingüística, que la varen fer
vostès, és cert, idò per què no l’acompleixen? Per què es varen
carregar la Direcció General de Política Lingüística? Per què
estan en contra de qualsevol mesura, iniciativa o línia
d’actuació que s’impulsa des de la direcció general per
conservar aquest llegat que vostès diuen que els importa tant?

(Alguns aplaudiments)

I una altra cosa, ja que s’estimen tant el Sr. Joan Marí
Cardona, que, per cert, canonge arxiver que em va casar, hi ha
algun carrer o alguna avinguda a Sant Rafel dedicada a ell?
Pregunt, n’hi ha?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, la Direcció General de Política Lingüística no passarà
a la història pel que ha dit, sinó que passarà a la història per la
magnífica feina feta i perquè ha hagut de tornar a muntar tot el
que vostès varen dinamitar la passada legislatura. I jo reconec
que no m’agrada parlar de passat, per una cosa, perquè entenc
que ara governam nosaltres i duem tres anys governant, ara bé,
quan és a l’oposició ha de defensar el mateix que quan governa

i quan un és a l’oposició, i a l’inrevés, per tant una miqueta de
coherència.

No hem començat des de zero, per suposat que no, en
aquesta legislatura, no hem començat des de zero, es va
començar a fer feina en aquesta conselleria des del minut 1;
llavors hi ha hagut projectes que aquest equip nou, que no és
nou del tot, perquè només és una part, que això a vostès els
agrada oblidar, hem continuat projectes ja iniciats i n’hem fet
d’altres, però, home!, no els ho he dit en aquest Parlament, però
ara crec que ja em toca, és el darrer debat pressupostari
d’aquesta legislatura, que em recordin constantment que som
la tercera consellera, i la Sra. Núria Riera que no va ser la
tercera a la passada legislatura? Deixem-ho ja!

Què vol dir que tenc una consellera investigada? Miri, jo no
tenc cap consellera, no som propietària de cap consellera, no
som propietària de ningú, i ja toca dir... Museu de Mallorca, el
que passa és que nosaltres hem estat molt prudents, nosaltres
hem estat molt prudents, si agafàssim la història, per això
vostès no volen l’auditoria del Museu de Mallorca, però si
agafàssim l’històric li puc garantir que justament ha sortit als
mitjans quan fèiem més feina per estabilitzar i per dotar de
pressupost i de mitjans el Museu de Mallorca. Ara, si vostès
van a cop d’efecte públic.

Llavors han parlat del gerent del Velòdrom, mai cap gerent
no ha cobrat un sou fins que no ha estat firmat el seu contracte,
va ser nomenat l’octubre i el contracte es va formalitzar el
febrer, i a partir d’aquell moment va començar a cobrar.

Pla de cultura, que no és concret, 235 mesures, és
absolutament fals allò de la participació, i ara diu que jo ara en
desembre deman una compareixença, però si ja n’he tenguda
una, si vostè hi era, en vaig demanar una al principi, una
compareixença parlamentària, i ara n’he demanada una altra i
no l’he tramesa per correu, els ho he entregat per terra, mar i
aire, per correu personalment, etc. No han fet una sola
aportació, ara, si vostè em diu que el registre i que facem una
moció a una comissió, li puc garantir que ho farem, a veure
llavors quina excusa tendran per no participar-hi.

I les lleis, efectivament, algunes les varen fer vostès, sap
quina, per exemple? La de patrimoni de les Illes Balears, fa vint
anys, enguany, ara, dia 21, demà, fa vint anys que es va
aprovar; sap què deia aquella llei? Que en tres anys el Govern
balear havia de fer el Museu de Formentera. Sap quan s’ha
complert aquesta premissa de la llei que varen aprovar vostès?
Aquesta legislatura, fixi’ns vostès si som conscients que hem
d’acomplir les lleis que hem fet nosaltres i les que han fet
vostès, l’única diferència és que vostès feien lleis que no
acompleixen, la Llei de política lingüística, la Llei de
patrimoni, etc.; altres les hem fet nosaltres: la Llei de cultura
popular de l’any 2002, i ara, per exemple, el que fem és
actualitzar-la, són tantes les mesures que s’han fet que torn dir
que amb cinc minuts és prou incomplet, però, com a mínim,
primer, si se’ls accepten esmenes haurien de tenir la suficient
humilitat per reconèixer que hi ha voluntat de consens i a la
vegada reconèixer fets, aquí només he parlat de fets.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, Sra. Consellera.

 



8680 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 5 / 20 de desembre de 2018 

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

Gràcies, Sr. President. Ja només acabaré, és la primera
vegada que a un pressupost i que tenim un document de
polítiques culturals que contempla les quatre illes i és la
primera que un pressupost de la Conselleria de Cultura
contempla inversions en equipaments culturals de les quatre
illes, perquè el que volem fomentar precisament és establir
xarxes de creació, xarxes de comunicació, xarxes de
coneixement entre les illes i entre les particularitats de les
quatre illes, per això ajudam els museus de la mar de totes les
illes que ens ho presenten o equipaments culturals de totes les
illes que es comprometin que en els seus espais acolliran els
creadors i la creació de la resta d’illes, en el marc de les nostres
competències, que és intercanvi entre illes i promoció exterior.

Tant de bo, tant de bo!, vostès, si qualque dia tornen
governar, que, per al bé de la cultura i de tota la resta d’àmbits
esper que sigui el més tard possible, prediquin, facin això que
ara reclamen quan són a l’oposició. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs seguim amb la defensa de
les esmenes, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom, diputats, diputades.
Consellera Tur, com deia vostè, arribam al final de legislatura
amb moltes fites assolides, amb moltes qüestions
desenvolupades i jo vull fer un especial esment, ja sap vostè
que sempre ho faig, del treball que s’ha fet des de la Direcció
General de Memòria Democràtica, perquè crec que és una de
les fites més importants d’aquesta legislatura, és un deute que
teníem amb moltíssima gent d’aquestes Illes, és un deute amb
la veritat, amb la justícia, amb la reparació, amb les garanties
de no repetició, és un deute amb la democràcia i crec que en
aquest sentit ens podem sentir molt orgullosos i orgulloses de
la feina que s’ha desenvolupat en aquesta legislatura, gràcies a
la feina impulsada també des de la Conselleria de Cultura.

Quant al pressupost evidentment només podem dir que, atès
que augmenta i, a més, rep aportacions, aquests 97 milions en
total, és un pressupost que es pot dir que és digne per poder
desenvolupar, continuar desenvolupant, direm, moltes de les
qüestions a les quals vostè ja s’ha referit i en les quals jo
tampoc no insistiré massa, sí que m’aturaré en algunes, perquè
crec que són especialment importants i evidentment també
parlaré de les dues esmenes que queden vives del meu grup
parlamentari.

Jo crec que és molt important tenir en compte aquesta idea
que vostè abans defensava, que és la idea de la millora dels
equipaments com a prioritat i que es veu clarament reflectida
en aquests pressuposts, crec que és molt important aquesta
pujada d’un 10% de l’Arxiu del Regne de Mallorca, aquesta
pujada del 25% a la qual vostè es referia abans del Museu de

Mallorca, i, evidentment, com no podia d’una altra manera,
nosaltres ens hem interessat precisament per la bona marxa, el
bon funcionament d’aquest museu i hem garantit, mitjançant
una esmena que va ser aprovada ja en comissió, aquesta
auditoria externa dels darrers 15 anys, de funcionament en
general dels materials, del personal, d’aquest museu el qual,
com hem dit ja unes quantes vegades, ha de ser i esperam que
sigui una museu de primera divisió, un museu de referència no
només d’aquesta illa, sinó de les Illes Balears en general.

Llavors, aquesta aposta decidida pel Museu de Mallorca
nosaltres la suportam i pensam que és molt important que
aquesta esmena per fer l’auditoria en profunditat, una auditoria
externa que ja s’ha aprovat, aquests diners es puguin emprar
abans que comenci a ser efectiu el fet que el Consell de
Mallorca, ja sabem que serà d’aquí a no res, tengui les
competències fetes, o que es faci de manera paral·lela, és molt
important que se sàpiga com es pot millorar el funcionament
del Museu de Mallorca, i pensam que aquesta auditoria, i també
saber en quin estat es troba, aquesta auditoria pot posar llum en
tot allò.

Respecte de les nostres esmenes vives, anunciaré aquí que
tenim una esmena, la 14305, que és una esmena relacionada
amb l’Institut d’Indústries Culturals, amb l’ICIB, i, després de
fer una reflexió respecte del pressupost d’1,5 milions d’euros
que té aquest Institut d’Indústries Culturals, hem pensat que cal
retirar l’esmena, perquè valoram com a suficient el pressupost
després de què se’ns ha explicat tant bé com funcionaria el
pressupost que tindrà aquest Institut d’Indústries Culturals.

I en canvi, no retiram, sinó que acceptam la transacció, que
és una transacció que no toca l’import, de l’esmena 14304, per
desenvolupar l’estatut de l’artista. I ara explicaré per què
pensam que és molt important que les Illes Balears,
evidentment tenint en compte la limitació competencial que
tenim per certes qüestions relacionades amb el
desenvolupament d’aquest estatut, per què és molt important
que es faci aquest desenvolupament de l’estatut de l’artista. No
és una qüestió de posar en valor només el fet que va ser el Grup
Confederal Unidos Podemos i les seves confluències qui vàrem
impulsar en el Congrés dels Diputats, i vàrem aconseguir que
s’aprovés per unanimitat en el Congrés dels Diputats aquest
estatut, no és només per això, és per una qüestió de dignitat, és
per una qüestió que des de Podem volem destacar molt, i és el
fet que cal garantir els drets i cal posar en marxa una agenda en
contra de la precarietat dels artistes. I aquest pla de cultura que
vostè passeja ara aquests dies, després que s’ha enquadernat i
que ens ha deixat als diferents grups parlamentaris, que ha
vengut vostè en persona per deixar-nos el Pla de Cultura,
hauria d’incloure també mesures concretes per tal de fer
aquesta agenda en contra de la precarietat dels artistes.

Pensam que, si bé l’Institut d’Indústries Culturals pot
impulsar i, de fet, així ho farà, un cert tipus de
desenvolupament cultural, és molt necessari que aquest Pla de
Cultura inclogui un full de ruta amb objectius concrets, amb
terminis d’implantació i amb l’elaboració d’un manual de
bones pràctiques que actualitzi les contractacions dels artistes,
com es fa amb la fixació d’uns mínims en els honoraris de
tarifes, de relacions entre treballadors, cultura i administració,
són qüestions que estan relacionades amb aspectes burocràtics
i de números, però és molt important per garantir això que
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dèiem, una agenda en contra de la precarietat, i que hi hagi
també una fiscalitat incentivadora de l’activitat cultural. Sabem,
estam al corrent que són coses que, competencialment, moltes
vegades no es poden fer des d’aquí, però sí que pensam que
aquest Pla de Cultura, com que vostè moltes vegades ha dit que
és un document viu, es pot també precisament beneficiar
d’aquestes mesures que estiguin en línia amb aquest estatut de
l’artista que, com dèiem, es va aprovar per unanimitat en el
Congrés dels Diputats i que és absolutament important.

El Pla de Cultura que l’altre dia ens entregava vostè i que
és cert que hem pogut mirar abans, per cert, pel que ens van
enviant, segurament, com que és un document viu, la propera
legislatura, que esperem que sigui una legislatura també... una
legislatura de pacte dels acords pel canvi o com s’anomeni,
podrà crec ampliar algunes de les qüestions que queden amb
més aportacions; jo crec que ha mancat temps perquè els
diferents grups parlamentaris poguéssim fer més aportacions,
però el que surt recollit allà i el que surt recollit en el
pressupost en aquest sentit és molt important.

I m’agradaria destacar també aquesta convocatòria que
vostè deia, que crec també que és un impuls molt necessari
d’art jove, precisament perquè els diners que es destinen a
aquestes convocatòries per a artistes que són novells, clarament
són inversió, inversió en el futur dels artistes de les Illes i, en
aquest sentit, estam totalment d’acord que així es faci.

Respecte de la Direcció General de Política Lingüística,
clarament el Partit Popular té molt poc a dir en aquest sentit
perquè el que va fer bàsicament és tractar de dinamitar, crec
que ho deia vostè abans, justament amb aquest verb, dinamitar,
totes les accions de política lingüística que s’havien fet en el
passat, i nosaltres en aquest sentit justament hem presentat, i
ens ha aprovat la comissió, una esmena per la internalització de
7 lingüistes d’IB3 Televisió, precisament també en aquesta
línia de donar estabilitat però de continuar garantint la qualitat
de la llengua en els nostres mitjans de comunicació. Es fan
campanyes que es troben recollides en el pressupost, s’obren
espais per a l’aprenentatge a llocs diferents, i consideram que
la Direcció General de Política Lingüística ha fet també una
feina bona en aquest sentit.

I ja per acabar, sí que voldria dir que de la direcció general
a la qual em referia abans de Memòria, que augmenta també el
pressupost, i d’aquestes dues lleis que vostè citava abans, Llei
de fosses i Llei de memòria democràtica, esperem acabar la
legislatura amb el desenvolupament i amb el pressupost que
clarament s’amplia i continua amb la línia ja començada, amb
fites importantíssimes amb els cens de víctimes acabats, amb
els cens de símbols per poder llevar símbols i mencions que
encara romanen a les nostres Illes, amb l’anul·lació de
distincions i nomenaments de diferents membres del bàndol
colpista o varen participar activament de la repressió durant la
Guerra Civil i durant la dictadura franquista, i sobretot amb una
cosa positiva que és la posada en marxa dels espais i dels
itineraris de la memòria i reconeixement democràtic, i tot això,
que surt en aquest pressupost d’aquesta direcció general,
s’hauria de concretar justament en la concreció exactament de
com seran aquests espais, aquests itineraris, etc.

I com que és el darrer pressupost d’aquesta legislatura i
d’aquesta conselleria i d’aquesta direcció general, sí que crec

que, des del nostre punt de vista, és trist el fet que, malgrat
totes les consecucions, els èxits, els assoliments en aquest
sentit, que només és un sentit de reclamació de democràcia, la
pedra de Sa Feixina continuï dreta i que acabi aquesta
legislatura sense aquesta consecució, sense aquest èxit que
hauria estat poder tomar Sa Feixina, com tantes vegades també
hem reclamat.

I sense res més, gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Doncs, torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. L’any passat
vàrem ser clars respecte dels pressuposts de la Conselleria de
Cultura i Esports, ja sé, Sra. Consellera, que no li agrada que li
diguin, però sí que és cert que amb tres conselleres diferents i
amb la creació de nous òrgans resulta complicat poder una
anàlisi global de la feina feta durant els quatre anys.

Crec que és important dir que des del nostre grup
parlamentari li hem donat suport a aquelles iniciatives que han
anat encaminades a millorar l’activitat cultural i esportiva de
les nostres illes. S’han dotat de recursos diferents museus que
estaven molt necessitats i pensam que era molt important, però
també que no n’hi ha prou, que s’han fet passes i això no s’ha
d’aturar.

També he de dir que l’orquestra simfònica és ja un referent
com a orquestra de les nostres Illes, que era ben hora que ho
fos, i crec que hem de seguir en aquesta línia.

La Sra. Ramón ha fet un llistat d’accions molt negatives que
s’han trobat dins la conselleria i també que són certes, i algunes
per ventura preocupants, però jo em vull quedar amb les
darreres paraules que ha dit que la cultura és de tots i per a tots
i, per tant, crec que entre tots hem d’intentar defensar-la de bon
dies de veres.

Aquesta setmana ens ha presentat, no sé si el quart
esborrany del Pla de Cultura, no sé si ja el Pla de Cultura
definitiu, ens varen dir que podíem seguir fent aportacions, això
sembla una mica, i ara no hi ha la consellera de Salut, però
quan ens deia que s’havien de presentar plans i que s’ha fet
feina amb els plans que s’han presentat, però no tenim el
definitiu, i sabem que és obert, com el Pla d’infraestructures
per ventura d’Educació, però és mal de fer poder-lo
desenvolupar si no hi ha un document que marqui bé les línies.

De totes maneres, nosaltres, dir-li que és cert que no s’han
fet aportacions, però sí que l’hem mirat i les línies generals del
Pla de Cultura sí que ens agraden, el temps que tenim per
dedicar a tots els aspectes és molt complicat, però sí que és cert
que s’ha mirat.
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Tampoc no em vull estendre parlant del recorregut polític
de la conselleria d’aquesta legislatura, perquè jo crec que amb
les diferents compareixences ho hem marcat, parlaré
específicament de les esmenes que ens queden vives des del
nostre grup parlamentari. Tenim una esmena, la 13736, que
parlam de museus, ja la vàrem presentar l’any passat, es
refereix a posar en marxa el Museu de la Mar de Sóller. Sabem
que és un museu que s’ha traspassat al Museu Marítim, però
necessita un impuls, perquè, essent un museu allà on pot ser
admirat i allà on es troba a punt per obrir al públic, té moltes
dificultats i no es pot obrir, i és una llàstima que no es pugui
obrir. Crec que seria molt interessant promoure aquest centre
cultural, tant per al municipi com per als visitants.

L’altra esmena que tenim està articulada en dues, ja sé que
és costosa, és la 14305 i la 14326, i és per a les compres de Ca
ses Monges a Llubí. Creim que en aquest edifici es podrien
dedicar moltes activitats culturals i educatives per al poble, que
actualment no tenen en cap edifici de característiques
semblants.

Aquestes són les tres esmenes que ens queden vives. A la
comissió ja vàrem aprovar una esmena que anava dirigida a
actualitzar i digitalitzar la Gran Enciclopèdia de Mallorca;
nosaltres la teníem amb 50.000 euros i se’ns va presentar una
transacció que acceptàrem perquè només fos per a la seva
digitalització.

Pel que fa a les esmenes de la resta de grups parlamentaris
nosaltres en general, exceptuant algun canvi, votarem de la
mateixa que ho férem a la comissió. He de dir que, vist que són
els darrers pressuposts de la legislatura, la darrera secció també
de la qual aprovam aquests pressuposts, esperam que puguem
arribar a qualque transacció més i així ens en puguem anar per
Nadal ben contents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sí, és el darrer debat
d’aquest debat de pressupostos, i també el darrer debat
d’aquesta legislatura, i per tant és difícil sostreure’s a fer un
balanç del que han estat aquests quatre anys, i jo crec que és
especialment interessant fer-ho en aquesta conselleria
precisament per les vicissituds i per les dificultats que ha
tingut, que jo crec que més que servir per posar el dit a la nafra
ha de servir per posar en valor els resultats obtinguts,
precisament perquè és en les dificultats quan realment es valora
la importància de l’esforç realitzat. I quan es fa aquest balanç,
i sense desmerèixer en absolut la feina feta en joventut, esports,
cultura, política lingüística, en què també hi ha hagut grans
realitzacions, jo subscric l’orientació que ha donat a la seva
intervenció la Sra. Camargo.

Realment és molt de destacar, d’aquí a uns anys, d’aquesta
legislatura en cultura destacarem, per la seva significació
històrica, per la seva importància històrica, tota la feina que

s’ha fet en recuperació de la memòria, i crec que és un actiu
molt important que té aquesta conselleria, i que a més a més és
una línia de continuïtat, perquè jo no passaré per alt, pel fet que
vostè és la tercera consellera, perquè evidentment el meu grup
parlamentari té una... té a veure amb el fet que anteriorment
n’hi hagués hagut dues, i no vull passar-hi per alt ni vull eludir
aquest debat, però precisament volia posar en relleu la
importància de tots els temes de memòria perquè és una línia de
continuïtat, una línia de continuïtat que les seves antecessores
van iniciar, i també vull aprofitar aquí per reconèixer la feina
feta, simbolitzant-ho en tot aquest treball que serà el de major
significació històrica que haurà tingut la seva conselleria, i
probablement de tot el que ha fet el Govern serà de les coses
que haurà tingut una major significació històrica, totes les
feines amb les lleis a què vostè ha fet referència, la Llei de
fosses i la Llei de memòria democràtica.

I tot això em serveix per començar a rebatre la intervenció
que ha fet la Sra. Ramon, perquè literalment ha dit “vostè ha
començat de zero, en 18 mesos ha començat de zero”. No, la
Sra. Tur no va començar de zero, tot i que evidentment cada
consellera imprimeix la seva personalitat i les seves prioritats
polítiques, precisament he volgut posar aquest exemple per dir
que aquesta consellera no ha començat de zero, malgrat que
evidentment reconec que té per a una consellera incorporar-se
a mitja legislatura, i aquí hi ha hagut una continuïtat.

Em fa gràcia el tema de la quota, perquè clar, quan aquí
asseguda hi havia una consellera de MÉS per Menorca el tema
de la quota era el recurs fàcil que tenien, no sabien quina era la
quota!, què...! Això és una conselleria quota, això és una
conselleria quota. Ara ja no ho poden dir, perquè és obvi que
vostè no respon a la quota de MÉS per Menorca, però
continuen traient el mantra, que la paraula encara no havia
sortit avui, no sé si ha sortit, el mantra, el mantra de la
conselleria quota. 

Clar, i després s’estranyen, i després, Sra. Ramon, vostè diu
que l’esquerra ha fet seu el patrimoni de la cultura. Bé, clar, és
que els que creen conselleries de Cultura som els partits
d’esquerres, creem conselleries de Cultura i apostem per la
cultura.

(Alguns aplaudiments)

I qui realment dedica doblers, perquè vostès el primer que
retallen és la cultura, vostès són un partit en aquest sentit
bastant culturofòbic, i l’esquerra, doncs sí, és una cosa que ens
ha distingit, ens ha distingit, després tot això que vostès
critiquen de les subvencions i tal, doncs sí, nosaltres som partits
que destinem recursos a la cultura perquè creiem que la cultura
és un element fonamental per a l’emancipació i per a
l’alliberament de les persones, i per tant creiem que s’ha de fer
una política pública de suport a la cultura. Per tant no s’estranyi
que ens pengem aquesta medalla. I si vostè tan considera...
també vostè es vol penjar la medalla no critiqui que hi hagi una
conselleria de Cultura i no continuï parlant de conselleries
quota perquè evidentment, a més a més, és un argument que,
pel fet evident que la Sra. Tur no pertany a MÉS per Menorca,
és un argument que ja no té cap mena de sentit.

Per tant, Sr. Ramon, li he de dir, i anam a la part de totalitat
que ha tingut la seva intervenció, perquè vostè ha fet una

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 5 / 20 de desembre de 2018 8683

intervenció, a banda de dir quatre obvietats com tot això de la
quota, per sostenir la seva esmena a la totalitat ha dit poca cosa
més, i com que vostè s’ha centrat a defensar moltes de les seves
esmenes parcials, que la consellera Tur les hi ha rebatut a la
seva primera intervenció i les hi ha desmuntat absolutament,
vostè a la seva segona intervenció s’ha dedicat a posar en
marxa una mena de ventilador, una mena de ventilador de
coses, que no sé si tenia preparades o no, totalment inconnexes,
moltes d’elles falses i que a més a més no tenen res a veure
amb un debat pressupostari. Jo no vull passar per alt sobre això
perquè, és clar, si vostè aquí puja a dir les coses que a vostè li
vénen de gust encara que no tinguin res a veure amb el debat
pressupostari jo les hi vull rebatre. La primera és el tema de la
quota, però després també vostè ha fet, de forma molt
temerària, afirmacions sobre els problemes que hi ha hagut a la
Conselleria de Cultura titllant-les de corrupció, uns temes que
en el millor dels casos són algunes irregularitats
administratives, i vostè ho sap perfectament. Que ja els
agradaria, ja els agradaria a vostès que els seus casos de
corrupció s’assemblessin mínimament a les irregularitats
administratives que hi ha hagut en la contractació d’aquesta
conselleria!

Però a més a més també ha parlat de les titulacions falses
d’un organisme públic..., relacionant-ho amb la Direcció
General de Política Lingüística. Escolti, perdoni, la Direcció
General de Política Lingüística no té res a veure amb el tema
aquest de les titulacions falses! Vostè ho posa tot en el mateix
sac perquè són títols de català, i es queda així de tranquil·la.

Ha parlat del tema del gerent, que la consellera li ha rebatut
perfectament. Ha dit que al Pla de cultura no hi havia hagut
tanta participació, que la consellera també li ha rebatut
perfectament, i vostè ho sap perquè hi ha hagut
compareixences. És a dir, vostè ha posat en marxa tota una
sèrie de ventilador, un ventilador, i ha començat a dir tota una
sèrie de coses que no s’aguanten per enlloc, que per cert és el
que més ha motivat els seus companys perquè l’aplaudissin,
però realment tots aquests temes, tot això que ha dit, que ja li
ho ha rebatut la consellera Tur i que ara li ho rebato jo, de
pressupostari en té ben poc.

I respecte de les esmenes parcials és el que deia, és que la
consellera les hi ha rebatut absolutament. Casa de Música
d’Eivissa, està consignat; centre Toni Catany i les cases de
Llucalcari, estan previstos, estan previstos en aquest
pressupost, eh?; tenen una esmena que demana que s’inverteixi
en temes de tecnificació esportiva, i hi ha una línia per a
material de tecnificació; té tota una sèrie d’esmenes per
millorar equipaments esportius, i ja estan prevists uns convenis
per millorar els equipaments esportius. Ha parlat d’allò del
Prínceps d’Espanya que jo ho sé com té... la vergonya de parlar
del Prínceps d’Espanya, perquè no sé si sap vostè com estava
el Prínceps d’Espanya, com estava abans i com està ara.

Per tant moltes de les seves esmenes parcials han quedat ja
rebatudes, i crec que és per això que vostè a la seva segona
intervenció ha posat en marxa aquest ventilador que, com li
deia, no té res de pressupostari.

Per tant, rebatudes, diguem, la seva esmena a la totalitat i
les esmenes parcials, passaré, en el temps que em queda, a
defensar l’única esmena nostra que queda en els pressupostos.

En teníem quatre, se’n van aprovar tres i ens en queda una, una
per continuar donant suport a l’equipament del Teatre del Born.
El Teatre del Born, com vostès saben, també ha tingut
vicissituds i complicacions en tota la seva recuperació, estem
a la darrera fase, que és l’equipament; sabem, som conscients
que s’hi han dedicat esforços per part de la comunitat
autònoma, però considerem que caldria fer un esforç addicional
per garantir que aquest teatre està en plenes condicions per
servir a la seva funció, que per a nosaltres és summament
important i per això hem presentat aquesta esmena de 100.000
euros que creiem que seria assumible en aquest pressupost.

I després també dir i advertir que la consellera en la seva
intervenció ha fet referència a tot un seguit de transaccions, no
sé si els grups del Govern quan intervinguin les concretaran,
però només dir que el meu grup no en té coneixement i per tant,
necessitaríem que es concretessin per poder orientar el sentit
del nostre vot.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, bon dia a tothom. President, gràcies, senyores i senyors
diputats. Bon dia a tots. Bé, si se’m permet un poc l’acudit, jo
no vull entrar en qüestions de quotes, Sr. Castells, però sí que
li diré que la consellera representa MÉS per Eivissa, si em
permet que ho digui d’aquesta manera, és evident. 

Però deixant de banda, insistesc, el joc de paraules, jo crec
que aquesta és una conselleria, tampoc pel temps de què dispòs,
aquest rellotge que hi ha allà dalt em dóna una mica la pauta,
encara que no faré cap valoració del que ha estat la gestió
d’aquesta conselleria, però sí diré simplement que hi ha coses
en les quals nosaltres hem estat perfectament d’acord i creim
que estan ben encaminades, d’altres que no evidentment. Però
no ha estat una conselleria que hagi desaprofitat aquests quatre
anys, a pesar de tots els problemes que ha tengut. Ens hauria
agradat evidentment que algunes coses haguessin anat de
manera diferent, però -insistesc- ara no estam aquí, i com diu
el Sr. Castells, aquest és un debat de pressuposts i jo em
limitaré amb el temps que em queda, a justificar el per què de
les tres esmenes que nosaltres hi tenim.

N’hi ha dues que estan vinculades, la tercera en canvi té a
veure amb l’esport i per tant, és d’un altre àmbit. 

La primera proposa que els doblers que s’han de transferir
a l’Institut Ramon Llull no es destinin a aquest institut, sinó
que vagin a incrementar la partida destinada a l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Per què? Idò és ben senzill, primer perquè
d’aquesta forma aquests doblers que estaven pensats per
difondre part de la nostra cultura a l’exterior, continuaran
servint per difondre aquesta mateixa cultura a l’exterior, però
seguint uns criteris i unes estratègies que són els que fixi el
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nostre Govern i no un altre. Dit d’una altra manera, no hi ha
cap motiu, cap ni un, ni mig, perquè les produccions culturals
balears i els seus creadors hagin d’anar pel món amb la
benedicció d’un govern que no té cap vincle amb aquesta
comunitat. Ja sé que em treuran la llengua o la cultura, però
això no són raons, això són excuses, és a dir, no té res a veure
el possible... no, no té res a veure la possible pertinença, o
compartir o compartiment d’una llengua i d’una cultura amb el
fet que això hagi d’anar per aquesta via. 

Diguem-ho d’una altra manera, els dic que són excuses, per
què són excuses? Bé, si un el que vol és justificar el traspàs de
600.000 euros a un organisme que com tothom sap té uns fins
que van molt més enllà de la llengua i de la cultura, diguem-ho
clar, aquest és l’objectiu, uns fins que evidentment són
estrictament polítics, els fins de l’Institut Ramon Llull en
aquests moments, no dic que siguin fins fundacionals, i encara
en podríem parlar també. Però en tot cas ho són en aquest
moment, són fins de propaganda política de la que du a terme
un govern autonòmic, el Govern de la Generalitat de Catalunya,
que té en aquest moment com únic objectiu i és perfectament
visible jo crec per a tothom, independitzar-se de la resta
d’Espanya o sigui també de les Illes Balears. Creuen de veres
que és una bona idea exposar part de la nostra projecció cultura
aquest contagi? 

Fa pocs dies la mateixa presidenta Armengol, qualificava
d’“irresponsable”, amb aquestes paraules, el Govern de la
Generalitat i troben que és realment responsable anar del bracet
amb un govern irresponsable? Jo la veritat crec que no i crec
que és un gran error, però allà vostès.

L’altra esmena de l’àmbit cultural persegueix que les
modalitats insulars siguin usades de manera efectiva en els
nostres mitjans de comunicació públics, ja que aquest és l’abast
que podem tenir aquí. I no només usades, també fomentades
per mitjà de programes específiques que en puguin promoure
l’ús. Es tracta de complir ni més ni manco allò que fixa l’article
35 del nostre Estatut d’Autonomia, tot l’article 35, no només
aquella part que convé, diguem-ne, a aquells que entenen la
llengua com un instrument d’unificació política, no és el cas,
per a nosaltres com a mínim. I l’esmena també demana que la
nostra ràdio i la nostra televisió públiques contribueixin més
del que ja fan, això ho reconec, en el foment de la història i de
la cultura pròpies de les Illes Balears. 

La darrera esmena que ja no té a veure amb l’àmbit cultural
-i amb això acab-, és una esmena recurrent i necessària creim,
que està relacionada amb l’esport i amb la necessitat que les
associacions esportives -la consellera s’hi ha referit abans-,
d’alguna manera integrin de cada vegada més les persones que
tenen una discapacitat i, per tant, que aquestes activitats que fan
les associacions siguin encara més, sé que ho són ja, però
siguin encara més inclusives des d’aquest punt de vista.

I res més. Moltes gràcies i en tot cas els deman la
consideració o la reconsideració, si ja ho han considerat,
respecte les esmenes que els acab d’anunciar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, torn del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, a Eivissa no
tenim MÉS per Eivissa, no existeix com a partit polític. Però és
que com que vostè ho ha comentat, ho diu..., ho comento com
a eivissenc.

Bon dia a tothom. I, Sra. Tur, permeti’m que comenci
citant-la a vostè, la cultura no ha estat mai una prioritat per a
cap govern de dretes. Hem vist ara els portaveus que m’han
precedit com han intentat tirar-se els trastos uns als altres sobre
aquesta qüestió. Però he de dir personalment, veient que per a
molts partits polítics i sobretot la part de la dreta, la cultura és
una despesa, és un tirar els sous per a ells, és obvi que només
hem de veure les seves polítiques d’inversió durant tots aquests
anys o lustres en matèria de cultura.

També un titular que ha sortit aquests dies, alguns tenim
una deformació econòmica, numèrica i ens agrada mirar els
anuaris, llegeixo textualment, “los baleares gastan 5,9 euros
en cultura, 6 veces menos que en bares y en restaurantes”.
Això és l’anuari de’estadístiques culturals del 2008 i fa
referència a 2017. Per tant, a Espanya li agrada més beure i
dinar que no fer cultura, això vostè ho sap perfectament, Sra.
Tur. 

I per tant, m’entristeix molt veure, escoltar especialment
com determinats partits...

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

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, guardin silenci per favor. Continuï.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Una altra vegada sembla ser que el Sr. Borràs i el Sr.
Casanova no tenen cap educació, ja ho varen fer ahir a la tarda
i avui sembla que tot fa riure. Tenen una falta d’educació que
m’estalvio dir-ho...

(Remor de veus)

Bé, per favor! Calli ja, de veritat, i deixi’m acabar d’una
vegada!

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats un poc de silenci. Sr. Aguilera, continuï
per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Em deixa acabar d’una vegada?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera. continuï!

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
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Si em deixen.

EL SR. PRESIDENT:

I tant que sí.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

És obvi que la falta de respecte es fa present.

Sra. Consellera, la cultura i la llengua hauria de ser un
element distintiu de les nostres illes, de cada persona,
independentment del lloc d’on venim i respectar això. Sembla
que determinats partits polítics utilitzen la llengua com un
element per fer mal i la llengua hauria de ser un element de
comunicació entre persones. Ens alegrem personalment i
especialment de les Pitiüses de tot el tema de la Llei de
memòria històrica, de les fosses, és una feina conjunta d’aquest
Parlament i en aquest sentit també, que per primera vegada
s’han intentar cercar les restes de persones que en el seu
moment varen ser assassinades i en aquest sentit esperem que
algun dia aquesta memòria es recuperi.

Una altra qüestió -i vaig molt ràpidament perquè tenc poc
temps i avui parl com a eivissenc- cap partit polític, ja sigui el
PP o el Partit Socialista o el contrari, mai no han invertit sous
en espais per desenvolupar la cultura i l’esport, qüestió que la
seva conselleria és completament heterogènia. En aquest sentit
és obvi, una vegada més el “ninguneig” absolut per part de
Mallorca, podríem dir, i de la resta de partits que no han sabut
demanar el que pertoca a les nostres illes, concretament a
Eivissa.

En aquest sentit també, com a eivissenc, donar-li
l’enhorabona perquè ha tengut sensibilitat i treballa per donar
coneixement de la cultura i importar-la a la resta de les Illes; en
aquest sentit sembla que la falta d’interès per part de la resta de
partits polítics de veure què es fa a la resta d’illes, doncs, és
una... és palès, i per primera vegada podem veure a Eivissa
altres formes de cultura en les diferents expressions i fer un
esforç en aquest sentit, no?, encoratjar-la en aquest sentit.

També, com vostè sap, la seva conselleria o almenys la seva
competència a Cultura és transversal i patrimonial dels consells
i els ajuntaments, molts dels ajuntaments, fan una oferta. Bé,
encoratjar-la i donar-li ànim per continuar. 

I l’única que em queda, i acabaré, content perquè serà a
l’única pràcticament de les setanta esmenes que he presentat
que em faran una proposta de transacció, una proposta de
transacció al respecte, i concretament es refereix a Patrimoni de
la Humanitat d’Eivissa, concretament els anim a veure el
pròxim dia 30 de desembre a la 2, a les 20.30, un reportatge on 
es plantejarà o es posarà de manifest que Eivissa és Patrimoni
de la Humanitat per la seva murada fortificada de Dalt Vila, pel
jaciment fenici de Sa Caleta, la Necròpolis de Puig d’Es Molins
i el Parc de Ses Salines, recordar-ho per a tothom. És obvi, i
sembla ser que hi ha alguns diputats i diputades, que no tenen
coneixement de la importància de l’illa d’Eivissa, de tot el
patrimoni històric amagat ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja acab, senyor. De tot el patrimoni amagat fenici púnic que
hi ha i cap govern ni administració, ja sigui des de l’Estat
passant pel Govern ni els consells ni els ajuntaments, no ha fet
un esforç per intentar rescatar tota aquesta història de fa milers
d’anys que està enterrada i amagada. Per tant, he presentat
aquesta esmena, arribarem a una transacció, és obvi que
100.000 euros no donen per a molt, Sra. Tur, però esperem que
l’Ajuntament de Sant Josep...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... l’Ajuntament de Vila i la resta d’ajuntaments i els consells
puguin fer un esforç per intentar incrementar aquesta aportació. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica, al torn en contra, perdó. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina
Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. La Conselleria de
Cultura, Participació i Esports gestionarà el 2019 un total de 97
milions. Aquesta conselleria aposta per la cultura, aposta pels
esports, per la normalització lingüística, per la joventut i la
participació; tots temes bàsics per a una societat avançada i més
justa. La cultura és l’aliment de l’ànima i l’esport és bàsic per
a una millor salut. 

Cultura té el pressupost més alt de la legislatura, 25 milions;
la cultura empodera el ciutadà, és un eix de transformació
econòmica i fins i tot també de cohesió social, així com un gran
element també de projecció exterior.

Els objectius són impulsar el sector cultural, però també fer
arribar la cultura al màxim de ciutadans i, per suposat també, la
internacionalització com un tret identitari. Per això, la
Conselleria de Cultura dóna molta més ajuda a aquest sector,
es creen noves places tant a l’Arxiu del Regne de Mallorca com
al Museu de Mallorca, que és molt trist que en aquesta illa no
tenguem un museu de referència com cal perquè tenim una
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cultura pròpia, la talaiòtica, que en aquests moments no es pot
visitar, no es pot gaudir, no es pot a nivell didàctic, per
exemple, i és una feina molt encoratjadora. Així com també
dues per al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Per
tant, hi més treballadors per la cultura d’aquestes illes. 

El Museu de Mallorca creix econòmicament quasi un 25%,
1 milió d’euros, 1,7 per a biblioteques, 3 milions per a política
lingüística perquè el català, la llengua pròpia de les Illes, és una
eina de cohesió social i una riquesa compartida.

Joventut sembla que baixa, però recordau que s’ha transferit
al Consell de Mallorca.

Respecte d’Esports s’ha incrementat quasi mig milió.
Tenint en compte que en el 2015 era d’1,5 milions i ara són 3
milions el suport que aquesta conselleria dóna als esportistes,
als clubs i a les federacions suposa un increment d’un cent per
cent respecte de la legislatura passada. Per tant, també es
promociona l’ajuda, es dóna suport a l’esport, per què?, pel seu
caire social, perquè és un esport que lluita per la integració, un
esport inclusiu, un esport amb valors. El programa “Posam
valors a l’esport”, que dóna suport als equips i esportistes
destacats i, com no podia ser també d’una altra manera, dóna
suport als esports d’alt nivell. 

100.000 euros per a una nova línia de subvenció per a
esdeveniments esportius, perquè organitzar campionats oficials
d’àmbit estatal i internacional també ens dóna projecció; s’ha
treballat un pla d’igualtat, ara que estam lluitant contra aquesta
xacra, un pla d’igualtat per a l’esport, 100.000 euros; 300.000
euros per a la Fundació d’Esport Balear per a un patrocini
d’equips de màximes categories no professionals i que tenen un
retorn mediàtic que ens ha de fer sentir orgullosos; es crea el
nou institut d’indústries culturals, amb un 1,5 milions.

Participació i memòria democràtica, amb 1.350.000, ha
incrementat un 30% i servirà per exhumar fosses, per al cens de
les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i és una feina de
reparació, com ha dit la Sra. Laura Camargo, que en molts
d’anys, que en molts d’anys no s’havia fet. És una qüestió de
justícia històrica.

Un altre punt on s’ha apostat també, la Simfònica, amb 1,7
milions, arribant més, per tant, arribant al 7,7 quan va estar a
punt de desaparèixer. 

Per tant, hi ha hagut un increment, una pujada i una aposta
per les instal·lacions, per l’art jove, suport als esports, política
lingüística, justícia històrica i també per diversificar la cultura
entre les diferents illes. Per tant, la cultura i l’esport cuiden
l’ànima i el cos d’aquests ciutadans de les Illes Balears, l’ànima
i el cos d’una societat sencera i li donen cohesió. Per tant,
aquests quasi 100 milions serviran per a una societat de les Illes
molt millor. 

Respecte de les esmenes, votarem en contra de l’esmena a
la totalitat presentada pel PP perquè consideram que sí
corresponen a la realitat. Respecte de les del Partit Popular hem
fet un esforç de transacció, a la comissió se’n varen aprovar set,
eh!, per tant, hi ha hagut aquesta feina, aquesta sensibilitat. Ara
sí li proposam que quedava viva, la 14193, de l’Òpera de Santa
Eulàlia, d’afectació, de 100.000 euros. 

La resta, evidentment, no la votarem a favor per diferents
raons, ja sigui perquè no són competències pròpies o perquè ja
tenen partides i moltes ja augmentades. 

O la del Teatre d’Es Born de Ciutadella, que també la
presenta MÉS per Menorca, dir que té una partida de 400.000
euros i que s’ha de justificar abans del 31 de desembre de 2019,
per tant, una partida que queda per justificar el 2019 ara
demanar-la de 70 o de 100 per a mobiliari quan no és una obra
acabada no ens sembla adient. 

Respecte de les instal·lacions esportives, dir que la Direcció
General d’Esports i Joventut ja té línies de subvenció, que
vostès fan moltes al·legacions en aquest sentit, per tant, ja
lluiten per millorar les instal·lacions i la Fundació Esport
Balear ja té prevists ajuts per a tecnificació esportiva.

Quant a Podem, crec que si ha retirat aquella, només en
queda una de viva, també li proposam una transacció sobre la
14304, de l’Estatut de l’Artista, on s’acceptarien 50.000 euros,
però la baixa hauria de ser una altra que després li passaré a la
lletrada. 

Respecte de les esmenes d’El Pi, crec que només en
quedaven tres de vives, no li podem acceptar aquelles tan
concretes de Llubí, però sí que li oferiríem una transacció
respecte del Museu del Mar de Sóller, que concretament es
passa al Consell de Mallorca, de 60.000 euros, també la hi
passaré a la lletrada. 

Respecte de MÉS per Menorca només queda viva la d’Es
Born de Ciutadella, que seria una llàstima que es tudassin els
doblers una vegada que hi ha fins dia 31 de desembre del 2019
per justificar aquests 400.000 euros.

Respecte de Ciudadanos, a les tres vives... votarem en
contra, primer perquè ja hi ha una línia d’esports per a
discapacitats, ja li ho vàrem dir a la comissió, era la tercera,
però respecte de la de l’Institut Ramon Llull nosaltres estam
orgullosos de pertànyer i formar part de l’Institut Ramon Llull
com a una gran riquesa cultural, o pensa vostè, Sr. Pericay, que
l’Institut Cervantes vol colonitzar el món?, amb el mateix
raonament que vostè fa, eh? Està creat per l’Estat espanyol i es
difon per a tot el món, el pensa colonitzar tot?, no ho sé,
pregunti-s’ho vostè mateix.

I respecte dels estatuts d’IB3, ja fomenta la cultura i la
història de les Illes Balears, és un dels seus pilars.

Al Sr. Aguilera li proposam aquesta transacció per als
jaciments de Sa Caleta i Puig dels Molins, que són patrimoni de
la conselleria, de 100.000 euros per a aquest patrimoni tan
fantàstic, així com a Mallorca i a Menorca tenim cultura
talaiòtica és ben cert que Eivissa i Formentera, les pitiüses
tenen una cultura púnica lusitana fantàstica.

Per tant, queda molta feina per fer, sí, la precarietat dels
artistes que ha mencionat la Sra. Laura Camargo per exemple,
però s’ha fet un bon camí. S’ha fet un bon camí. S’ha treballat
per tenir més accés a la cultura. Per tant, només desitjaria que
cuidem la nostra ànima i cuidem el nostre cos. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sr. Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, el meu grup valora
molt positivament la feina, l’esforç i la voluntat de millorar la
vida de les persones que ens demostren aquests pressupostos en
general i aquests en particular perquè les polítiques culturals,
les esportives, les de Joventut i les de Participació i Memòria
milloren la vida de la gent.

Per a l’elaboració d’aquests pressupostos s’ha seguit el full
de ruta que suposa el Pla de cultura. Vull donar l’enhorabona
i les gràcies a la Sra. Sureda que ha fet molta feina, ens consta.

En aquest pla de cultura s’han recollit les propostes i
reivindicacions de les persones que han participat en la seva
elaboració. Enhorabona, consellera, també a vostè perquè s’ha
fet una bona diagnosi sobre la situació de la nostra comunitat
i quin és el camí a seguir.

Per cert, Sra. Ramón, aquí jo crec que manda narices, no?,
aquesta senyora, la Sra. Consellera va fer una compareixença
el mes de febrer, tots nosaltres li vàrem fer preguntes i li vàrem
fer aportacions i li vàrem fer crítiques. Ha fet a part alguna més
aportació en aquest temps? Cap ni una. Res més. Nosaltres
confiem en vostè, confiem en el vostre equip per fer aquest pla
de cultura perquè el continuï fent i perquè el desenvolupi.

També li hem de dir que tenim una valoració molt positiva
des de l’Agenda Menorca, des dels creadors de Menorca,
nosaltres reconeixem aquesta feina i allí la gent està contenta.

La Direcció General de Cultura, a part de prioritzar el
manteniment dels equipaments culturals que ja tenim i que
tanta falta ens feia, també ha apostat pels nous espais perquè si
no es perdien els diners i perquè l’Orquestra Simfònica es
mereix tenir per fi aquesta nova seu, com també el Centre de
Toni Catany.

L’Institut d’Indústries Culturals parteix... també és una
demanda nostra o era un dels acords que teníem nosaltres,
també al nostre programa electoral. L’Institut d’Indústries
Culturals parteix amb un pressupost d’1 milió i mig, dels quals
mig milió ve de la Conselleria d’Indústria i això ho volem
posar en valor, perquè amb la seva implicació constatem el
valor que dóna aquest govern a la diversificació del model
econòmic del que tant es parla aquí, la cura per les condicions
laborals dels treballadors d’aquestes indústries, però alhora
l’ICIB resta a la Conselleria de Cultura perquè pensem que la
cultura és un valor en ella mateixa i estam contents que resti
aquí.

L’Institut d’Estudis Baleàrics aposta per augmentar un any
més la seva dotació per tal de seguir ajudant els creadors i les
creadores perquè puguin ensenyar la seva obra no només a casa
seva, sinó a tota la comunitat i la resta de l’Estat.

En política lingüística no augmenta el pressupost, es
treballa de manera constant des de l’inici de la legislatura a
recuperar el valor de la llengua com a eina de comunicació i
com a patrimoni propi, i dic “a recuperar” perquè recordem
com s’ha denigrat, com es va denigrar a la passada legislatura.
Suposo que se’n recorden, no, Sra. Ramón?

A Memòria Democràtica el pressupost també augmenta per
donar compliment a les lleis de fosses i de memòria
democràtica que s’han aprovat en aquesta seu aquesta
legislatura. Es continuaran exhumant les fosses contemplades
al mapa per tal que els cossos de les persones represaliades
tornin amb els seus familiars i recuperem tots, tots, la dignitat
que vàrem perdre. Per a nostre grup i... compartim les paraules
de la Sra. Camargo, iguals quasi per al nostre grup, és una de
les fites més importants en les quals ha treballat aquest govern.

En Joventut volem remarcar les línies d’ajuda per a
projectes d’innovació, d’investigació i publicacions que
específicament seran per als joves i sumat a l’augment del
Carnet Jove diem a la gent jove que els veiem i que ens
importen i que estam treballant pel seu benestar.

Pel que fa a Esports, seguim amb la llosa del Palma Arena,
suposo que tots ens en recordem pressupost rere pressupost, a
finals de 2019 deixarem de pagar-lo i podrem dedicar aquests
diners a fer més polítiques esportives... -hola, Sr. Gonyalons,
li reconec la seva feina, li vull reconèixer la seva feina...

(Remor de veus)

...es dupliquen en aquests pressupostos les ajudes a les
federacions, a les competicions interinsulars -com ha dit vostè-
i a les estatals. Hi ha una nova línia de patrocini per a
esdeveniments esportius a totes les illes, també aquesta
legislatura s’havien promocionat els esdeveniments esportius
femenins i ara aquesta voluntat es recollirà, creiem que és molt
important, al Pla d’igualtat en l’esport que serà una eina
importantíssima de treball per eliminar les discriminacions per
sexe. Quant a instal·lacions i equipaments el que valorem molt
positivament és el suport que es dóna amb les noves línies
d’ajuts a les federacions, als ajuntaments i als consells per al
material i per a millores en els seus equipaments.

Per a IB3 tenim aquest any un augment amb fons propis de
10 milions d’euros que és per valorar. Tots hem pogut veure
l’augment en la producció pròpia i un exemple en són les tres
sèries i una quarta en preparació i el canal YouTube que a més
permeten ampliar l’audiència.

També l’any passat es va apostar per la renovació
tecnològica absolutament necessària. Fins aquí la nostra
valoració. 

Quant a les esmenes les nostres per a la pista d’atletisme de
Maó i el camp de futbol de Sant Rafel d’Eivissa varen ser
acceptades en ponència.

Quant a les de Ciutadans ja vàrem dir que les votaríem en
contra perquè la nostra participació en l’Institut Ramon Llull fa
que augmenti la promoció de la nostra cultura -i això ens hauria
d’alegrar- a l’exterior, però sempre tenint en compte que aquest
govern és lliure de decidir en què i com, i sí, amb la gent de
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Catalunya, Sr. Pericay, amb la gent de Catalunya tenim coses
en comú, una de les quals és la nostra llengua, en tenim dues,
la catalana i la castellana, encara que no li agradi.

Demanen també el foment de la cultura pròpia als mitjans
de comunicació autonòmics, i ja li vaig recordar que dos dels
punts dels objectius de la ràdio i de la televisió públiques
obliguen a difondre i promoure la llengua catalana pròpia
d’aquestes illes i així es fa, però és una mica contradictòria amb
una altra esmena que varen fer, amb una..., lleven diners a la
partida d’ajuts als mitjans de comunicació privats precisament
per estar fomentant aquesta llengua pròpia i la donen a
educació per a llibres, Sr. Pericay, aquí hi ha una mica de
contradicció, no? Deu ser que com que és la Direcció de
Política Lingüística els fa urticària, els fa picor i li lleven
diners. 

Pel que fa a la d’esport inclusiu, ja hi ha partida i sense
afectar cap altra partida ha augmentat, l’any passat vàrem fer
aquesta esmena, se’ls va acceptar i aquest any ja s’estan fent
esdeveniments en aquest sentit.

D’El Pi vàrem acceptar... varen acceptar vostès la
transacció per l’Enciclopèdia de Mallorca i ara se’ls ha
proposat una altra transacció que nosaltres acceptarem.

De Podem es va acceptar la transacció sobre l’auditoria del
Museu de Menorca. La de l’estatut del artista acceptem la
transacció a la baixa; tots els grups van aprovar la PNL que
vam presentar nosaltres respecte dels drets (...) artistes. I moltes
gràcies per retirar la del IFIB, Sra. Camargo.

De MÉS per Menorca em sap greu, Sr. Castells, però
votarem en contra de l’equipament pel Teatre Born, i crec que
ja se sap l’argumentari. Se li va donar, aquest govern li ha
donat 400.000 euros, encara no s’han gastat, encara no s’han
començat les obres... No, és així, s’han licitat, però no estan,
encara; suposo que a l’estiu estaran i després ja es comprarà
l’equipament. A Menorca hi ha molts altres teatres, a les Illes
Balears hi ha molts altres teatres; ja ens agradaria a nosaltres,
a tots els ajuntaments, tenir els 400.000 euros.

Bé, del diputat Salvador Aguilera acceptarem..., si accepta
la transacció votarem a favor de la seva esmena. 

I quant a les esmenes del PP, n’hi vam aprovar algunes en
comissió, no dirà que no tenim bona voluntat, Sra. Ramon, i ara
acceptem la transacció. Però miri, Sra. Ramon, ja li ho deia
l’any passat que s’havia de ser coherent per demanar augment
en partides; per dir-nos com d’importants són per a vostès les
instal·lacions esportives i els esportistes, les culturals i els
artistes, la joventut, la participació en general, ja m’explicarà
què té de coherent fer esmenes per demanar augment en
aquests conceptes i alhora buidar de pressupost aquesta
conselleria per donar-lo a altres conselleries. No són creïbles,
Sra. Ramon. Fan esmenes a la totalitat de la secció i dels seus
ens i consorcis quan tots augmenten de pressupost. Potser és
que volien tornar a la precarietat en què estaven. 

Volen millor dotació per al Consell de Mallorca però
després ens diuen que l’administració està sobredimensionada.
Veiem una sèrie d’esmenes per a equipaments culturals que fan
baixa a una partida que no té els diners que vostès treuen per

després omplir-la amb un sablazo a la AETIB i a l’ITS, un
clàssic en aquests pressupostos. És a dir, no volen impost però
ens repartim els diners, ens repartim els seus diners. Coherència
nul·la en la forma i el contingut.

Presenta una esmena a la totalitat de l’IEB perquè diu que
no està bé, i després treu 1,5 milions per donar-los a esports,
que ja augmenten les partides, és a dir, per un costat vol
partides per a itineraris culturals i esdeveniments culturals, però
després treu a l’IEB 1,5 milions que es dedica precisament al
seu pressupost als creadors, que són els que fan aquests
esdeveniments i itineraris. Almenys l’any passat la dèria
aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Baquero, per favor vagi... vagi acabant.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Uf!! La dèria aquesta va estar concentrada a la secretaria
general, que llavors tenia 4,5 milions i n’hi van treure 17; se’n
recorda, Sra. Ramon.

Bé, em pot explicar també els 4,5 milions que van d’IB3 als
serveis socials. Per què ara li molesta tant la televisió pública?,
potser perquè ja no és el seu instrument de propaganda?

(Remor de veus)

Per què si el 2005...

(Alguns aplaudiments)

Per què si el 2005, i miri’s la memòria que van escriure
vostès i miri’s tot el que van dir llavors, per què el 2005 sí
reconeixien que IB3 suposava diversificació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Baquero...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

... econòmica?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Baquero, se li ha acabat el temps. Pot fer ús de la
rèplica després, d’acord? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Sara Ramon.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Parlaré des de l’escó.

EL SR. PRESIDENT:
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Guardin un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, vull mostrar la meva satisfacció, estam molt contents de
les esmenes aprovades i de l’esforç que han fet des de la
conselleria. Avui he descobert que tenim alguna cosa en comú,
consellera; també, a part de ser eivissenca, ens ha casat una
figura de Sant Rafel, a vostè Joan Marí Cardona i a mi Pep
Negre.

Li he de dir a Josep Castells que en serveis socials no vàrem
presentar esmena a la totalitat. Vostè deia que aqueixa
conselleria va començar quan toca, des d’un inici. Aquest ha
estat el nostre argument o és l’argument, que a causa dels
problemes que han trobar durant aquests anys la conselleria ha
hagut d’anar alentint-se i hi ha molts de projectes que no han
sortit, que s’han endarrerit, això és el que he dit, que vostè era
tan incoherent i ahir deia una altra cosa.

Allò de la conselleria quota des d’un inici va començar com
una conselleria quota. Hem dit que funcionen com a
conselleries estanques; hem posat exemples, no ho hem
argument amb res, o sigui, no pot ser que demanin el requisit
de català, que ja han rectificat, per a l’òpera i no el demanin per
als professors del Conservatori Superior; aquí no hi ha una línia
real, no hi és. I li he de dir també que si el Partit Popular arriba,
aquest requisit el llevarem.

I allò del Pla de cultura nosaltres creim i deim que no
trobam que sigui una participació real, que sí que han fet
compareixences, en cap moment no ho hem negat, però és que
han presentat cinc documents, cinc documents. El darrer que va
presentar va ser el 2, el 3 encara no s’ha presentat en
compareixença, i això és el que jo he dit, que no era una
participació real. Crec que s’ha confós també amb algunes
esmenes que m’ha criticat que hem presentat, perquè allò de la
Casa de Música no hi ha cap esmena presentada a la Casa de
Música, simplement he dit que creim que no serà una realitat,
ja que ha sortit en premsa que hi ha molts de problemes perquè
es dugui a terme aquest any, i encara que hi hagi dotació per
part del Govern balear probablement aqueixa dotació es perdrà.
El mateix que en Toni Catany, tampoc no tenim cap esmena,
hem dit que és un projecte molt ambiciós i positiu però que està
endarrerit.

A la Sra. Baquero simplement li he de dir allò d’IB3, que ha
incrementat 10 i nosaltres n’hem llevat 4,5, perquè pensam que
és suficient per a aqueixa millora tecnològica.

I bé, ara, dient les nostres esmenes, votarem, al Grup
Podemos, els votarem a favor de l’estatut de l’artista, creim que
és una bona partida per evitar la precarietat cultural, i és un
primer pas positiu. A les esmenes d’El Pi, que són moltes
demandes dels municipis, com les nostres, les votarem a favor
totes. I al Grup de Ciutadans ens abstendrem a la gestió
autonòmica, la 14427, perquè pensam que s’ha de gestionar...
que ha de ser des de l’Estat.

I bé, res més. Per part del Partit Popular els desitjam bones
festes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. (...) rèpliques. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Intervindré des del meu escó.
Senzillament voldria agrair el fet que s’hagi acceptat aquesta
transacció, que no suposa rebaixa de l’import. Torn a insistir en
la importància que el desenvolupament d’aquest estatut de
l’artista s’inclogui dins el Pla de cultura, atès que és un pla viu.
I també volem agrair que altres grups parlamentaris com el
Partit Popular donin suport a aquesta iniciativa que, com he dit,
va ser aprovada per unanimitat en el Congrés dels Diputats.

I només desitjar a tothom bones festes, molts d’anys i que
puguem tornar el mes de gener amb les piles carregades i amb
molta força per a tot el que ve.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Agraïm l’esforç que s’ha fet amb la
transacció, l’acceptam. Crec que és bo per a Sóller i per a tots
els visitants del museu.

I res més, donar les bones festes a tots i que ens caiguin bé
els torrons.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria replicar
al Sr. Pericay. Crec que vostè confon país i govern; crec que en
el fons vostè no ho deu confondre, deu saber perfectament la
diferència. Vostè confon país i govern, perquè vostè impugna
una col·laboració amb un país amb el qual evidentment hi ha
uns llaços culturals innegables, i ni tan sols vostè no s’atreviria
a negar-los; una altra cosa és que a vostè no li agradi
l’orientació política que té aquest govern. Que el Govern de la
Generalitat de Catalunya estigui treballant per aconseguir la
independència no té res a veure amb la col·laboració cultural,
perquè evidentment aquell govern, a banda que lluiti tan
legítimament com vulgui per la independència de Catalunya,
continua fent les seves feines d’administració, entre elles la
promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes, per la
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qual cosa evidentment el nostre govern pot fer-ho amb molta
més profunditat i amb molta més eficàcia conjuntament amb el
Govern de Catalunya que no pas tot sol. Per tant crec que vostè
ha de distingir clarament el que és país del que és govern.
Podem no estar d’acord amb el Govern, vostè segurament hi
està més en desacord que no pas jo, però la col·laboració amb
el país en favor de la nostra llengua i la nostra cultura no
s’hauria de posar en dubte.

En segon lloc, voldria replicar a la Sra. Vilaret i a la Sra.
Baquero sobre el tema de la nostra esmena del Teatre d’Es
Born, i els explicaré un poc com ha anat aquest tema. Per al
Teatre d’Es Born, pels motius que diré més endavant, es va
acordar una inversió per a obra i equipament d’1 milió d’euros
que s’ha anat dotant en diferents pressupostos, el darrer dels
quals va ser una dotació de 400.000 euros per acabar aquest
projecte d’obra i equipament. Quan es va acordar i negociar
aquesta quantitat d’1 milió d’euros varen quedar fora
intervencions que ja se sabia que eren imprescindibles perquè
el teatre pogués obrir, com per exemple alguns elements de
mobiliari perquè, és clar, a vostè pot ser el mobiliari els sembla
menys important que l’obra civil, però sense cadires a les
llotges no es pot obrir ni es pot fer servir un teatre; sense
il·luminació no es pot fer servir un teatre.

Per tant, quan es va acordar aquest milió d’euros ja se sabia
que no era suficient i, precisament, aquesta és la dotació que
demanam ara, perquè es pugui obrir. És a dir, és una dotació
necessària perquè tot el milió que ja s’ha gastat tengui el seu
efecte i tengui la seva efectivitat, que és que el teatre es pugui
obrir. I quina motivació, i per què hi dedicam tants de doblers
en aquest teatre? Doncs, perquè aquest teatre alberga o
albergava, perquè clar, evidentment, no s’ha pogut fer servir
darrerament, i vostè ho sap perfectament, Sra. Baquero, quasi
bé m’ho hauria d’explicar vostè a mi perquè vostè ho sap més
bé que jo, un premi, el premi, el Premi Born, que duu el nom
del teatre, el premi de texts dramàtics més important de tot
l’Estat i que li dóna una projecció cultural a Ciutadella, a
Menorca i a les Illes Balears que fa que nosaltres considerem
que la comunitat autònoma s’ha de comprometre amb la posada
en marxa d’aquest teatre.

Per tant, que estigui encara executant-se i que estigui
pendent de certificació part dels 400.000 euros que es varen
dotar en el pressupost anterior no és cap obstacle perquè hi hagi
disponibilitat d’aquests 100.000 euros perquè es puguin licitar
els subministraments de tot aquest equipament que, com dic, és
imprescindible perquè aquest teatre pugui obrir les seves
portes. 

Per això, després d’aquesta explicació els agrairia molt que
reconsiderin la seva posició i donin suport a aquesta esmena.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president, intervindré també des d’aquí. Sr.
Castells, qui confon país i govern és justament el Govern de la
Generalitat, aquest és el problema i aquest és el problema d’un
contagi de què jo parlava abans, eh! Jo no dic que aquest
govern el confongui, però aquest govern va de bracet amb un
govern que sí ho confon a través d’una institució que és
l’Institut Ramon de Llull que no té com a objectiu únic, com a
mínim, la difusió d’una llengua i una cultura sinó que va molt
més enllà d’això i més en el context actual d’aquests darrers
dos o tres anys. Per tant, és evident el que li dic, una altra cosa
és que a vostè li sembli bé, tot el respecte, però com pot
comprendre, evidentment, sé el que em dic. 

Sra. Vilaret, vostè ha fet una analogia realment que m’ha
deixat de pedra perquè, clar, em diu que això és com si
l’Institut Cervantes volgués polititzar el món, m’ha dit una cosa
així; no, clar, no, miri hi ha una diferència essencial, Espanya
no es vol separar del món, clar, és que el que jo li dic, jo no sé
si m’entenen, però els ho estic explicant, eh?, aquest és el
problema, no és un problema de llengua, de cultura, etc., és un
problema d’un altre ordre. Igual, Sr. Barquero, exactament
vostè igual, és a dir el, el... Baquero? Perdó, perdoni la erre,
eh?, clar, sí, una partida de baixa justament perquè aquí, encara
que l’excusa sigui la llengua, evidentment el que hi ha és una
finalitat política, clar que sí. 

Per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres no podem més
que oposar-nos a tot això. Res més.

Moltes gràcies i molts d’anys, per cert.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de contrarèplica. Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina
Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. El primer de tot, donar l’enhorabona
a la consellera i al seu equip per la feina que han fet, una bona
feina per fer arribar la cultura a molta més gent, a moltes més
illes amb noves instal·lacions i millors, amb més suport a
l’esport, política lingüística, justícia històrica, art jove, etc.

El Sr. Pericay parla de contagi, contagi, idò la mateixa
institució deu ser una epidèmia l’Institut Cervantes, no?, si una
contagia, l’altra també. Per favor!, parlam de cultura, parlam
que hi ha una unitat de llengua i no confongui una cosa amb
l’altra. Gràcies. 

Per cert, bon Nadal a tothom gaudint de molta cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret.

(Alguns aplaudiments)
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Torn del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Elena Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Ramon, li preg que faci
propostes al Pla de cultura, que segur tot les agrairem molt i la
consellera i el seu equip també. 

Quant al Sr. Castells, ha fet esment al Premi Born, és que
no només són els 400.000 euros per a equipament que se li han
donat sinó que a sobre són els 10.000 del Premi Born, és molt
important això, és que és una... Sr. Nel, ai!, Sr. Martí?

A veure, el projecte, Sr. Castells, inclou obra i equipament,
és veritat que s’han començat les obres aquest dimarts, m’havia
despistat, fa quatre dies que han començat les obres; s’ha licitat
conjuntament obra i equipament i inclou les reformes
necessàries i l’equipament necessari. Nosaltres, d’aquests
400.000 n’estam satisfets, de la consolidació del Premi Born,
n’estam satisfets, però creim que hi ha altres espais a l’illa de
Menorca i a tot les Balears que els agradaria molt comptar amb
aquests 400.000 euros, Sr. Castells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Doncs, una vegada esgotat el debat
del bloc número 10, de Territori, Energia i Mobilitat, i el bloc
11, Cultura, Participació i Esports, passam a la votació dels
debats

Bé, passam a les votacions, 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, votam les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Perdón, quería proponer en esta enmienda, ya que después
de la exposición de los diferentes portavoces, el problema para
que saliera adelante, que era un tema de las partidas, pues
quería proponer una transacción a El Pi en la que la afectación
de los... la enmienda de aceptación de 450.000 euros, sección
12, centro de coste 12201, programa 751B, subconcepto 44101,
para que de esta forma se pudiera salir adelante y que la
voluntad de los vecinos, que no somos más que servidores de
los ciudadanos, pudiera salir adelante y esta propuesta se
pudiese aceptar e integrar en los presupuestos.

EL SR. PRESIDENT:

Cap grup no s’oposa a la transacció que ha ofert la Sra.
Seijas? Cap grup no s’hi oposa? Sí, doncs es vota talment.

Votació de l’esmena...

(Remor de veus)

Qualque grup s’hi oposa?

Sí, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular estam d’acord amb la transacció que proposa la Sra.
Seijas, jo crec que l’important és que aquesta esmena surti així
com volen els veïnats de Son Puig.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

La resta de grups volen veure l’esmena?

Silenci, per favor. Silenci.

La resta de grups volen veure l’esmena? Acostau-vos un
moment a la lletrada major, per favor, els portaveus.

Ho torn demanar: qualque grup s’oposa a la transacció?

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, Sr. President, des de MÉS per Mallorca ens hi oposam.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació de l’esmena talment, passam a
la votació de la 13735. Votam.

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

13769. Votam.

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

13774. Votam.

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

13776. Votam.

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

13784. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

13785. Votam.

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

13786. Votam.
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24 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

13778. Votam.

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

Bé, tenim clarament el Reglament que no permet el temps
de les votacions ni entrar ni sortir, podem fer una excepció,
podem fer una excepció...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., surti, per favor, surti.

A continuació, votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

13940. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13941. Votam.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. President, disculpi, però hi ha una transacció a aquesta
esmena que m’ha ofert el Grup Socialista, per import, aprovar-
la, que seria afectació pel transport regular per carretera de
Formentera, per donar compliment a la Llei d’accessibilitat
ambiental, en lloc de 400.000 euros, serien 350.000 euros. La
13965.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, però no votam aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

No, som a la 13940, la seva és la 13965, Sra. Cabrer.

Bé, la tornam votar, d’acord?

13940. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13941. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13942. Votam.

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

13943. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13944. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13945. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13962. Votam.

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

13963. Votam.

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

13964. Votam.

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

La 13965 ha estat transaccionada, qualque grup s’oposa a
la transacció?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, era perquè l’esmena 13965, que és
l’augment de freqüències de transport regular per carretera a
Formentera, es transaccionaria davallant la quantitat de 400.000
a 350.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Qualque grup s’hi oposa?

Doncs passam a la votació de l’esmena 13965,
transaccionada. Votam.

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

13966. Votam.

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

13967. Votam.

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

13968. Votam.

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

13969. Votam.

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

13970. Votam.

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

13971. Votam.

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

13972. Votam.

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

14131. Votam.
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25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

14132. Votam.

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

14133. Votam.

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

14134. Votam.

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

14135. Votam.

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

14136. Votam.

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

14220. Votam.

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

14222. Votam.

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

14223. Votam.

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

14224. Votam.

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

14225. Votam.

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

14226. Votam.

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

14254. Votam.

21 vots a favor; 35 en contra i 1 abstenció.

14255. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

A continuació, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

14314. Votam.

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

14315. Votam.

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

Silenci, per favor.

S’han proposat transaccions a l’esmena 14316, 14317,
14318 i 14319. Qualque grup s’hi oposa?

Sí, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Sr. President. Nosaltres ens hi oposam, perquè
l’afectació que donen a la transacció proposada és al capítol 6
de l’IBAVI, que és un capítol de 30.308.114 euros, en què
venen detallats un a un amb els HPO a les promocions d’HPO,
a Eivissa la d’Es Cubells; la de Sant Lluís; la de Maó, amb
l’import exacte, amb la qual cosa, si no s’hi afegeixen doblers,
seria prescindir de promocions concretes i, a més, adjudicades,
i nosaltres, doncs, no podem admetre aquesta transacció, encara
que en el fons compartim moltes d’aquestes peticions,
d’aquestes i de Gent per Formentera, amb les quals també
estam d’acord. Però no podem admetre la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Doncs, atès que un grup s’hi oposa,
passam a la votació talment com estan redactades les esmenes.

Passam a la votació de la 14316. Votam.

28 vots a favor; 25 en contra i 5 abstencions.

14317. Votam.

9 vots a favor; 44 en contra i 5 abstencions.

14318. Votam.

Silenci, per favor.

11 vots a favor; 25 en contra i 22 abstencions.

14319. Votam.

11 vots a favor; 25 en contra i 21 abstencions.

A continuació, passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. S’ha proposat una
transacció a la 14367. Qualque grup s’oposa a la transacció?

Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. El mateix motiu, aquesta esmena
i la propera de Gent per Formentera, el motiu és l’afectació al
capítol 6 de l’IBAVI...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
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... a promocions, està detallat i no hi ha marge per a d’altres
actuacions, a no ser que es llevin promocions, amb la qual cosa
no estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, s’oposen a la 14367 i a la 14368, per la qual cosa es
votaran talment com estan redactades.

Passam a la votació de la 14367. Votam.

30 vots a favor; 21 en contra i 7 abstencions.

14368. Votam.

29 vots a favor; 21 en contra i 8 abstencions.

A continuació, votam l’esmena 14372, del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

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

A continuació, passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

Per favor, guardin un poquet de silenci.

14460. Votam.

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

14462. Votam.

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

14464. Votam.

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

14465. Votam.

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

14466. Votam.

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

14467. Votam.

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

14469. Votam.

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

14470. Votam.

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

14471. Votam.

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

14472. Votam.

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

14473. Votam.

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

14474. Votam.

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

A continuació, votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

14501. Votam.

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

14502. Votam.

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

14503. Votam.

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

14504. Votam.

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

14505. Votam.

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

14506. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 7 abstencions.

14507. Votam.

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

14508. Votam.

25 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

14509. Votam.

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

14510. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 24 abstencions.

14511. Votam.

3 vots a favor; 29 en contra i 23 abstencions.

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

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 5 / 20 de desembre de 2018 8695

En primer lloc, votació de l’esmena 13717, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Votam.

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

Passam a la votació del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la 13736 ha estat
transaccionada. Qualque grup s’oposa a la transacció d’aquesta
esmena? No?

Doncs, passam a la votació de l’esmena 13736,
transaccionada. Votam.

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

13737. Votam.

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

13738. Votam.

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

A continuació, passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

13946. Votam.

21 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

13947. Votam.

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

13948. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13949. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13950. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13951. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13952. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13953. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13954. Votam.

21 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

14184. Votam.

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

14186. Votam.

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

14187. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 6 abstencions.

14188. Votam.

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

14190. Votam.

20 vots a favor; 38 en contra i cap abstenció.

14192. Votam.

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

L’esmena 14193 ha estat transaccionada, per tant, qualque
grup s’oposa a la transacció?

Passam a votar l’esmena 14193, transaccionada. Votam.

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

14194. Votam.

Guardin un poc de silenci, per favor, tenguin paciència.

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

14195. Votam.

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

14196. Votam.

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

14197. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

14200. Votam.

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

14201. Votam.

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

14202. Votam.

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

14203. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 4 abstencions.
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14204. Votam.

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

14205. Votam.

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

14206. Votam.

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

14207. Votam.

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

14208. Votam.

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

14209. Votam.

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

14210. Votam.

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

14211. Votam.

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

14214. Votam.

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

14215. Votam.

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

14216. Votam.

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

14217. Votam.

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

14219. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

14250. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

14251. Votam.

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

14252. Votam.

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

14253. Votam.

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

Passam a la votació del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, la 14304 ha estat transaccionada. Qualque grup
s’oposa a la transacció?

Doncs passam a la votació de l’esmena 14304,
transaccionada. Votam.

53 vots a favor; 1 en contra i 3 abstencions.

La 14305 ha estat retirada. Passam a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 14427.
Votam.

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

14485. Votam.

21 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.

14486. Votam.

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

Votació de l’esmena 14541, del Grup Parlamentari Mixt,
del Sr. Salvador Aguilera, la 14541 ha estat transaccionada.
Qualque grup s’oposa a la transacció d’aquesta esmena?

Passam a la votació de l’esmena 14541, transaccionada.
Votam.

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

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del projecte de llei de pressuposts -silenci, per
favor- de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2019, així com els pressuposts de les
entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària de les Illes
Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació
de les esmenes durant la tramitació d’aquest projecte de llei.

Passam a la votació conjunta de la Secció 02, Parlament de
les Illes Balears; Secció 03, Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears; i Secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.
Votam.

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

Votació de la secció 05, Consell Econòmic i Social. Votam.

36 vots a favor; 1 en contra i 21 abstencions.

Votació de la secció 07, Consell Audiovisual de les Illes
Balears. Votam

31 vots a favor; 1 en contra i 26 abstencions.

Votació de la secció 11, Conselleria de Presidència. Votam.
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38 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.

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

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

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

37 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Secció 18, Conselleria de Salut. Votam.

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

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

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

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

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

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

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

Secció 31, Serveis comuns i despeses diverses. Votam.

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

Secció 32, ens territorials. Votam.

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

Secció 33, Serveis comuns tecnològics. Votam.

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

Secció 34, deute públic. Votam.

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

Secció 35, fons de contingència. Votam.

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

Secció 36, Serveis comuns i despeses de personal. Votam.

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

Secció 73, Institut Balear de la Dona. Votam.

37 vots a favor; 40 en contra i 21 abstencions.

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

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

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

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

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

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

Secció 79, Institut de Seguretat i Salut Laboral. Votam.

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

Votació de l’E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes
Balears. Votam.

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

E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears. Votam.

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

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

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

E20, Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.
Votam.

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

E21, Institut d’Estudis Baleàrics. Votam.

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

E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.
Votam.

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

S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears. Votam.

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

F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

F03, Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel. Votam.

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

F09, Fundació Robert Graves. Votam.

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

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

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

F14, Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears. Votam.
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35 vots a favor; 19 en contra i 4 abstencions.

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

37 vots a favor; 1 en contra i 20 abstencions.

C01, Centre Balears Europa. Votam.

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

C03, Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics. Votam.

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

C04, Velòdrom del Palma Arena. Votam.

Silenci, per favor.

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

C05, Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
Votam.

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

C07, Consorci de Foment i Infraestructures Universitàries.
Votam.

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

C11, Consorci de Transports de Mallorca. Votam.

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

C13, Consorci d’Infraestructures Entitat Local Menor
Palmanyola. Votam.

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

C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
IB. Votam.

33 vots a favor; 19 en contra i 6 abstencions.

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

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

Secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears. Votam.

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

A la següent votació ens han demanat votació separada. Per
tant, passam a la votació de la secció 06, Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; E04, Institut
Balear de la Natura; E07, Institut d’Innovació Empresarial de
les Illes Balears; E08, Institut Balear d’Infraestructures, serveis
educatius i cultural; E11, Ports de les Illes Balears; E17, Institut
Balears de la joventut; E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera; E23, Institut d’Indústries Culturals de les Illes
Balears; F01, Fundació per l’esport balear; F22, Fundació
Balear d’Innovació i Tecnologia; C02, Escola d’Hoteleria, i

C09, Consorci de recuperació per a la fauna de les Illes
Balears. Votam.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, Sr. President? Volíem demanar que un dels ens que
ha llegit, l’E08, formàs part de l’altre bloc. O el votàssim a
part, segons com el vulgui...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Votam tot el que he anomenat, menys l’E08,
d’acord? L’E08 el votarem després. Votam.

31 vots a favor; 20 en contra i 7 abstencions.

Passam a la votació de l’E08, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. Votam.

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

Ara passam a la votació de la secció 12, Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme; secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques; secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; secció 37, Fons
d’Impuls del Turisme Sostenible; E02, Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears; E03, Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental; E05, Institut Balear de l’Habitatge;
E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca. Votam.

33 vots a favor; 24 en contra i 1 abstenció.

Ara passam a la votació de l’F23, Fundació de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 22 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 2019.

(Aplaudiments)

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui un redactat coherent.

I com que no tenim més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.

Molts d’anys, bones festes i recordau que ara, d’aquí no-res
tenim una copa amb tots els companys i companyes aquí baix.

Gràcies.
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