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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda diputats i diputades. Continuam amb el debat
dels pressuposts per a 2020 del Govern de les Illes Balears. 

Començarem ara amb l’agrupació de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori amb les seccions i
entitats afins. Debat 6, de totalitat. 

Esmenes a la totalitat:

Grup Parlamentari Popular: Secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori, esmena RGE núm. 9819. E03,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena
RGE núm. 9820. E04, Institut Balear de la Natura, esmena
RGE núm. 9821. E19, Servei d’Informació Territorial de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 9822. C09, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 9823.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, esmena RGE núm.
9409 . E03, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmena RGE núm. 9421. E04, Institut Balear de la
Natura, esmena RGE núm. 9422. E19, Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9431. C09,
Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears,
esmena RGE núm. 9453.

Esmenes parcials:

Grup Parlamentari Popular: Secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori, al Programa 562B, sanejament i
depuració d’aigües, esmena RGE núm. 10017. Al programa
571A, gestió de residus, esmena RGE núm. 9983. Al
programa 571E, planificació forestal, esmena RGE núm.
10025. Al programa 572B, qualitat ambiental i sostenibilitat,
esmena RGE núm. 9981. E03, Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, esmenes RGE núm. 10016, 10019,
10033 i 10113. E04, Institut Balear de la Natura, esmenes
RGE núm. 10103 i 10104.

Grup Parlamentari Ciudadanos: Secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori. Al programa 561A, domini públic
hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua,
esmenes RGE núm. 9562 i 9508. Al programa 562A,
abastament d’aigües, esmenes RGE núm. 9516, 9509, 9622 i
9623. Al programa 562B, sanejament i depuració d’aigües,
esmenes RGE núm. 9564, 9507 i 9632. Al programa 571E,
planificació forestal, esmena RGE núm. 9506. Al programa
571F, espècies silvestres, esmena RGE núm. 9500.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori. Al programa 562A,
abastament d’aigües, esmena RGE núm. 9471. Al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, esmenes RGE núm.
9462, 9479, 9480 i 9484.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori. Al

programa 561A, domini públic hidràulic: protecció i control.
Directiva marc de l’aigua, esmenes RGE núm. 9679 i 9660. Al
programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, esmenes
RGE núm. 9666, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9667
i 9713. Al programa 571C, gestió d’espais naturals, esmena
RGE núm. 9712. Al programa 571D, conservació i millora del
medi natural, esmenes RGE núm. 9668 i 9716. Al programa
571E, planificació forestal, esmena RGE núm. 9717. Al
programa 571F, espècies silvestres, esmenes RGE núm. 9724
i 9700.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca: Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori. Al programa 571A,
gestió de residus, esmena RGE núm. 10182.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera: Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori. Al programa 571C,
gestió d’espais naturals, esmena RGE núm. 10139. Al
programa 571D, conservació i millora del medi natural,
esmena RGE núm. 10140. Al programa 571F, espècies
silvestres, esmena RGE núm. 10138.

Abans de començar amb la defensa de les esmenes,
demanaria als diferents grups parlamentaris si hi ha
substitucions per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, Mariano Juan substitueix Sebastià Sagreras.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Mercedes Garrido substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Pel Grup Parlamentari Ciutadans Marc Pérez-Ribas
substitueix Juanma Gómez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Grupo Unidas Podemos sustituye a Maria Antonia Martín
Perdiz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors començarem amb el debat de les
esmenes. Per un temps màxim de deu minuts començarem
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amb el representant del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Mariano Juan. Té la paraula.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bona tarda a to ts, senyors
diputats i diputades. Hem presentat una sèrie d’esmenes a la
totalitat a la secció 15 i a les diferents empreses públiques
compreses en aquest bloc, que naturalment ja les debatrem en
el ple amb més amplitud. 

Nosaltres creim que hi ha moltes formes d’invertir els
sous de tots, però sí que està clar que hi ha diferents opinions
a l’hora de prioritzar les inversions i la despesa. Això ho
demostra el fet que tots els partits presentam esmenes a
diferents direccions, encara que don per fet que tots volem
aprofitar al màxim aquests recursos que tenim, tenim diferents
criteris a l’hora de pressupostar-ho. Aquestes esmenes les
debatrem, com he dit, en el ple, però també hem presentat
esmenes parcials a aquest bloc, en total hem presentat 10
esmenes. Passaré a defensar aquestes esmenes, tal com està
previst.

Hem presentat, com he dit, esmenes a aquest bloc que són
necessàries, que creim que van en la línia de prioritzar
inversions que moltes ja no poden esperar per portar massa
anys encallades, són fonamentals per al manteniment
d’instal·lacions, però també per crear instal·lacions noves i
per solucionar problemes que ja són endèmics des de fa molt
de temps.

Començam amb l’esmena d’afectació 10017, per
incrementar el manteniment de la depuradora d’Alaior.
Actualment té un manteniment pèssim i això genera moltes
avaries, la qual cosa fa que aquests costos de reparació siguin
molt més grans del que haurien de ser, unit al fet de què
provoca abocaments. És una esmena d’afectació, per la qual
cosa no canvia l’import de la inversió en la Direcció de
Recursos Hídrics. Es demana que es destini un import nominal
de 100.000 euros, dins un import global que té de 47.918.000
euros la Direcció General de Recursos Hídrics.

Després tenim l’esmena d’addició 9983 sobre gestió de
residus que a Eivissa s’està construint, ja ho vàrem comentar
l’altre dia en el ple, una planta de gestió de residus per valor de
més de 50 milions. I el Govern té un compromís de pagar un
30% amb un protocol que va firmar ja fa uns anys amb el
consell i, com dic, és una quantitat molt important i el Govern
no ha posat absolutament res, cosa que sí que ha fet a altres
illes en inversions d’aquest tipus i el Govern hi ha col·laborat.
Això suposa cap a l’illa d’Eivissa una discriminació que creim
que s’hauria de començar a reparar. I aquí sol·licitam
únicament 1 milió d’euros, amb càrrec d’interessos de deute
públic.

Esmena d’addició 10025. La feim a la Direcció General
d’Espais Naturals i Biodiversitat, sol·licitam aquí 320.000
euros per comprar màquina per fer compostatge en el
municipi d’Escorca, a càrrec d’inversions de caràcter
immaterial, que té una partida concretament de 784.000 euros

i això servirà per aprofitar, com tots sabem, la matèria
orgànica que es tira al fems, a les escombraries, i les restes de
poda, per convertir-ho en abonament i, per tant, a més per no
incrementar els residus.

Esmena d’afectació 9881, que feim al programa 572B, de
la Direcció General d’Educació Ambiental, per firmar un
conveni amb el Consell d’Eivissa per a un pla insular contra la
contaminació lumínica, per un import de 100.000 euros.

L’esmena d’afectació 10016. Aquí allò que es proposa a
l’Agència Balear de l’Aigua és que disposi d’1 milió d’euros
per netejar torrents de Menorca. La importància de tenir nets
els torrents és una obvietat que jo crec que no fa falta ni tan
sols comentar-ho més.

L’esmena d’afectació 10019. En aquesta esmena proposam
que l’Institut Balear de Natura disposi d’un import de 300.000
euros per realitzar una obra sol·licitada fa ja diversos anys des
de Menorca, i és la recuperació de la zona de les antigues
llacunes de la depuradora de Ferreries, on s’han de treure tots
els llots tòxics i regenerar aquesta zona.

L’esmena d’afectació 10033. El mateix que deim dels
torrents de Menorca, que hem dit abans d’aquest milió, també
a Palma tenim els mateixos problemes, però aquí hi ha molts
més problemes, hi ha molts més torrents, i ja sabem les
conseqüències que té el mal funcionament dels torrents;
sempre és millor prevenir que curar, i a més surt molt més
barat. Aquí sol·licitam que l’Institut Balear de Natura dediqui
4 milions per netejar torrents de Palma, i crec que és un tema
de senzillament prioritzar.

Esmena de substitució 10113. Aquesta va en la línia de
millora d’eficiència de recursos econòmics, que sempre són
limitats i els hem d’aprofitar, com he dit al començament, al
màxim. No podem gastar-los malament, per tant creim que el
Govern té  massa càrrecs de confiança i alta direcció, i
proposam reduir l’import de 70.000 euros en alta direcció i
passar a despesa corrent, per a (...) de costos de producció
d’aigua, a l’Agència Balear d’Aigua, lògicament, que té moltes
deficiències.

L’esmena de substitució 10103 va en la mateixa línia que
l’anterior, i aquí tenim la possibilitat de millorar en treballs de
medi ambient; substituir llocs d’alta direcció, com he dit
abans, que creim que aquest govern ja en va ben assortit, per
llocs de treball forestals. Volem canviar 70.000 euros del
capítol 1 d’alta direcció pel capítol 1 de treballadors forestals,
que sempre n’hi ha pocs.

Esmena de substitució 10104. Aquí volem dotar l’Institut
Balear de Natura amb 100.000 euros a capítol 2 per a
vigilància de la posidònia, i rebaixar despesa de serveis
generals del mateix import.

Aquestes són les esmenes que hem presentat i que
m’agradaria que d’alguna manera es tenguessin en compte.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. A continuació tindrà el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari
Ciutadans presentem onze esmenes parcials. 

Començarem amb la del programa 561A, de domini públic
hidràulic, protecció i control i Directiva marc de l’aigua.
Tenim dues esmenes, la 9562 i 9508, de substitució i
addició... -se’m sent? Aquí volem destinar partides per a
recàrrega d’aqüífers de Menorca i per a la recàrrega i (...) de
protecció i control directe de l’aigua d’Eivissa i Formentera. 

En el programa 562A, d’abastament d’aigües, presentem
quatre esmenes: 9516, 9509, 9622 i 9623, que són totes
d’addició. La primera partida, de 850.000 euros, és per
millorar la neteja dels torrents; en aquest aspecte hem
presentat recentment una PNL perquè es creï... per instar el
Parlament, el Govern, a crear un pla de manteniment i neteja
de torrents, que de fet actualment no existeix. També les altres
esmenes estan valorades en 1 milió d’euros les dues primeres
i, la tercera, la 9623, en 1.326.000 euros, i són per invertir en
la millora de qualitat de l’aigua d’Eivissa. S’ha d’incidir que
avui l’aigua d’Eivissa no és potable.

Al programa 562B, de sanejament i depuració d’aigües,
presentem tres esmenes: 9564, 9507 i 9632, que són la
primera de substitució i les altres dues d’addició. A la primera
es traslladen els recursos de sous d’alts càrrecs i de l’ITS a
projectes no mediambientals, per millorar les infraestructures
a les depuradores en general: separació d’aigües residuals i
fecals a Sant Josep de Sa Talaia, amb un import de 3 milions
d’euros, i per millorar la depuradora de Sóller, de 2 milions
d’euros.

Al següent programa, el 571E, de planificació forestal,
presentem una esmena, la 9506, d’afectació, de 184.000
euros, per reforçar els serveis contra incendis sobretot a les
zones d’Eivissa i Formentera. I al programa 571F, d’espècies
silvestres, presentem una esmena, la 9500, d’addició, de
158.000 euros, per a recursos per tractar la plaga de serps i
altres espècies invasores a les Pitiüses, que provenen de la
importació d’arbres. També per millorar els controls
d’accessos d’aquestes mercaderies que poden ser perillosos
per al medi ambient.

He d’informar que ens abstendrem a les esmenes
presentades pels grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como hemos hecho hasta ahora,
el debate de la enmienda a la totalidad lo dejaremos para el
pleno, y pasaré a comentar muy brevemente las propuestas que
hacemos.

Por una parte, dotar con 1 millón de euros una inversión
para mejorar el suministro de agua en Maó y la eliminación de
nitratos de agua de consumo humano. 15 millones para
aumentar los recursos de ABAQUA para invertir en mejoras
de depuración de agua que sacamos de la eliminación de IB3.
La restitución de la parcela de la antigua depuradora de Cala
En Porter, en Alaior, para eliminar de forma definitiva los
problemas de mosquitos y ratas que genera en la zona
residencial adyacente. Otro aumento de la partida destinada a
ABAQUA de 4.245.000 euros para mejora y mantenimiento
de las depuradoras de Ibiza y Formentera, que proceden del
impuesto turístico. Luego, una intervención en el
mantenimiento de los emisarios de aguas residuales de Ibiza
y eliminación del emisario de Talamanca, de 3 millones de
euros, igualmente con fondos del impuesto de turismo
sostenible.

En definitiva, pensamos que el principal problema que nos
encontramos actualmente con el medio ambiente en Baleares
es la deficiencia de la depuración de aguas; estamos todos,
creo, concienciados al respecto, pero por lo que veo hay
dificultad en ponernos a enmendar este problema. El tema del
medio ambiente es fundamental, pero es fundamental tomar
medidas realmente para atajar el tema de las depuradoras, que
es fundamental en estas islas, y no podemos seguir poniéndole
parches y partidas insuficientes para hacer frente a ello.

Por otra parte también puedo anunciar que con respecto a
las enmiendas presentadas por el Partido Popular y
Ciudadanos, nos abstendremos para fijar la votación en el
pleno, pero sí votaremos a favor de las enmiendas de El Pi,
salvo las dos relativas a la compra de la finca de Cala Varques
y de Son Quint. Y també votaremos a favor de algunas
enmiendas propuestas por Gent per Formentera.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats , el nostre grup parlamentari manté un grapat
d’esmenes en aquesta secció. Un grup molt important d’elles
està relacionat, com altres grups parlamentaris, amb el tema
de la depuració d’aigües i amb el tema d’ampliació d’estacions
depuradores o realització d’estacions depuradores noves, o
una partida genèrica per a la depuració d’aigües; en tenim una
genèrica d’1 milió d’euros, i tenim esmenes específiques per
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a Sa Pobla, per a Consell, per a la Colònia de Sant Pere, Orient
i Inca.

A més a més en el tema de l’aigua, que evidentment és un
tema fonamental per a aquestes illes, tenim una esmena sobre
desnitrificació, perquè és un problema que afecta l’aigua
potable de molts  de municipis, per un import de 550.000
euros. 

Tenim una partida per a torrents, per a millora dels
torrents, per a neteja dels torrents, per al manteniment dels
torrents, 2 milions d’euros. És evident, i els episodis de pluja
així ho demostren, que necessitam invertir més en el
manteniment dels torrents perquè no es generin inundacions
i problemes, perjudicis i danys econòmics, i fins i tot humans,
per culpa del mal manteniment dels torrents.

Tenim una esmena de 240.000 euros per reforçar el
personal dedicat a la Direcció General de Recursos Hídrics a
informar; hi ha moltíssims d’expedients embossats, aturats en
aquesta direcció general, expedients d’obra de rehabilitacions
de diversa índole, amb diversos usos urbanístics, que no
s’executen per culpa de la lentitud absoluta que existeix, e l
col·lapse en aquesta direcció i en aquest tràmit d’informe de
recursos hídrics. És evident que això s’ha d’agilitar de qualque
manera i nosaltres aquí feim una proposta.

Després tenim una esmena sobre el cobriment del torrent
de Manacor de 100.000 euros. És una esmena reiterativa per
part del nostre grup parlamentari.

La construcció de tres dipòsits d’aigua a Bunyola, també
per un import de 100.000 euros.

Boies ecològiques a Cala Salada, 152.000 euros.

Tenim una esmena molt rellevant, al nostre entendre, que
és el canvi de categoria del personal d’IBANAT, d’una part del
personal d’IBANAT, per crear els bombers forestals , amb
1.500.000 euros i donar-los un augment de sou i un
reconeixement a la tasca immensa i importantíssima que fan.

Tenim dues esmenes d’adquisició de dues finques que
pensam que són fonamentals a Mallorca. Una és Son Quint,
amb 1 milió d’euros, és evident que aquest import segurament
no és suficient per adquirir la finca, però sí per iniciar la seva
compra, perquè aquesta finca és la que està més aferrada al sòl
urbà i podria ser un gran pulmó verd de la capital de les Illes
Balears i que, a més a més, això provocaria que llevessin
pressió sobre espais molt més delicats, sobretot de la Serra de
Tramuntana. Tenim una altra esmena per a compra de finques,
Cala Varques, una finca també emblemàtica a la costa de
Manacor, també 1 milió d’euros només per iniciar aquesta
adquisició.

Una esmena de 100.000 euros de centre de recuperació
d’espècies marines a Eivissa. I una específica també per a
Eivissa, en relació amb les serps i el problema que existeix en
aquesta illa en relació amb la invasió d’aquest animal.

En relació a la resta d’esmenes dels altres grups
parlamentaris, evidentment a moltíssimes els donarem suport
perquè ens pareixen correctes i van en la línia de les nostres
esmenes i a algunes ens abstendrem, a cap no votarem en
contra. A algunes ens abstendrem, no perquè bàsicament
estiguem en desacord amb el que es proposa, sinó perquè no
estam d’acord d’on es resten els recursos econòmics per fer
aquestes esmenes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ens reservam per al
debat del ple i avisam que farem una abstenció per a les
esmenes que siguin de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara, en torn en contra en primer
lloc passarem el torn de paraula al representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, Sra. Presidenta. Nosotros en esta ocasión con
respecto al Grupo de El Pi, queremos comentar que
propondríamos una transacción a tres propuestas relacionadas
con las depuradoras de Inca, Consell y de Sa Pobla.
Propondríamos una transacción, una afectación con respecto
a ABAQUA. Es decir, estamos hablando de las 9654, 9657 y
9658. Estas en el caso de El Pi.

También hay otra más, que es la 9679, que también hay
otra propuesta de transacción de 120.000 euros, con baja en
la sección 36, 101121H01. Esto es lo que se propone con la
9679.

Las anteriores lo que no he comentado son las cifras. En
la depuradora de Inca, la transacción se relaciona con una cifra
de 400.000 euros. En la de Consell, la transacción es de
85.000. Y con respecto a Sa Pobla la cantidad se refiere a
106.800 euros.

Bien, con respecto al Grupo Mixto, Gent per Formentera,
hablando de las RGE núm. 10139, 10140, estaríamos a favor,
es decir apoyaríamos estas dos. En cuanto a la 10138, se
propondría también una transacción de 50.000 euros, cuando
la petición o la propuesta del Grupo Mixto en este sentido era
de 100.000.

Y con respecto al Grupo Mixto, MÉS per Menorca, la
10182, esta no estaría aprobada porque ya está prevista una
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convocatoria de subvenciones en relación con la propuesta
que se hace ahí.

Y con respecto al resto de propuestas, si no me dejo nada,
votaríamos en contra. En caso del Grupo Popular, Grupo
Ciudadanos y Grupo VOX, por distintos motivos. Algunas
porque las propuestas son de competencia municipal, otras
porque el presupuesto ya está asignado una cantidad
determinada, probablemente no con la cantidad estimada por
los grupos proponentes; otras porque están un poco fuera de
lugar y otras porque simplemente no estamos de acuerdo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc i abans
d’entrar en detalls començaré pel final de les intervencions
que hi ha hagut dels grups proposants d’esmenes.

En primer lloc dir al Grup Parlamentari El Pi que li volem
oferir tres propostes de transacció. La primera proposta de
transacció és a l’esmena RGE núm. 9654, que és una esmena
que fa referència a l’ampliació  de la depuradora d’Inca i la
proposta de transacció seria de 400.000 euros per a
l’ampliació de la depuradora. Volíem fer una proposta de
transacció a la 9657, on la proposta de transacció és passar
una quantitat de 85.000 euros destinats per a la redacció del
projecte dins l’any 2020. La tercera proposta de transacció al
Grup Parlamentari El Pi seria l’esmena 9658, una proposta de
transacció amb una quantitat de 106.800 euros per a la
redacció del projecte de l’ampliació de la depuradora de Sa
Pobla. 

Per tant, resumint són tres esmenes que afecten
l’ampliació de la depuradora d’Inca, l’ampliació de la
depuradora de Consell, que era la segona esmena, i la tercera,
l’ampliació de la depuradora de Sa Pobla. I ho feim perquè
entenem que com molts de grups que ens han precedit han dit,
totes les inversions en el cicle de l’aigua són necessàries.
També vull esmentar que hi ha altres grups que han proposat
altres ampliacions o altres noves depuradores, entenem el
problema, des de MÉS per Mallorca entenem el problema,
però també entenem que totes les ampliacions i sabem que
tenim un problema global i general, s’han de fer prioritzant els
criteris tècnics, de quines són aquelles que tenen una prioritat
més urgent. I en aquest sentit proposam aquestes transaccions.

La quarta transacció que volíem oferir és al Grup Mixt,
concretament a una esmena presentada per Gent per
Formentera, que és l’esmena 10138. La proposta de
transacció és reduir la quantia de 100.000 a 50.000 euros.
Aquesta esmena afectava el COFIB i es destinarien aquests
doblers a la protecció de la posidònia, és a dir, es destinarien

en el fons de protecció de la posidònia. Entenem que és un
tema urgent el tema de la posidònia i veim bé, malgrat aquest
fons ja té una assignació, incrementar aquesta quantia per a
2020. Sí que faig constar que hi ha el compromís de la Sra.
Silvia Tur, que avui no ha pogut ser present, que ella retirarà
demà la seva esmena, perquè avui no hi podia assistir. 

Dit això, sí que volia fer un parell d’esments a
intervencions que hi ha hagut dels grups que m’han precedit.
Primer de tot, el Partit Popular de la intervenció que ha fet,
vostè mateixa ho ha comentat, que distintes formacions
polítiques han presentat distintes esmenes en distintes
direccions. Compartesc aquesta anàlisi, per això aquests
pressuposts creim que són uns pressuposts, els de la
Conselleria de Medi Ambient, que cerquen aquest equilibri
entre aquestes distintes direccions. A més, són uns
pressuposts que segueixen una línia coherent encetada l’any
2015, després si de cas, si tenc temps, li ho explicaré un poc
millor. 

Moltes de les seves esmenes són de manteniment o
millores de depuradores, entenem, jo ho torn a repetir,
entenem el problema global, però també entenem que hem de
seguir uns paràmetres i uns criteris tècnics dins un pressupost
que tenim assignat. Per tant, és important mantenir aquests
criteris, d’aquí aquestes propostes que hem fet de transacció
a El Pi.

Hi ha qualque esmena que no acab d’entendre, per exemple
qualque planta de..., la planta de compostatge a Escorca. Jo
entenc que tots els municipis ..., i entenc que Escorca és un
municipi amb unes circumstàncies especials que li poden
jugar a favor a poder fer aquest compostatge, però també
entenc que hi ha altres municipis en aquestes circumstàncies
i per temes poblacionals una compostera, una compostera
necessita, perquè sigui rendible  i funcioni i compensi la
inversió, necessita de molta entrada de matèria setmanalment.
Ho dic perquè tenim qualque experiència a qualque municipi
molt més, amb molta més població que Escorca i que no va
funcionar històricament. 

Després, quant a la neteja de torrents, que en fa menció
vostè, jo discrep, discrep, és a dir, la línia que s’ha encetat
aquests anys crec que ha estat una línia molt coherent, primer,
amb criteris tècnics; segon, generant un cicle de neteja que es
va complint amb un pressupost assignat molt elevat i rompent
amb aquella dinàmica tan dolenta que es va encetar entre l’any
2011 i 2015 on, primer, 1, el Govern del Partit Popular va
perdre, va perdre, la inversió que feia Madrid per a la neteja de
torrents de les Illes Balears. Aquesta ajuda, aquesta subvenció
és un dels objectius a recuperar per part del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, a així ho han manifestat en tot moment.
Aquesta subvenció es va perdre pel Sr. Company i va tudar tota
la inversió que tenia de torrents en un any per fer una pressió
de màrqueting després d’una inundació. La conseqüència va
ser que en un any, a l’any següent, va netejar només dos
quilòmetres de torrent; perquè es facin una idea, a les Illes
Balears hi ha aproximadament 1.000 quilòmetres de torrent
per netejar. 
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Després, entenc el problema també de les llacunes de
Ferreries, però també li  puc dir que els pressupostos han
destinat una quantia important durant aquests anys a solucionar
el problema de la llacuna..., bé, el problema que tenia
Ferreries a les llacunes.

Les dues esmenes que presenten per fer una baixa en la
despesa dels càrrecs i d’alta direcció jo, sincerament, crec que
això està dins la música i la tònica del Partit Popular a totes,
supòs, que a totes les seccions del pressupost, però
evidentment no hi estam d’acord. Creim que aquests càrrecs
són càrrecs que fan una feina excel·lent, necessària i que
ajuden a donar una línia coherent a la feina dels consellers i
que és agraïda, a més, per l’administració.

Quant a Ciutadans, només vull fer esment, bé, és a dir, han
presentat tota una sèrie de..., que jo compartesc, eh?, moltes
les compartesc, crec que és un tema de poder gestionar
recursos i prioritzar quines són, però vostès proposen coses
interessants, però bé, també hi ha qualque cosa amb la qual no
coincidesc com, per exemple, l’esmena que presenten en tema
d’aigües fecals, és a dir, crec que és una competència..., bé,
primer de tot, és una competència municipal i creim que és
important que s’abordi el tema, però s’abordi tenint i
respectant el tema competencial. Segona, la depuradora de
Sóller, a la depuradora de Sóller el problema no és només
d’eficiència en depuració, hi ha altres problemes com, per
exemple, la connexió d’aigües fecals i aigües netes, i això és
un tema municipal. També és un tema municipal que Indústries
de Sóller estigui connectat a la depuradora, cosa que no hauria
de ser així. 

Quan a la plaga de serps de Pitiüses i el control de
mercaderies crec que l’esforç que fa aquesta conselleria del
Govern, i el Govern en general, amb el control de serps a
Formentera i a Eivissa és excel·lent i està donant bons
resultats, especialment a Formentera. Quant a Eivissa el
problema és molt major, però vostè ho ha dit, el control de
mercaderies és el problema si no aturam l’entrada, però això
compet a l’Estat, no ens compet a nosaltres, i hem d’exigir a
l’Estat que posi controls a les portes de les nostres illes.

Respecte de VOX, li he d’agrair per..., evidentment estic...,
les esmenes que presenten són ben coherents en depuració
d’aigües, en millores de la depuradora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... compartim part de qualque reflexió que ha fet vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... i quant a l’emissari de Talamanca sí que ens costa que s’està
fent feina. 

Per part meva res més, Sra. Presidenta, no se si m’he
passat de temps, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara és el torn de la representant
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, quant
al posicionament d’aquest grup quant a les esmenes no
repetiré el que han dit els meus companys, el Sr. Jiménez i el
Sr. Ferrà, perquè el sentit del vot i també les propostes de
transacció que s’han fet per part seva també es mantindran per
part del Partit Socialista, per tant, ja aniré cap a un
posicionament global a totes les esmenes presentades per part
dels grups proposants.

Bé, jo crec que el primer que hem de dir és que aquestes
esmenes denoten, tant les d’altes com les baixes, són les
dèries de cada un dels grups que les presenten, i és curiós que
moltes vegades aquestes esmenes obeeixen més a la
circumscripció del diputat, la circumscripció electoral del
diputat que la presenta, que a les necessitats concretes de la
comunitat autònoma. Jo pos un exemple ben clar, és un
conveni de contaminació lumínica que es veu que només hi ha
a Eivissa o és una planta de tractament de residus que es veu
que només hem d’ajudar a Eivissa quan Mallorca ha hagut de
fer un esforç molt important i tots els mallorquins pagam cada
mes el que ens costen les plantes, les distintes plantes de
tractament de residus sòlids que tenim a l’illa de Mallorca, o
com són les neteges dels torrents, perquè segons ens ha
explicat el Sr. Juan netejarem els torrents de Menorca i
d’Eivissa i els de Palma, el torrent Gros, el torrent d’En
Barbarà, la Riera, però la resta de torrents de Mallorca crec
que tendran un petit problema amb el Partit Popular. 

La veritat és que no hi ha cap sorpresa ni una amb aquestes
esmenes, són totes i cada una de les que s’han presentades
previsibles, tant les d’altes com les baixes. 

Una de les partides que es demana, a més es reitera per
part del Partit  Popular i de Ciudadanos, és davallar els alts
càrrecs i passar els doblers d’alts càrrecs a altres partides a
nivell d’ingressos. Aquest debat l’hem tengut en distintes
ocasions en el plenari, jo crec que aquesta legislatura per
ventura és la setena o la vuitena vegada que tenim aquest debat,
i al final la conclusió és senzilla, el problema no està en el
nombre d’alts càrrecs que hi hagi sinó que aquests alts càrrecs
siguin útils o no siguin útils. Jo per la utilitat que tengueren
els alts càrrecs que va tenir el Partit Popular a la seva
legislatura, més hagués valgut que no n’hagués tengut tants. 

 



530 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 3 / 11 de desembre de 2019

Després també es passen distintes esmenes, el que fan...,
es presenten i sembla que es presenten per intentar arreglar
els problemes d’alguns ajuntaments, perquè fan referència a
competències municipals, això sí, d’algun ajuntament que
sigui amic nostre i  que li presentem l’esmena, de tots els
ajuntaments no. Ens passa el mateix que amb allò de la
circumscripció electoral. Els ajuntaments estan mal finançats,
ho hem dit i ho continuarem dient, però el problema del
finançament municipal no s’arregla amb una esmena que et fan
perquè aquest ajuntament és meu o perquè vull fer oposició
d’aquesta manera en aquest ajuntament o no, sinó que s’ha de
fer d’una manera constant i per a tots els ajuntaments de la
mateixa manera perquè si no, el que farem serà crear greuges
comparatius, que és el que fan aquestes esmenes que fan
referència a qualque tipus d’ajuntament. Per què l’aigua
potable de Vila és important, però no és important l’aigua
potable de Manacor o per què és important la desnitrificació
a Maó, però no és important la desnitrificació a Sa Pobla i a
Sineu, almanco el Grup d’El Pi fa una proposta genèrica quant
a desnitrificació, però no la de Ciudadanos que fa una proposta
concreta únicament per... no, VOX crec que era, únicament
per Maó. Jo crec que el que no podem fer és crear greuges
comparatius a tots els municipis perquè n’hi ha que
comparteixen aquest problema.

També és curiós que moltes vegades hi ha molts de grups
que tenen una relació d’amor-odi amb l’ITS, no sabem molt bé
si a vegades l’estimen, a vegades no, a vegades l’estimen un
poquet, a vegades s’hi barallen una mica, ara això sí, els treu
les castanyes del foc a tots perquè a l’hora de poder plantejar
propostes i a l’hora de plantejar l’ingrés d’on vendran, l’ITS és
un bon espai per poder estirar des d’aquí.

Després també vull manifestar que les mesures ambientals,
i aquí s’ha dit en distintes ocasions, les mesures ambientals
són importants i  han de ser -sota el nostre parer- integrals.
Amb això què vull dir? Que tot no s’arregla amb la depuració
d’aigües. Que és molt important? Molt, però tot no s’arregla
amb la depuració d’aigües, tant de bo que tot s’arreglàs amb la
depuració d’aigua. Per tant, sembla que la resta del pressupost
els ha semblat fabulós i els ha semblat boníssim perquè no hi
han fet gaires esmenes més en aquest sentit.

Ja per últim, compartim la preocupació que es planteja
quant als tràmits de medi ambient quant a autoritzacions que
planteja El Pi, però també pensam -i ho hem manifestat en
distintes ocasions-, és a dir , és ver que hi ha un problema
important quant a aquests 6.000 expedients que sembla que hi
ha pendents d’informe, hi ha un problema important, però
aquest problema no únicament l’hem de solucionar amb
personal. Crec que la solució  també ha d’abastar distints
aspectes i ha de ser una mica més integral i no únicament és
a recursos hídrics. Jo crec que hi ha altres seccions que també
tenen un problema semblant baldament recursos hídrics sigui
el que té més problemes. Per tant, crec que per aquí part de la
transacció.

I després ja per últim quant a les adquisicions sobretot de
la finca de Son Quint, compartim... i crec que en distintes
ocasions el nostre grup tant a l’Ajuntament de Palma com al

consell com també aquí al Parlament en la passada legislatura
va manifestar el fet que s’entenia que seria... seria... important
poder adquirir tant la finca de Cala Varques com la finca de
Son Quint. Ara, si Son Quint ha de ser el pulmó o no de Palma
crec que és el planejament de Palma el que ho ha de dir i quin
ha de ser el destí, com s’ha de comprar, tant Son Quint com
Cala Varques crec que no pertany a aquest pressupost i més
amb aquestes quanties que no serien suficients i no sé si sense
prèviament haver pogut pactar l’adquisició d’aquestes finques
i quin seria el seu import posar una quantia crec que no seria
necessari, però mantenim que pensam que l’adquisició, com
a públiques, d’aquestes dues finques seria important per a l’illa
de Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. A continuació en torn de
rèplica d’un màxim de cinc minuts passarem ja el torn de
paraula als diferents grups parlamentaris. En primer lloc té el
torn de paraula el representant del Grup Parlamentari Popular
Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Popular havia
presentat o ha presentat deu esmenes que crec que en totes es
reflecteix que hi ha... que tenen bondat totes elles. Jo no crec
que n’hi hagi cap que estigui presentada o que haguem
presentat que alguns... o tots vostès no els fessin, el que passa
és que els ha presentat el Grup Popular. Aquí s’ha dit...

(Remor de veus)

Evidentment els ha presentat el Grup Popular i poden
discrepar d’on treim els sous, els poden canviar si volen, aquí
podríem transaccionar-ne alguna, ni tan sols s’han dignat a
transaccionar-ne cap. 

Sí que és veritat que aquí ha parlat la Sra. Garrido que bé,
que pareixia que cadascú mirava per la seva circumscripció,
però també he de dir una cosa: a Mallorca també passa el
mateix, me n’adono que si alguna s’ha transaccionat ha estat de
Mallorca, no ha estat d’Eivissa, no ha estat de Menorca, no ha
estat de Formentera tampoc, eh?

Hi ha alguna d’aquestes coses que per exemple, que també
és simplement voluntat política evidentment, el Grup Popular
no té la capacitat de poder-les aprovar i vostès lògicament si
no les volen aprovar no ho faran. Això sí que es total voluntat
política, però per exemple la d’Alaior que són 100.000 euros,
idò dins un pressupost de 47 milions o 48 milions que té la
Direcció General de Recursos Hídrics no seria..., és falta de
voluntat senzillament i de no voler-ho fer. No és altra cosa.

Diu que hi ha algunes obres que corresponen a
l’administració local, en alguns casos, en aquest cas dels
320.000 euros, evidentment és d’un ajuntament, però moltes
altres de les que hem presentat no són d’ajuntaments sinó que
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són obres com aquesta que he dit, com la de residus que és una
competència del Govern, que són competències del Govern.
Vull dir, tampoc no els han agradat les que són competència
del Govern.

El manteniment de depuradores no és que sigui la solució
total, però sí que s’ha de començar per algun costat i aquest
crec que és un dels llocs pels quals hauríem de començar
perquè no s’hi inverteix, fa molt de temps que no s’hi
inverteix.

En tema de torrents, vostè se n’ha anat a set o  vuit anys
enrere, miri, ja governen fa quatre anys i els problemes més
grossos els hem tengut en els darrers anys precisament amb
els torrents. Per tant, no mirin, no posin els retrovisors i no
mirin tan enrere, sinó que crec que seria hora... i que tal volta
seria bo que almenys si no amb aquestes quantitats amb unes
que creguin vostès, es podrien transaccionar, nosaltres hi
estaríem d’acord òbviament, però ni tan sols ho volen mirar.

Quant ... bé, que eren competències municipals, molt bé,
hi ha alguna col·laboració amb el Consell d’Eivissa. Bé, jo he
dit aquí en aquesta esmena que sol·licitam 1 milió per al tema
de la planta de reciclatge que es fa a Eivissa. Ja he dit abans
que s’ha col·laborat amb tots els consells, s’ha col·laborat
amb el Consell de Menorca, s’ha... amb el Consell de
Mallorca i es col·labora amb el de Formentera que també hi
ha una aportació anual, que a mi no em sembla malament, em
pareix que s’ha de fer, però amb el d’Eivissa mai no s’ha
col·laborat. No vull pensar que perquè ara és d’un altre color
polític vostès no en volen saber res. Saben que hi ha un
protocol firmat, bé, bé, no sé, vostè ha fet menció que cadascú
mirava cap a la seva circumscripció com si només miràssim...,
bé, és el que és, és la realitat.

Quant al tema de càrrecs, bé, jo ja imaginava que vostès no
voldrien llevar càrrecs,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. JUAN I GUASCH:

...però els puc assegurar que la ciutadania els ho agrairia. La
ciutadania els ho agrairia. Vostès... bé, tampoc no era una de
les partides tan importants, però l’esmentat, crec que em
mantenc en el que he dit: n’hi ha molts i es podrien canviar
simplement aquestes partides.

I quant a les esmenes que han presentat els altres grups,
nosaltres ara ens abstindrem també per estudiar-les millor
entre altres coses perquè hi ha transaccions en què hem de
veure el que s’ha canviat i per saber també la seva procedència. 

Per tant, nosaltres ens pronunciarem al Ple també en
aquestes altres esmenes que són dels grups que avui les
presenten aquí.

En principi, crec que no tenc res a comentar i, bé, les
continuarem defensant en el Ple la pròxima setmana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Després de sentir els comentaris dels
grups parlamentaris, és evident que tots compartim, tots els
grups parlamentaris d'aquí compartim la preocupació per la
millora del nostre cicle de l’aigua i la millora de les
depuradores i del medi ambient en aquestes illes i tots hem fet
propostes en positiu per millorar, diguéssim, tot aquest cicle
de l’aigua.

També vull agrair comentaris que... bons respecte de les
propostes que hem fet, però la realitat és que no hem tingut
cap proposta de transacció. Per tant, ens quedem com
estàvem.

És una llàstima no aprofitar aquesta bona sintonia entre
tots els partits que estem ara aquí en aquesta sala per arribar a
algun acord, que hagués estat molt positiu per a tots.

Bé, només això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Garrido, nos dice
usted que algunas propuestas de alguno de los grupos
obedecen a la circunscripción de la que proceden los
proponentes. A ver, yo creo que ahí demuestra usted cierta
incongruencia porque...

(Remor de veus)

... evidentemente, evidentemente, los de Formentera miran por
Formentera, los de Menorca por Menorca, los de Mallorca
por Mallorca, que es el estado de las autonomías. Por eso
nosotros estamos en contra, porque queremos que todos
miremos por lo de todos. O sea, usted no debería estar en
contra de eso, en todo caso debería estar yo. Tampoco no creo
que nos acuse, puesto que nosotros no tenemos diputados ni
por Menorca ni por Ibiza. Por lo tanto está claro que las
propuestas que nosotros llevamos referentes a Menorca y a
Ibiza, no están basadas en ningún tipo de interés espúreo.

De la misma manera que vamos a apoyar enmiendas o
propuestas de El Pi de municipios donde nosotros ni
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gobernamos y en algunos de ellos no tenemos representación.
O sea, si la propuesta es buena, es buena y ya está. Yo creo que
ese es el espíritu con lo que todos deberíamos mirar estas
enmiendas.

Con respecto al ITS. Nosotros queremos eliminar el
impuesto, pero mientras el impuesto exista consideramos que
se debe aplicar preferentemente a temas turísticos y
medioambientales, que es la filosofía con la que ustedes
crearon y vendieron ese impuesto,  y no hay más. Que luego
ustedes se acojan a la letra pequeña, a la interpretación del
texto de la ley y acabe el presupuesto del ITS en cualquier otro
sitio, pues eso ya es problema de ustedes. Pero nosotros
consideramos que es ahí donde mientras existe ese impuesto
se debe dedicar y en ese sentido van nuestras enmiendas.

Bueno y otra cosa, los municipios. Nosotros queremos
arreglar la emergencia climática y nos reunimos saltándonos
fronteras porque consideramos que es un problema global que
hemos de solucionar entre todos, nos cogemos de la mano y
cantamos cumbayá. Pero eso sí, cuando se trata de la realidad
nos tiramos los trastos a la cabeza sobre si esto es
competencia mía, esto es competencia del otro. Los que han
estado en municipios y creo que muchos diputados de esta
cámara han ejercido como regidores en diferentes municipios,
saben que al final el municipio actúa como agente subsidiario
de todos los problemas de la ciudadanía. 

Nosotros hemos llevado varias enmiendas, tanto aquí
como en las anteriores, como en las subsiguientes, la
necesidad de apoyar a los municipios, porque los municipios
acaban haciendo subsidiariamente un montón de trabajos que
no les corresponde y que vengamos aquí a decir no, esto no lo
voy a solucionar o no voy a poner un duro porque esto es una
competencia municipal y allá les den, creo de verdad que
tampoco ayuda en la filosofía de lo que debe ser un
parlamento que ha de velar por los intereses generales de toda
la ciudadanía. Luego ya veremos el tema de las competencias,
pero si realmente los municipios necesitan y muchos
necesitan el apoyo de estos presupuestos, creo que es mucho
más importante a veces apoyar a los municipios que tirar el
dinero en otras historias que a ustedes les interesan
muchísimo más.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quatre breus comentaris,
e l primer “si los municipios actúan como agentes
subsidarios” és precisament perquè el model centralitzat
d’estat no funciona, això sí que és contradictori amb la seva
posició, precisament aquesta és la prova fidedigna que els
municipis han de fer quarters de la Guàrdia Civil, cedir
terrenys, tenir més policia municipal per fer seguretat

ciutadana, perquè el model centralitzat d’estat no funciona.
Això jo crec que és una cosa evident, però bé, cadascú les
seves contradiccions les gestiona com pot, que tots en tenim
per altra banda, eh?

Segon tema, dèries, Sra. Garrido. Evidentment els
pressuposts responen a les dèries dels que governen i les
esmenes responen a les dèries dels que són a l’oposició .
L’estrany seria que fos d’una altra manera, això seria l’estrany,
l’estrany seria que els que governen no reflectissin les seves
prioritats polítiques en els seus pressuposts. Això sí que seria
estrany. I evidentment les prioritats polítiques de cada grup
parlamentari es reflecteixen a les seves esmenes, com no pot
ser d’una altra manera, com no pot ser d’una altra manera. 

I la concreció geogràfica també és típica dels grups de
l’oposició, quan el PSOE estava a l’oposició passava
exactament el mateix, per què?, perquè s’intenten concretar
les partides per ser fidels reflex i recollir les demandes de
col·lectius geogràfics o ciutadans en determinats temes
concrets, per exemple fer una depuradora que tenen un
problema a un municipi concret i això jo crec que entra dins
la lògica de les coses i no és gens sorprenent.

Tercer comentari, finques públiques. Jo, clar, a la
legislatura passada el nostre grup parlamentari va presentar una
esmena d’adquisició  de la finca d’Es Canons, se’ns va dir
exactament allò que avui ens ha dit la Sra. Garrido, “no, això
no és competència, això ja ho veurem, ara no forma part de les
nostres prioritats”. Però quan al Govern li va anar bé amb l'ITS
va comprar la finca d’Es Canons i es va posar totes les
medalles. Per tant, digui'm que en aquest moment no és la seva
prioritat, però no em vengui amb aquests rollos competencials
i tal, si tenguessin recursos suficients sé cert que no tendrien
cap problema, com no en varen tenir en el moment que els va
convenir i els va venir bé comprar Es Canons, que és
exactament el mateix que Cala Varques i Son Quint,
exactament el mateix. De fet, des d’un punt de vista territorial
i de política urbanística general de Mallorca, com a mínim és
molt més interessant l’adquisició de Son Quint que
l’adquisició de qualsevol altra finca, per la seva situació
geogràfica i pel servei públic a una major gran població que
pot fer aquesta finca en relació amb altres.

Les transaccions. M’agradaria que me les expliquessin
perquè m’he perdut, m’he perdut, em sap greu, segurament no
he escoltat amb prou atenció, però la d’Inca entenc que queda
en la mateixa quantia? És que no m’ha quedat clar, així com la
de Sa Pobla entenc que passam de 400.000 a 106.000 -entenc,
però m’agradaria que m’ho confirmessin- i la de Consell no sé
si entenc que passam d’1 milió a 85.000, és que no acab
d’entendre les seves transaccions. Si me les poguessin passar
per escrit o me les poguessin explicar les podria acceptar
definitivament. En general, evidentment tenim voluntat que
com a mínim s’incorpori alguna cosa de les nostres esmenes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. És veritat que les esmenes haurien
d’estar presentades per escrit, les transaccionals. No sé si
s’han presentat o  no. Sí, les han de presentar per escrit,
d’acord?

A continuació llavors donarem el torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer voldria disculpar-me
perquè abans m’he descuidat de dir que les esmenes de Gent
per Formentera queden defensades en els seus propis termes,
perdó. I a més a més també m’he descuidat d’explicar la meva
esmena, vull dir que açò no té nom! Em sap molt de greu.

Bé, l’esmena 10182 dins deixalleries, l’hem presentat
perquè només les deixalleries de Menorca i Formentera estan
en condicions òptimes i regularitzades i nosaltres consideram
que, igual que el Govern ajudarà les deixalleries no
regularitzades a posar-ho tot en ordre i em sembla bé, fora bo
que les deixalleries que sí han fet bé les coses, rebin qualque
tipus d’ajuda. Bàsicament perquè si no, sembla que fer bé les
coses no es valora prou i no crec que sigui precisament el
missatge que volem enviar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ja ha acabat, perdoni, Sra. Font? Gràcies, Sra.
Font. A continuació en torns de contrarèplica per un temps
màxim de cinc minuts té el torn de paraula el representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, solamente comentar que antes en mi intervención he
sido bastante breve, en las contestaciones a los distintos
proponentes de enmiendas, lo cual con un mínimo de atención
a las personas parlamentarias, pido un poco de disculpas por
a lo mejor esas pocas explicaciones o pocas argumentaciones
entorno a las propuestas que han realizado.

Nosotros hicimos desde el grupo parlamentario una..., el
Grupo Parlamentario de Unidas Podemos hicimos un trabajo
previo a... con todas las enmiendas presentadas, y entendemos
que evidentemente hay una preocupación por todos los grupos
proponentes en torno a una serie de problemas ambientales,
muchos de ellos enfocados al tema de la depuración de aguas,
tema de aguas en general, que es una preocupación compartida
yo creo que por todos los grupos políticos de esta..., que nos
encontramos aquí en este momento.

Es evidente; incluso nosotros como grupo, como tal,
aunque pueda parecer lo contrario en este  momento por la
cuestión del equipo de gobierno, como grupo parlamentario

no hicimos... ah, bueno, esto es del PP, esto es de Ciudadanos,
esto es VOX, esto lo rechazamos directamente tal cual, sino
que hicimos como una clasificación de cosas que podían estar
correctas o estar incluso apoyadas en un momento
determinado. La decisión final indudablemente obedece a unas
cuestiones que tienen que ver, muchas cuestiones
presupuestarias, con cuestiones de ajustes presupuestarios,
evidentemente, y de ahí nuestras decisiones finales. Hay
algunas que sí que creemos que..., que las rechazamos por
cuestiones..., porque entendemos que por temas
competenciales; otras porque no creemos que sea así, que
haya que eliminar determinadas instituciones u organismos
propios del Govern balear o de las instituciones de Baleares,
que por eso evidentemente las rechazamos. Y otras cuestiones
porque a lo mejor salen también del ámbito de la propia
conselleria.

No obstante por eso quería en esta intervención
simplemente expresar un poco este..., para entender un poco
el trabajo, o reconocer el trabajo  hecho por los distintos
grupos parlamentarios, y pedir disculpas por la intervención
tan breve y que parece que..., dicho en lenguaje coloquial,
dicho como que paso, y no, no era exactamente esta cuestión,
así que... ya está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer vull fer referència a la
intervenció del grup del Partit Popular. Vostè ha comentat que
no hem tengut la dignitat d’acceptar-li esmenes. Jo crec que
acceptar esmenes o transaccionar esmenes no és un tema de
dignitat o d’indignitat; vull dir que les acceptam si ens
pareixen adequades. També ha comentat vostè que no hem
transaccionat o no hem acceptat cap esmena que no sigui de
Mallorca; és fals, és a dir, una de les quatre és a Formentera.

Respecte de la depuració..., o a Gent per Formentera, que
la proposa. La depuració d’aigua com un tema important, jo li
ho agraesc; jo crec que en això tots estam d’acord, ho hem
manifestat, tots estam d’acord que la depuració d’aigües és un
tema prioritari, però, torn repetir, no es tracta de..., és a dir, es
tracta d’intervenir amb un criteri tècnic, perquè pràcticament
totes les depuradores de les Illes Balears tenen qualque
deficiència, qualcuna, més grossa o més petita, i moltes ja
tenen millores que s’han anat produint en aquests darrers anys,
però s’ha de fer amb una roda i s’ha de fer amb uns criteris.

El mateix passa amb els torrents. Vostè, miri, jo no li
tornaré a insistir en l’argumentari, però vostè imagini’s que...,
vostè ha dit que no tornéssim enrere, que no miréssim enrere,
que no... Val, molt bé; vostè imagini’s que té una casa i té un
jardí, té una casa i té un jardí, i no hi fa absolutament res
durant un any o dos; després ha de dedicar un dia o dos o tres
a fer feina per netejar tot allò. Si vostè du un manteniment, no
és millor dur un manteniment constant, és a dir, avui faig això,
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avui faig això, avui faig això, amb un criteri?, no és molt
millor? Idò això és el criteri que ha incorporat la Conselleria
de Medi Ambient aquests anys, i aquests pressupostos així ho
reflecteixen, és a dir, una feina circular, una feina amb uns
criteris, i no haver després de destinar molts de recursos a fer
una cosa que si es fa quan l’herba és petita costa menys. Idò
uns torrents que no han tengut cap tipus de manteniment entre
l’any 2013 i el 2015 evidentment ens trobam amb una situació
complicada, i s’ha imposat una roda que crec que ara es fa una
feina molt més eficient, sempre amb un dèficit perquè hem
perdut la subvenció de l’Estat i  es va perdre quan el Sr.
Company era conseller de Medi Ambient.

I quines prioritats s’empren?, idò les prioritats són molt
clares. Primer, quan es neteja un torrent és a les zones on hi
ha risc per a les persones, aquesta és la primera prioritat, la
primera; i la segona, després, amb altres criteris tècnics. 

Quant als càrrecs vostè diu que la ciutadania ho agrairia. Jo
crec que la ciutadania ha agraït és que vostès no governin a les
institucions, i això és la realitat.

Respecte de VOX, no li contestaré. Crec que el Sr. Melià
li ha fet l’anàlisi com toca. També només a títol particular li
he de dir que els ajuntaments que es veuen perjudicats per lleis
com la Llei Montoro, o també per una manca de finançament
general, sí que han tengut el suport d’altres institucions com
és el Consell de Mallorca per dedicar-ho, almanco a Mallorca,
al Consell de Mallorca, per dedicar-ho a millorar tot el tema
d’aigua dels municipis: separació de fecals i pluvials,
reparació de rompudes, etc., etc.

I respecte del debat que hi ha hagut de finques públiques,
evidentment és un tema complex, evidentment és un tema de
quins serveis donam a aquesta finca pública, a vegades per
protegir també -és una reflexió- no fa falta comprar, però sí
que a vegades és interessant poder disposar d’una finca
pública, i es fa amb uns criteris i s’ha de poder sostenir
després aquesta finca pública, no és només comprar-la.

Respecte de les transaccions, perquè quedi clar, la
transacció que no ha quedat clara era la 9654 d’El Pi, que es
transaccionen 400.000 euros; la transacció aquí seria
destinar... passar la partida de recursos hídrics, passar-la a
ABAQUA, això és la proposta, la quantia es manté però
passaria, s’afectaria a ABAQUA. Respecte de les altres dues...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

...és un tema de quantia. Es transacciona també la 9657 per la
quantia de 85.000 euros, i la 9658, per 106.800 euros, les
dues per a la redacció dels projectes de nova depuradora de
Consell i ampliació de la depuradora de Sa Pobla,
respectivament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Popular..., Socialista, perdó, la Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Ara m’ha espantat. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

Jo vull aclarir una cosa: a tots ens trien per una
circumscripció, a tots i cada un dels que som aquí. Ara, som
tots aquí per defensar l’interès general de les Illes Balears en
conjunt; almenys això és el que pensam des del nostre grup, i
crec que és així pel que estam tots aquí. Per tant, deixant això
clar, crec que el fet de presentar esmenes i únicament pensar
quan parlam..., jo parl de Santa Eulària, Santa Eulària, Santa
Eulària...; Eivissa, Eivissa, Eivissa... Jo li ho he dit, i li ho he
dit molt clar: problemes en contaminació lumínica n’hi ha a
totes les illes, no a l’illa d’Eivissa.

Problemes amb els nitrats n’hi ha pertot, a Sa Pobla, a
Sineu tenen problemes greus de nitrats, no només a Maó hi ha
problemes amb els nitrats. Fer una esmena pensant en la
desnitrificació és una cosa; pensant en la desnitrificació de
Maó, n’és una altra, perquè ajudar els ajuntaments, sí, crec que
cap dels grups que donam suport al Govern es pot posar en
dubte que hem ajudat els ajuntaments en tot moment, però una
cosa és ajudar els ajuntaments i donar suport als ajuntaments,
que aquests pressuposts també són un clar exemple de suport
als  ajuntaments i al municipalisme, i una altra cosa és fer
greuges comparatius, que això és el que no podem permetre
quan parlam d’interès general, i aquest parlament també ha de
ser garant d’aquest interès general.

Per tant, suport als ajuntaments, sí; suport a l’ajuntament
que em cau bé, sí, i a l’ajuntament que no em cau bé, no, això
no. Aquí no ens hi trobaran.

I, Sr. Juan, jo em ratific en el que li he dit abans, i li ho
explicaré molt clar perquè m’entengui. No hi ha cap problema
amb el color polític del Consell d’Eivissa, cap ni un!, cap ni
un. Menorca ha pagat el seu tractament de residus, Menorca,
sense ajuda de ningú; hi pot haver, no sé si ha tengut o no
subvencions europees o..., aquí no hi entr, aquí no hi entr, però
no amb suport del Govern. A Mallorca tota la planta de
tractament de residus de TIRME es paga amb un contracte de
concessió que pagam tots els mallorquins amb una tarifa, que
paguen els ajuntaments i cada ciutadà al seu ajuntament, així;
i amb subvencions europees. Li ho dic claríssim, crec que
conec bastant més el cas de la planta de TIRME que vostè, Sr.
Costa, per tant no em digui que no.

I a Formentera, només faltaria que el Govern no ajudàs
Formentera a traslladar els residus, perquè la limitació
territorial de Formentera no és la d’Eivissa i no és la de les
altres illes. Per tant no pot comparar el fet de traslladar els
residus de Formentera amb el fet que al Consell d’Eivissa
l’ajudem a pagar la seva planta de tractament de residus, que no
és això, perquè si al Consell d’Eivissa se l’ajuda a pagar la seva
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planta de tractament de residus s’ha d’ajudar a la resta. I li torn
dir el mateix que amb els  municipis: suport als consells
insulars, sí, per suposat, sí; greuges comparatius entre
consells insulars, no, aquí no ens hi trobarà. I aquest és el
plantejament que vostè ha fet, li agradi o no li agradi, però és
el seu plantejament.

De cicle de l’aigua n’hem parlat to ts, però el cicle de
l’aigua no és l’únic que tenim aquí, i el cicle de l’aigua, li ho
deia molt bé el Sr. Ferrà: als ajuntaments se’ls ha ajudat i se’ls
ajuda també des dels consells  insulars. Hi ha una cosa en
aquest país, a Espanya, que és l’arquitectura institucional, i
cada una de les administracions té unes competències
concretes. Aquesta arquitectura i aquesta distribució
competencial serveix precisament per a això, no perquè
tothom faci de tot; als ajuntaments els hem d’ajudar, però
cadascú ha de fer allò que és seu.

I Sr. Melià, no són el mateix les prioritats polítiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

...que les dèries; una cosa són prioritats polítiques, totalment
d’acord amb vostè que tant el pressupost del Govern com les
esmenes de l’oposició han responen i han de respondre a les
prioritats polítiques de cada grup; una altra cosa són les dèries,
la dèria és suprimir IB3, com fa VOX; la dèria és suprimir
l’Institut de la Dona, Balears Europa, això són dèries; n’hi ha
més, però no és el mateix que una prioritat política, són coses
totalment distintes.

I ja acab. Quant a finques públiques, jo no he plantejat res
a nivell competencial, el que he dit és que les hauríem de
comprar, la meva opinió, i la del meu grup perquè s’hi ha
manifestat en altres ocasions, crec que s’haurien de comprar,
però hem de veure com, de quina manera, i després ja veurem
d’on treim el pressupost, no posar 1 milió d’euros directament
aquí. I a nivell competencial únicament li he dit que si ha de
ser el pulmó de Palma ho haurà de triar Palma en el seu
planejament, perquè per ventura jo li puc dir que ha de ser una
finca pública gestionada pel Consell de Mallorca, com a
entrada de Palma a la Serra de Tramuntana, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Per tant crec que aquí ha de decidir cada administració
pública si vol anar cap a una banda o cap a l’altra; ha de ser una
zona verda o no?, no ho sé, per ventura ha de ser una finca del
consell, això és el que jo li plantej. Però cap problema si es
pot arribar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... si es pot aconseguir el f inançament i es pot arribar a un
acord quant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Acab. ...quant a l’adquisició, cap problema quant a
l’adquisició. Pensam que són dues finques importants per a
aquesta illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. Abans de passar a les votacions
primer vull preguntar al senyor representant del Grup
Parlamentari El Pi si accepta o no les transaccions.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià.

Llavors farem una petita... aturada, només de dos minuts,
per aclarir les votacions, que ens han demanat per blocs.

Els record que no es pot sortir de la sala, i que una vegada
que se surti després a la votació no podrà entrar ni sortir
ningú. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, començarem la votació.
Senyors diputats, començarem a fer la votació, la farem per
blocs. 

Llavors començarem per les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular. 

En primer lloc es votaran les esmenes 10016, 10017 i
10019,... 10016, 10017 i 10019.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació es votaran les esmenes 9981, 9983, 10025,
10103, 10113.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Me falta un voto, hay alguien que no ha votado...

(Remor de veus)

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 10033
i 10104.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos.

En primer lloc votarem les esmenes 9516 i 9500.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació de l’esmena 9562.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem les següents esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos: 9508, 9509, 9622, 9623, 9564,
9507, 9632 i 9506.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a votar el bloc d’esmenes presentades pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, esmenes núm. 9471,
9462, 9479, 9480 i 9484.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. En primer
lloc votarem les esmenes transaccionades que han estat
acceptades. 

(Remor de veus)

Sí, sí, 9471, sí.

(Remor de veus)

Perdó, perdó. A continuació votarem idò les esmenes a la
totalitat del Grup VOX-Actua Baleares, disculpin.

Esmenes núm. 9409, 9421, 9422, 9431 i 9453.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, passarem a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. En primer
lloc votarem les transaccionals.

En primer lloc esmena núm. 9654.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc votarem l’esmena 9657 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 9658 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara l’esmena, per separat, l’esmena 9716.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

També passarem a votar l’esmena 9717, que també s’ha
demanat que es voti per separat, del Grup Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

9717...

(Remor de veus)

Passarem ara a votar tota la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, és a dir, esmenes
9679, 9660, 9666, 9655, 9656, 9659, 9667, 9713, 9712,
9668, 9724 i 9700.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Esmena núm. 10182.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 a favor, 6 en contra, 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, les votarem totes per
separat.

Esmena 10139.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 10140.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem l’esmena 10138 sense transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passem ara per...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Un moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó...

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara per últim a votar la 10138 amb la transacció
proposada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acaba la votació, però abans de fer el recés hem
de dir que s’ha gravat erròniament abans el resultat de les
votacions de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares esmenes núm. 9408, 9404, 9416, 9457,
9448, 9475, 9478 i 9403, el resultat final d’aquesta votació ha
estat 1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions, perquè consti
en l’acta l’error que ha tingut lloc.

Fem un recés fins a les 18 hores en què comença el
següent debat.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, per favor. Bona
tarda, continuam amb la sessió del debat del dictamen al
Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020. 

En aquest moment començarem l’agrupació de la secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització
amb les seccions i entitats afins. Debat número 7, de totalitat
i globalitat. 

Esmenes presentades a la totalitat:

Grup Parlamentari Popular: Secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, esmena 9824.
Secció  78, Escola Balear d’Administració Pública, esmena
9825. E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
esmena 9826. E20, EPE de Telecomunicacions i Innovació de
les Illes Balears, esmena 9827. S10, Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, SA, esmena 9828. F22, Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia, esmena 9829.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
esmena 9410. E01, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, esmena 9419. E20, EPE de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears, esmena 9432. S10, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, SA, esmena 9437. F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, esmenes 9445 i
9446.

Esmenes parcials:
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Grup Parlamentari Popular: Secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, al programa
131D, Polítiques de memòria, esmena 9917. Al programa
222C, Actuació de policies, esmenes 9922 i 9914. Al
programa 223A, Emergències, esmenes 9916 i 9915. Secció
78, Escola Balear d’Administració Pública. Al programa
121G, Formació i selecció del personal, esmenes 9919, 9920
i 9921. EO1, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
esmenes 10080, 10081 i 10082. F22, Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia, esmena 10111.

Grup Parlamentari Ciudadanos: Secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, al programa
223A, Emergències, esmenes 9512, 9625, 9626 i 9627.
Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública. Al
programa 121G, Formació i selecció del personal, esmenes
9513 i 9514.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. Al
programa 222C, Actuació de policies, esmena 9464.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears:
Secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització. Al programa 223A, Emergències, esmena
9665. Al programa 551C, Mitjans de comunicació social,
esmena 9678.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca: Secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. Al
programa 222C, Actuació de policies, esmena 10184. Al
programa 223A, Emergències, esmena 10185.

Abans de començar amb la defensa de les esmenes,
demanaria als diferents grups parlamentaris si hi ha
substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Ares Fernández substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SANS I REGIS:

Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Patricia Guasp sustituye a Juanma Gómez, de Ciudadanos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente sustituye a Sebastián Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, no, un minutet, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix
Joana Aina Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començarem ara la defensa de les
diferents esmenes i, en primer lloc, tendrà el torn de paraula
el representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Lafuente,
per un temps màxim de deu minuts. Té el torn de paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, en principio las
enmiendas a la totalidad pues serán defendidas en plenario. 

Respecto a las enmiendas parciales que presenta nuestro
grupo, la primera enmienda parcial es una enmienda de
afección, la 9917, en la cual pues la Dirección General de
Memoria Democrática proponemos que se realice un estudio
de reconocimiento y memoria a las víctimas de los
bombardeos durante la Guerra Civil en todas las Islas.
Entendemos que de acuerdo con la Ley de memoria y
reconocimiento democrático una de las víctimas más
desconocidas y que menos se ha estudiado es precisamente la
de los bombardeos y que son víctimas civiles que han sido
poco estudiadas, poco reconocidas y poco tenidas en cuenta,
por lo que proponemos esta enmienda de afección con 25.000
euros.

Respecto a las enmiendas 9922 y 9914, son dos
enmiendas en las que intentamos dar apoyo a las policías
locales y a los municipios. Por un lado proponemos un
programa de ayudas a los municipios dotado con 1,5 millón de
euros para la mejora de las infraestructuras que tiene la policía
local, especialmente en zonas turísticas, con la idea de dar
apoyo a los municipios con estas infraestructuras y
especialmente dar seguridad a la actividad turística. 

Por otro lado, entendemos que también es importante
incrementar el fondo de seguridad pública destinada también
a inversiones y modernización de policías locales y
proponemos un incremento de 400.000 euros para ir, como
mínimo, recuperando las cantidades que había tenido en otras
fechas este fondo de seguridad pública, que resulta claramente
inferior a lo que se necesita. 

Luego tenemos la enmienda 9916, en este caso son
enmiendas para mejorar los planes de protección y de
seguridad de actos multitudinarios. He visto que había otras
formaciones políticas que proponían para casos concretos,
pensamos que lo que es importante es en todo caso mejorar la
partida en general con independencia de casos concretos de
municipios concretos sino que sea una partida general para
todos los municipios de Baleares, con independencia de que
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seguramente los propuestos por otras formaciones políticas
tienen plena justificación, pero entendemos que todos los
municipios de Baleares que hacen acontecimientos festivos y
multitudinarios deberían tener acceso a ayudas para estos
planes de protección. 

La 9915 va destinada a ayudas específicas a las
agrupaciones de protección civil. Entendemos que los
ayuntamientos hacen esfuerzos importantes en el material de
protección civil, debería incrementarse el esfuerzo que el
Gobierno hace para ayudar a los ayuntamientos, a las
agrupaciones de protección civil que colaboran activamente en
caso de cualquier tipo de catástrofe y colaborar activamente
con los ayuntamientos. 

Después tenemos tres enmiendas parciales a la EBAP, la
9919, 9920 y 9921, que con ellas lo que proponemos es
incrementar las ayudas para mejorar la formación de
determinados profesionales; por un lado, las ayudas para la
formación en protección civil, en especial para que los
voluntarios de protección civil tengan ayudas si tienen que
desplazarse para acudir a cursos de perfeccionamiento, las
ayudas de perfeccionamiento también a la formación de los
bomberos de los diferentes cuerpos de bomberos de las islas
y las ayudas a todos los miembros de policía local también,
para que puedan desplazarse entre islas y acudir a cursos que
si no tienen ayudas difícilmente lo pueden hacer. Estas tres
van en este sentido, ayudas de desplazamiento para la mejora
de la formación, especialmente de personas y profesionales
que intervienen en casos de emergencia.

Y luego tenemos las enmiendas a IB3, la 10080 en la que
proponemos rebajar los cargos de alta dirección que son 12 a
la mitad, a 6 y mejorar con ello las retribuciones del personal
propio del ente público. Entendemos que es exagerada la
existencia de 12 plazas de alta dirección, con 6 serían
suficientes y sí que hay una precariedad en la retribución del
personal propio. Por tanto, con esto se podría equilibrar la
situación. La 10081, reducir un 5% los gastos generales y
aumentar la programación propia, que es otra de las carencias
de IB3. Y la 10081, reducir un 50% las asesorías y también
mejorar la producción propia.

Por último, en la Fundación BIT proponemos la 10111,
bajar también los altos cargos e incrementar los
teleoperadores, que también es una necesidad. 

Estas son las enmiendas parciales que presenta el Grupo
Popular, que entendemos que mejoran sustancialmente el
presupuesto y esa es nuestra voluntad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. A continuació és el torn de
la representant del Grup Parlamentari Ciudadanos la Sra.
Guasp per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. El Grupo
Parlamentario Ciudadanos ha presentado seis enmiendas
parciales al presupuesto de la sección 16, de la Conselleria de
Administraciones Públicas y Modernización. Dos enmiendas
a la EBAP, entendemos para ampliar el presupuesto para
formación, en la enmienda 9514 proponemos un incremento
de 200.000 euros de la formación en seguridad y emergencias
a los técnicos de emergencias de las Illes Balears, sería una
enmienda de afectación del programa 121G, al subprograma
121G04.

En el mismo sentido la enmienda 9513 es una enmienda de
afectación para la creación en la EBAP de una unidad
permanente de formación para el personal funcionario de cara
a futuros concursos-oposición, con el objetivo de garantizar
la competencia y mejorar el rigor del tribunal calificador.
Sería una enmienda de afectación, como digo, de 100.000
euros, del programa 121G.

Después cuatro enmiendas, la 9625, 9512, 9626 y 9627
para emergencias. Todos tenemos la responsabilidad de
promover una política de emergencias más eficiente y mejor
coordinada. Por eso hemos propuesto estas cuatro enmiendas,
para mejorar la coordinación de emergencias. Nosotros
proponemos poner en marcha una unidad de coordinación de
todos los servicios de emergencias de las Islas Baleares, ya
que es fundamental una unidad que controle y coordine para
ganar en eficacia y eficiencia en situaciones adversas y
catástrofes como incendios, torrentadas, caps de fibló o
inundaciones. Proponemos reorientar el gasto que mi grupo
parlamentario considera superfluo y que hemos denunciado ya
en las demás comisiones y también en sesión plenaria, ante
una sobredimensión del organigrama del Govern de les Illes
Balears, proponemos eliminar un alto cargo de la conselleria,
la figura del secretario autonómico de Memoria Histórica y
los dos asesores que lleva aparejada esta secretaria
autonómica, así como dos asesores más del gabinete de la
conselleria, que seria la nueva figura del cap de la secretaria
del gabinet y un asesor técnico. 

Por tanto, estaríamos eliminando los nuevos altos cargos
o asesores de confianza, nombrados en esta legislatura y que
se han ampliado en un 40% en el caso de los asesores y en un
16% en el caso de los altos cargos. Todos estos gastos más
alguna partida de trabajos y estudios, que consideramos que se
hinchan en estos presupuestos, reconducimos este gasto
público superfluo para reorientarlo hacía la mayor
coordinación y eficacia de emergencias que es una prioridad
en las Islas Baleares.

Y estas serían las enmiendas del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Las enmiendas a la totalidad las
trataremos en el pleno y con respecto a la enmienda que
presentamos, nosotros estamos muy preocupados por el
incremento de la delincuencia en estas islas, pensamos que es
prioritario aumentar el fondo de seguridad y para ello entre
otras cosas proponemos, como ya hemos dicho hasta la
saciedad, la eliminación de la Oficina anticorrupción, que a
pesar de su bello nombre no sirve absolutamente para nada,
como ha quedado demostrado tanto por lo que ha hecho hasta
ahora, como porque realmente no tiene competencias, se
solapa con la Fiscalía Anticorrupción, que es quien realmente
tiene las competencias y no tiene otro objetivo que ... no sé,
el auto-empleo de quienes allí trabajan.

Por lo demás sí que apoyaremos las enmiendas del Grupo
MÉS per Menorca, relativas a la mejora del plan de seguridad
de las fiestas de San Juan.

Y esto es todo, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes
Balears el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari manté dues esmenes parcials en aquesta
conselleria, evidentment és una conselleria no massa rellevant
a nivell pressupostari, no és una conselleria típicament
inversora, i les dues esmenes que mantenim, una està en la
línia d’altres grups parlamentaris en relació al reforç i el
suport als cossos de Protecció Civil que existeixen arreu dels
municipis de les Illes Balears, nosaltres faríem una dotació
extra de 13.000 euros a través d’aquesta esmena.

I la segona esmena que mantenim és en relació amb IB3.
És una esmena amb un import de 3 milions d’euros i pretén fer
una dotació suplementària del pressupost d’IB3 perquè els
treballadors de l’ens públic que estan contractats, amb
contractacions externes, tenguin un sou digne perquè en
aquest moment la veritat és que els sous que estan percebent
aquests treballadors està molt per davall del que tocaria.
Entenem que no estan ajustats i evidentment s’ha de modificar
la contracta externa, amb aquest suplement de doblers perquè
vagin directament a aquests treballadors i, per tant,
aconseguim apujar un poc el seu sou i que s’equiparin a sous
normals de les seves habilitacions professionals i al seu nivell.

Aquestes són les dues esmenes que tenim en aquesta
conselleria com dic.

A les esmenes dels altres grups parlamentaris no en
votarem cap en contra, algunes les votarem a favor perquè
evidentment coincidim plenament amb les propostes que es
fan i a moltes ens abstendrem, com ja passa a altres seccions,

no perquè no estiguem d’acord amb la proposta, sinó perquè
no veim clar d’on es treuen, d’on es lleven els doblers per fer
la proposta de l’esmena.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot dir que les esmenes
de Gent per Formentera es donen per defensades en els seus
propis termes, aquí no en tenia, veus?, no ho hauria d’haver fet.
Disculpes.

Nosaltres sí que tenim dues esmenes aquí: la 10184 de
substitució, per valor de 100.000 euros, per garantir la
compensació dels costos d’insularitat, és a dir, desplaçament
i allotjament dels policies locals i voluntaris de Protecció
Civil que s’han desplaçar des de Mallorca per a les Festes de
Sant Joan, atesa la dimensió que aquestes festes han adquirit
i és que la població censada de Ciutadella són 29.000
habitants i per Sant Joan s’arriba als 100.000, més que tota la
població de Menorca, que són 92.000. Crec que no hi ha cap
equivalent possible a les nostres illes, i per açò insistim en la
necessitat que el Govern s’hi impliqui.

I la 10185, també de substitució. Tot i que sabem que la
gestió dels plans d’emergència de les platges correspon als
ajuntaments també és cert que aquestes institucions no
disposen en moltes ocasions dels recursos necessaris; per tant
presentam l’esmena de 50.000 euros per al Pla de salvament
de Cala Mitjana per posar damunt la taula aquesta qüestió.

I per a la resta deixam el debat per al Ple. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. És el torn ara dels torns en
contra per un temps màxim de deu minuts. En primer lloc té
la paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Aquests pressuposts s’adapten a les
necessitats de la conselleria dintre de les conjuntures dels
darrers temps, i tot allò que es considerava una necessitat i a
millorar va ser aprovat a ponència. Algunes esmenes ja es
contemplen en els pressuposts, com per exemple les 9917,
9915, 9921, 9513, 9514, 9565. 

D’altra banda l’única esmena que votaríem a favor és la
10184 en el cas que s’accepti la transacció que faran els
companys que em segueixen. 
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I quant a IB3, estic convençuda que trobarem la fórmula
més encertada per tal d’aconseguir aquestes millores a tots els
treballadors, que sens dubte part d’aquesta solució passa per
introduir clàusules socials i salarials als nous plecs que s’han
d’elaborar en els següents mesos.

I el debat, com han dit altres companys, segurament
continuarà en el Ple. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tots els grups polítics que
tenim representació en aquesta cambra coincidim que un dels
objectius estratègics d’aquesta legislatura és millorar el
finançament d’aquesta comunitat autònoma, i quan ho deim, i
ho vàrem dir durant la campanya electoral i ho repetim una
vegada més, evidentment també ho hem de dir quan és hora
d’aprovar els pressuposts, perquè evidentment aquesta millora
que ha de tenir el finançament de les comunitats autònomes
s’ha de repercutir directament en la millora de la qualitat dels
serveis que prestam als ciutadans. 

I ho dic perquè crec que hi ha moltes esmenes que en un
altre context es podrien aprovar, crec que ningú no dubta de la
bona intenció amb la qual s’han presentat, amb millores, per
exemple, en associacions de voluntaris de Protecció Civil, o
respecte de la Policia Local al tots els diferents municipis...,
però bé, la realitat és que hi ha el que hi ha, no n’hi ha més, i
per tant moltes vegades fer un pressupost vol dir un “tetris”, i
per tant fer una cosa vol dir deixar-ne de fer d’altres. Crec que
hi ha un pla damunt la taula, amb uns nombres reals, reals
perquè a més així ho corroboren els diferents informes
jurídics i també econòmics, i per tant són reals, i una previsió
de despeses que també vol donar aquest servei als nostres
ciutadans de la millor manera possible, al cap i a la fi.

Sí que després n’hi ha d’altres que el que veim és que ja
(...) d’iniciatives que s’han presentat que ja estaven
pressupostades dins altres partides, algunes que no s’ajusten
tampoc exactament a les competències que puguin tenir les
comunitats autònomes i són més competències bé dels
ajuntaments o bé dels consells insulars; o fins i tot altres que
fan referència a serveis que ja existeixen, com algunes
esmenes que presentava el Grup de Ciudadanos, on ja existeix
per exemple una unitat de coordinació de serveis
d’emergències.

I en aquest sentit, bé, esper que en futurs pressupostos
puguem ampliar determinades partides que bona falta fa, i,
com deia abans, mentrestant això és el que hi ha i això és el
que tenim, i amb això hem de fer feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots  i  a totes,
senyores i  senyors diputats. Globalment la realitat és que
estam dibuixant uns pressupostos i un debat que al final és
molt rigorós, amb xifres realistes, i que són continuistes
d’alguna manera respecte  de l’acció política executada la
darrera legislatura.

L’objectiu d’aquests pressuposts és mantenir, com hem dit
moltes vegades, el ritme de millora de les inversions per
millorar els serveis públics i la consolidació de l’estat del
benestar, i els pressupostos que ara ens concerneixen, els de
la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
caminen en aquest mateix sentit , la millora dels serveis
públics amb un projecte de pressupostos rigorosos, que volen
consolidar una oferta d’ocupació pública que ha permès
reactivar més de 9.000 places la places la passada legislatura,
que volen agilitar els tràmits amb la ciutadania i les empreses
per part de la mateixa administració, i modernitzar els seus
tràmits; que contempla també l’augment del personal del
Servei d’Emergències en 22 noves places; que també executa
totes aquelles polítiques encaminades a desenvolupar el marc
normatiu de la memòria democràtica que ja vàrem aprovar la
passada legislatura; perquè, com vam dir, com va dir ja la Sra.
Consellera, són uns pressupostos que pretenen tenir una
administració de les Illes Balears molt més compromesa amb
la seva ciutadania i amb les seves necessitats, una
administració eficient, moderna, transparent i sostenible.

Respecte de les esmenes, bé, a la totalitat -ja ho han dit els
altres grups-, tenim esmenes a la totalitat per part del Partit
Popular i de VOX. Si fos per aquests dos partits no se salva
absolutament res, no dejan títere con cabeza, fan una esmena
a la totalitat a gairebé totes les seccions. No han explicat la
seva motivació i esper que al P le  puguem tenir el debat
corresponent i tengui un poc més de sort, i així sabrem per
què es volen carregar tota la conselleria sencera.

Respecte de les esmenes parcials, coincidesc amb el que
han dit els meus companys que m’han precedit en l’ús de la
paraula. Hi ha esmenes que fan al·lusió a despeses que trobam
que ja estan compromeses i que ja estan incloses en el
projecte de pressupostos, o d’altres que trobam que no són
competents. Ara bé, en mencionaré unes quantes.

Respecte d’emergències, l’esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari de Ciudadanos, respecte de la Unitat de
coordinació del Servei d’Emergències, és a dir, com
efectivament ha dit el Sr. Ensenyat ja existeix aquesta unitat,
que compta amb directors tècnics, que el que fan és
precisament un contacte constant entre els diferents cossos
d’emergències. Per ventura vostès volien parlar de l’Agència
d’Emergències, que és un projecte que..., que això és una altra
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qüestió, que està ara mateix en estudi polític i tècnic, però que
evidentment en aquesta primera fase no necessita pressuposts.

Respecte de les esmenes que fan menció a Protecció
Civil, bé, estam d’acord amb el fons, perquè ja existeix un
import en aquest projecte de pressuposts destinat a la compra
de material de coordinació i intervenció per a les agrupacions
municipals, i trobam que és l’adequat, en tot cas. 

S’han mencionat també les esmenes respecte de l’EBAP,
i les ajudes als desplaçaments. He de dir també que, bé, aquest
pressupost contempla i que l’EBAP ja ofereix aquests cursos
específics; es comenta en una de les esmenes el cas del Cos
de Bombers, que hi feia referència si no m’equivoc el Partit
Popular, però evidentment no s’han de confondre amb els
cursos de capacitació i d’accés al Cos de Bombers, però, com
ja dic, aquests cursos ja s’estan impartint, i l’EBAP té previst
també realitzar aquests cursos específics a les quatre illes. Per
tant no trobam necessari fer una partida per ajudes a
desplaçaments si ja es contempla aquest fet.

Pel que fa al Fons de seguretat pública, amb rigor pensam
que els 2,3 milions d’euros que estan assignats en aquests
pressuposts són els adequats; són millorables, i tant, però
creim que amb seriositat són els que defensam avui aquí. I
també pensam que no és convenient crear un nou programa
d’ajudes als municipis en aquesta matèria perquè el Fons de
seguretat pública, al nostre parer, creiem que és l’instrument
adequat. Per tant rebutjaríem també les esmenes presentades
en el aquest sentit pel Grup Parlamentari Popular i pel Grup
Parlamentari de VOX. 

Curioses també són les esmenes de VOX, que pretenen
eliminar dins aquesta única esmena parcial que han presentat,
l’Oficina Anticorrupció, i aquesta vegada també la Direcció
General de Coordinació del Govern, que se sumen a la
Direcció General de Drets i Diversitat, a la Direcció General
de Cooperació, de Sobirania Parlamentària... Mirin, el que
vostès pretenen no és carregar-se aquesta conselleria, sinó
tota la comunitat autònoma en el seu conjunt perquè no hi
creuen, en aquest model d’estat territori, perquè no creuen en
les comunitats autònomes, i per tant..., i ho han manifestat
moltes vegades; per tant si no hi creuen no sé exactament què
fan en aquest parlament, si repeteixen aquest mantra un dia i
l’altre. Això sincerament crec que denota molt poc rigor i
molta poca responsabilitat, sobretot als ciutadans d’aquestes
illes que els han donat la confiança per representar-los.

Pel que fa, per acabar, a IB3, VOX no ha presentat cap
esmena en aquest sentit, encara que he de dir que és lògic,
perquè ja ha manifestat la seva voluntat de tancar aquest ens;
evidentment nosaltres no ho compartim, perquè entenem que
no els agrada un model de mitjà de comunicació públic que
estigui centrat en la qualitat informativa i que sigui plural i per
tant, entenem que no la presentin. Jo només esperaria que el
Partit Popular no s’acabi acostant també com en altres
qüestions en uns posicionaments que defensa el Grup
Parlamentari VOX.

Rebutjaríem també les esmenes del Partit Popular
presentades en aquesta matèria, parlen per exemple de reduir
alts càrrecs per invertir en producció en general. El Sr.
Lafuente ha dit que li semblen exagerat dotze càrrecs, vull
recordar que a l’any 2015 n’hi havia disset, càrrecs directius,
i que a l’any 2016 es varen reduir en quatre fins als dotze
actuals. Consideram que l’actual nombre, havent reduït ja a
l’any 2016 els que allà vàrem trobar és l’adequat per gestionar
les diferents àrees per assumir i assolir els reptes i objectius
que s’han marcat des de l’ens públic.

Cal recordar aquí que parlam d’una major inversió, però és
important recordar la inversió molt important que ha tengut a
l’ens públic en els darrers quatre anys en matèria de
produccions pròpies que han estat, i no em reiteraré perquè ho
hem dit moltes vegades, però reiteradament premiades.

Respecte de l’esmena que presenta el Grup Parlamentari
El Pi vull sumar-me al que ha dit el Grup Parlamentari Podem,
estam absolutament d’acord en el fons i confiam que el
Govern cerqui una solució en aquest sentit. Nosaltres votarem
en contra d’aquesta esmena, però amb la confiança que la
solució en aquest sentit sigui imminent i que estigui
encaminada en la defensa dels interessos dels treballadors de
l’ens, que aquí crec que hi estarem d’acord absolutament tots.

I, per acabar, com ja s’ha comentat, presentaríem una
proposta de transacció a l’esmena 10184 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, estam d’acord en el fons tot
i que el Pla director de seguretat de les festes de Sant Joan és
de competència municipal el Govern es compromet a aportar
un suport tècnic per a la seva confecció, i la proposta seria que
en comptes del pressupost assignat, que sigui de 15.000. La
lletrada ha fet entrega de la proposta de transacció literal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Ara en torn de rèplica per
un temps màxim de cinc minuts per a cada grup..., en primer
lloc té el torn de paraula el representant del Grup Parlamentari
Popular Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bien, en primer lugar es curioso que
se eche en cara por parte de los partidos que apoyan al
Gobierno que hay enmiendas que son competencia de otras
administraciones, que son competencia de los consejos
insulares, que son competencia de los ayuntamientos y en
cambio la única transacción que proponen y la aprobación que
proponen es precisamente en un tema que ellos mismos
reconocen que es competencia municipal, lo cual evidencia la
poca contundencia de su argumentación y que evidentemente
en determinadas competencias especialmente en materia de
seguridad, en materia de policías locales, estas materias son
competencias compartidas y el Govern tiene la obligación de
colaborar con los ayuntamientos en las dotaciones
económicas necesarias en la prestación del buen servicio a los
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ciudadanos y, por tanto, la argumentación que se realiza para
tumbar las otras propuestas pues carece de fuerza,
simplemente es por decir algo, pues estas nos las cargamos
porque las proponen unos y ésta la aceptamos porque la
proponen otros. Eso es lo que más nos llama la atención.

Después quería destacar sobre la posición, que en la
anterior intervención no he hecho mención, la posición del
Grupo Popular respecto a las enmiendas de las otras
formaciones políticas, en principio en comisión será de
abstención si bien vemos que hay muchas en las que puede
haber coincidencias o que van por propuestas similares como
la mejora de la policía local, la mejora de cuestiones en
seguridad, las mejoras salariales en IB3 o alguna propuesta...
la propuesta de El Pi sobre la mejora salarial de las empresas
que prestan servicios externos a IB3, que en todo caso con un
análisis más detallado podríamos en plenario apoyarlas. 

Por tanto, en principio en comisión nuestra posición sería
de abstención, no votaríamos en contra de ninguna de las
enmiendas de los otros grupos políticos y nos reservamos la
posibilidad de votar a favor en plenario.

Manifestar por otro lado que se nos dice que respecto a
nuestras enmiendas en algunos casos, pues ya estaban
previstas. Claro, eso pasa por incumplir una de las cosas
fundamentales que es la falta de transparencia en el
presupuesto. Se hacen..., esta conselleria tiene la virtud de que
sus principales inversiones y sus cuantías más grandes son
inversiones inmateriales sin concretar luego las cosas que se
van a hacer y luego cuando se ponen las enmiendas y se dicen
las cuestiones concretas, dicen “no, es que ya estaba previsto”,
bueno pues podemos cambiar... hacer las de afectación si ya
estaban previstas, incluso pues mejorarlas, ¿no?, en caso de
que haya verdadera voluntad de acuerdo por parte del equipo...
de los partidos que apoyan al Gobierno y que no sea en este
caso simplemente una excusa para tumbar las enmiendas del
Partido Popular. Por tanto, estamos abiertos a transaccionar
estas propuestas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Guasp...,
Sra. Guasp, perdó.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, quería contestar al Sr. Ares
Fernández, al portavoz del PSIB y también al portavoz de MÉS,
al Sr. Ensenyat, sabemos que no existe ese cuerpo único de
coordinación como nosotros lo planteamos, sería más en la
línea de la agencia que ha comentado el Sr. Fernández.
Creemos que tras el informe técnico de operaciones de 14 de
enero en relación con la catástrofe de Llevant que puso de
manifiesto una serie de debilidades en las emergencias y en la
coordinación de emergencias de las Islas Baleares y de una
serie de mejoras necesarias para ser más eficaces y actuar de

forma más rápida ante situaciones catastróficas, consideramos
que una de las soluciones era la Agencia Balear de
Coordinación de Emergencia y en ese sentido es en el que
planteamos nuestra enmienda.

También hacer mención a estos presupuestos que nos ha
dicho el Sr. Fernández que eran realistas, los mejores
posibles; también la representante de Podemos, que se adaptan
a las necesidades de la situación y a la coyuntura económica
actual, yo utilizando lo que ha comentado el Sr. Ensenyat de
que a veces hacer un presupuesto era como jugar a un tetris le
diría que al final para lo que sirve es para que se pongan de
manifiesto las prioridades del Govern y de los partidos que
conforman el pacto de gobierno.

En relación con las enmiendas pues creo que ya han sido
bastante justificadas en mi anterior exposición. Y quería
solamente manifestar que estudiaremos detenidamente las
enmiendas que han presentado los otros grupos parlamentarios
y si hay enmiendas de transacción nos reservaremos la
fijación de posición de nuestro voto para la sesión plenaria.
Por tanto vamos a abstenernos en la votación del resto de
enmiendas de los grupos parlamentarios.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sr. Fernández, yo le voy a
ayudar a un repaso rápido. Queremos eliminar el IB Dona, la
Dirección General de Derechos y Diversidad, la de
Cooperación, la de Coordinación, la de Política Lingüística,
IB3, Memoria Democrática, Participación y Voluntariado,
Transparencia y Buen Gobierno, Soberanía Alimentaria,
Financiación, Oficina Anticorrupción y el Centro Baleares
Europa más la Agencia de Estrategia Turística, junto con la
partida de publicidad y propaganda y algunas políticas del
cambio climático. Todo esto no llega a 60 millones de euros
en un presupuesto  de 5.800 y pico millones, no llega ni al
pico.

Si usted cree que la comunidad autónoma de las Islas
Baleares es tan débil como para que un cambio de 60 millones
en un presupuesto de 5.800 millones y pico suponga la
desaparición de la comunidad autónoma es que la valora usted
en muy poco, desde luego en menos que yo.

Y además, en su momento y los discutiremos, la
eliminación de estas direcciones generales en nada afectaría
ni a la vida del ciudadano ni al buen funcionamiento de esta
comunidad, porque nosotros, nosotros que sí nos hemos
manifestado reticentes con la deriva del estado autonómico,
siempre, siempre cumpliremos la ley y si en algún momento
tenemos la suficiente fuerza parlamentaria para hacerlo y
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apoyo social sí propondremos una reforma del Título VIII de
la Constitución, entre tanto lo acataremos, lo cumpliremos y
lo respetaremos, cosa que otros no han hecho.

Por otra parte, no me haga usted demagogia barata
diciéndome que por qué estamos en el Parlamento balear si no
creemos en el estado de las autonomías, oiga, y por qué está
en el Parlamento nacional Bildu, Esquerra Republicana, Junts
per Catalunya y toda esta gente con la que ustedes quieren
pactar el próximo gobierno, es que cuando me vienen con
estas historias no le extrañe que yo le tenga que responder.
Todos esos que no creen en España y que la quieren destrozar
y con los que ustedes y su partido y su presidente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... va a pactar, ¿eh?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Me gustaría que se centraran en el tema.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, ya digo, pero él me ha afeado que por qué estoy yo aquí,
yo le contesto que por qué están sus socios allá, ¿eh?

Pues, lo dicho, simplemente esto. Nosotros cuando
proponemos una reducción en el gasto de algún sitio
evidentemente hemos de sacar el dinero y hemos estudiado
perfectamente de dónde se puede sacar el dinero sin que
afecte para nada a esta sociedad ni al buen funcionamiento de
esta comunidad autónoma. Otra cosa es que, como usted muy
bien dice, su gran preocupación sea mantener las políticas de
progreso y estado de bienestar. Se supone que son las
políticas de progreso y el estado del bienestar de toda la gente
que ustedes colocan en todos estos chiringuitos; esos sí que
tienen estado de bienestar.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES.

Moltes gràcies, presidenta. Després d’aquesta lliçó i
descobriment per a mi que VOX segueix la lògica de Junts per
Catalunya i Esquerra Republicana, no farem intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. És el torn de la representant del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Acceptam la transacció
proposada, però tot i així volem mantenir viva l’esmena perquè
la volem defensar en ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. És el torn ara de les contrarèpliques per
un temps màxim de cinc minuts. Correspon el torn a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, el nostre grup, malgrat que podria dir moltes coses
després d’alguna intervenció, tampoc no farà ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Sans. És el torn ara del representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. També renunciam al segon torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per últim, passam el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Fernández. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Guasp, como hemos dicho
antes, precisamente por eso se lo comentaba, la unidad..., nos
parecía que la unidad de coordinación de emergencias que
planteaban así en la enmienda pues nos parecía más enfocada
a la Agencia de Emergencias, considerábamos otra cuestión en
que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que sí, para
esta fase inicial que ahora mismo está en la fase de estudio
político y técnico sobre qué modelo de Agencia de
Emergencia podríamos tener en esta comunidad autónoma y
a su posterior debate, pues, entendemos que no es necesaria
la partida presupuestaria que se le asigna para la fase en la que
está, ¿no?

Sr. Rodríguez, únicamente, dos cosas, yo le  afeo tal vez
que ustedes no crean en las comunidades autónomas porque
ustedes dicen que no creen en las comunidades autónomas. Yo
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no me invento nada, o sea yo no voy a entrar en ese
posicionamiento...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fernández, he pedido antes que se centren en el debate.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Y ustedes defienden ahora, pues bueno, que no se quieren
cargar toda la comunidad autónoma con las enmiendas que van
presentado, bueno. Es que ustedes presentan una enmienda a
la totalidad de prácticamente todo, de prácticamente todas las
consellerias, por tanto, si ustedes me presentan una enmienda
a la totalidad de todas las consellerias y, bueno, y utilizan los
argumentos que utilizan, entienda que el resto de grupos
parlamentarios asumamos cuál es su posición. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Fernández. És el torn ara..., feim un
recés només de dos minuts, per favor, que ningú no surti de la
sala perquè si no, no podrem tornar a entrar. És per veure com
es fan les votacions, si algú vol demanar alguna votació per
separat. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Perdón, Sra. Presidenta, la 10184 de MÉS per Menorca
nos gustaría poder votarla a parte. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Crec que ja està clar el tema. Llavors, passam a
les votacions. En primer lloc votarem les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, es faran dos blocs. El primer bloc
format per les esmenes 9914, 9916, 9917, 9920 i 9922.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Segon bloc: esmenes número 9824, 9825, 9826, 9827,
9828, 9829, 9915, 9919, 9921, 10080, 10081, 10082 i
10111.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, també es faran dos blocs. Un primer
bloc amb les esmenes 9512, 9625, 9626 i 9627.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació el segon bloc format per les dues esmenes
9513 i 9514.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar el conjunt d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares en tot el seu conjunt, en un
sol bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara el conjunt de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, totes
en conjunt.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passarem a la votació de les dues esmenes, que
es convertiran en tres, del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca. En primer lloc votarem l’esmena 10185.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 6 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passem a votar l’esmena 10184 sense
transacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votarem l’esmena 10184, amb la transacció
acceptada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquí acaba la votació. Vull recordar a tots els diputats que
recordin als seus diputats de tots els grups que per favor
l’horari que està posat en el programa és orientatiu, demanem

a la gent que hi sigui perquè normalment se n’acaba una, es fa
un petit recés i es continuarà.

Sense haver més assumptes, se suspèn la sessió fins demà,
a les 9 del matí.
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