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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Reprenem el debat
del projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020. 

És el moment de començar per l’agrupació de la secció
20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb les
seccions i entitats afins. Debat 11, de totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 9846. E10, Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, esmena
9847. E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera, esmena
9848.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 9414.
E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
esmena 9427. E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera,
esmena 9430.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa 714B,
foment del sector agropecuari, esmenes 10075 i 10084. Al
programa 718A, recursos marins i ordenació del sector
pesquer, esmena 10076. E10, Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, esmena 10114.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa 581A,
infraestructures de regadiu, esmena 9570. Al programa 714B,
foment del sector agropecuari, esmenes 9568, 9569, 9566 i
9567.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al programa
581A, infraestructures de regadiu, esmena 9482.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Al
programa 714B, foment del sector agropecuari, esmena 9729.

Abans de començar la defensa conjunta de les esmenes,
demanaria a tots els grups parlamentaris si hi ha substitucions,
per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, presidenta, Assumpció Pons substitueix Antoni Costa.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, Jesús Méndez sustituye a Juan Manuel
Gómez Gordiola

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, Sílvia Tur substitueix Pep Castells.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs a Maria Antònia Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Substituesc Pep Melià, supòs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats.

Senyores i senyors diputats, començarem ara la defensa
conjunta de les esmenes per un temps màxim de deu minuts.
En primer lloc, té el torn de paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda senyores i senyors
diputats. Dedicaré la meva intervenció a les esmenes
d’afectació, addició i substitució que ha presentat el meu grup
parlamentari, tota vegada que les esmenes a la totalitat les
donam per defensades en els seus propis termes.

En primer lloc, em referiré a l’esmena d’afectació RGE
núm. 10075, per a la dotació del Pla estratègic del sector
ramader de Balears. Demanam que disposi d’una partida de
300.000 euros, perquè es pugui començar a aplicar durant el
2020. Aquesta esmena té la seva justificació a la proposició
no de llei que el Partit Popular va registrar, per instar el
Govern a redactar aquest Pla estratègic per a la ramaderia de
les nostres illes, una iniciativa que va ser aprovada per
unanimitat el passat 28 de novembre, tots els grups
parlamentaris van venir d’acord que aquest pla ha de tenir un
caràcter plurianual, per ser executat durant tota la legislatura
2019-2023 i, per tant, ja s’ha de començar a aplicar durant el
2020. Per tant, en coherència amb allò que vam aprovar, amb
el consens i suport com he dit de tots els grups parlamentaris,
demanam que sigui acceptada aquesta esmena.

L’esmena RGE núm. 10084 d’addició, fa referència a
l’escorxador municipal de Ciutadella. Proposam que s’hi
dediquin 500.000 euros per fer les obres de millora,
d’adaptació i modernització que l’ajuntament va demorant.
Avui en aquestes instal·lacions s’hi sacrifica la major part del
bestiar de Menorca. Per tant, té una importància cabdal per a
les explotacions agrícoles ramaderes menorquines i per a tot
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el camp menorquí en conjunt. En aquest sentit ara fa dos anys,
va ser el desembre del 17, les organitzacions professionals
agràries van reclamar aquestes obres perquè l’escorxador, que
és molt antic , va ser construït l’any 69, compleixi les
exigències sanitàries i funcionals i sobretot que es pugui
adaptar a la normativa europea. Per tant, la consideram una
esmena justificada.

La tercera esmena de substitució RGE núm. 10076,
consisteix a destinar el pressupost de la nova Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, a
incrementar les ajudes a les confraries de pescadors de
Balears, que a més pateixen retards per cobrar del Govern. Tal
com vaig manifestar a la compareixença de la consellera,
consideram totalment innecessària aquesta nova direcció
general i ho afirmam perquè les seves funcions es poden fer
perfectament a través del Servei de Qualitat Alimentària, que
ja forma part de l’organigrama de la Conselleria d’Agricultura
i que funciona d’una manera correcta. Per tant, així evitam
duplicar l’estructura de l’administració autonòmica.

I finalment una quarta esmena amb RGE núm. 10114,
proposam donar de baixa 60.000 euros del capítol 1, d’alta
direcció, per destinar-los al capítol 2, per a reparacions i
manteniment del FOGAIBA. Plantejam la supressió de la plaça
de cap de gabinet, ja que no és correcte que s’empri la
Conselleria d’Agricultura com una agència de col·locació dels
afiliats de Podemos. El resultat de tot aquest despropòsit és
que la política de falsa austeritat que es practica des d’aquest
partit i que tant es criticava, té un elevat sobrecost per a la
comunitat autònoma que pagam tots els ciutadans d’aquestes
illes.

I respecte les esmenes dels altres grups parlamentaris,
anunciam que en principi avui ens hi abstendrem, sense que
açò impedeixi que en plenari puguem canviar el nostre sentit
del vot. De fet, hi ha diverses esmenes que pensam que hi
podem donar suport perfectament, però volem estudiar amb
més profunditat les partides d’alta i de baixa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Señorías, primero debemos
comunicarles que nosotros nos abstendremos en todas las
enmiendas, aunque nuestra disposición sea favorable a ellas,
así que no lo entiendan..., sino que queremos participar en su
segunda discusión.

Creo que tenemos algunos puntos en común con la Sra.
Diputada del Partido Popular en la valoración de esta
conselleria. Esta conselleria tal vez nunca debió segregarse,
porque como ven ustedes en sus propios..., al ver los
presupuestos (...), el ideológico que presentaba era flojito, en

los números ya realmente, verdaderamente ... ya resulta hasta
simpática en su propia frivolidad, esta especie de hermanita,
de patito feo, de hermanita pequeña de las otras consellerias.
A ver, esto no debió segregarse porque al segregarse hemos
conseguido un gasto enorme en su propia secretaria general,
como ven ustedes la secretaria general es la reina del gasto,
necesita un personal de como 3 millones de euros, para unas
inversiones reales de 140.000, con unos gastos... lo siento,
pero resulta un poco sorprendente.

Bueno, es una conselleria que resulta sorprendente en un
montón de pequeñas cosas. Resulta que paga unos alquileres,
lo digo, a mí me encantaría conocer cuál es, de qué mundo
interior habla, porque paga unos alquileres de 6.000 euros que
verdaderamente no entiendo yo qué puede alquilar una
conselleria por 6.000 euros, que son unos 400 euros al mes.
Y sin embargo paga 600.000 de electricidad y 150.000 de
seguridad, imagino que no del mismo local de los 600 euros,
porque verdaderamente eso es absurdo.

Pero coincidimos, como decíamos, con el punto de vista
del PP, además, en que las políticas de soberanía alimentaria,
a parte de que no entendemos exactamente el concepto de
soberanía alimentaria a no ser que tenga que ver con la
autarquía, el Sr. Sergio Rodríguez nos podría recordar
exactamente qué es lo que era y en qué consistía, no acabamos
de entender exactamente para qué sirve, cuando además cuesta
70.000 euros de personal el manejo de 80.000 euros en
inversiones en inmateriales, básicamente publicidad,
promoción, propaganda o convicción, 80.000 euros, 30.000
de gastos corrientes... Resulta una cuestión desproporcionada
que cueste 70.000 euros el manejo de 80.000 en inmateriales.

Pero entonces, bien, nosotros de hecho, de todas maneras,
esto lo hemos plasmado, este espíritu con el que hemos
entendido la conselleria, que tal vez sea equivocado, lo hemos
plasmado en cinco enmiendas de substitución.

La 9570, que quita 2 de los 2 coma 339.327 millones de
euros, 2 millones, presupuestados para gastos e inversiones de
carácter inmaterial. 

La 9568, también de substitución, que quita 300.000 del
coste de la Secretaría General de este gasto que consideramos
un poco injustificado, de exceso en Secretaría General, y lo
presupuestamos y lo enviamos al FOGAIBA para exceso de
gasto eléctrico. 

La 9579, también de substitución, de 184.000 euros de la
Secretaría General, subconcepto 22, llega a la sección... y
desarrollo rural; enviamos ese dinero de personal excesivo
que consideramos en una conselleria que no debía haberse
partido, lo enviamos directamente al FOGAIBA. 

La 9566, también de substitución, con 40.000 euros del
centro de coste del programa de políticas alimentarias, 714C,
y dotamos de fondo a los Servicios de mejora agraria y
pesquera, también.
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Y la 9567, sí señor, también de substitución, que saca
40.000, los otros 40.000 euros, de políticas de inmateriales
en la Dirección General de Políticas de Soberanía
Alimentaria, y los envía también a los Servicios de mejora
agraria y pesquera.

O sea, como ven conceptualmente estamos básicamente en
el mismo..., lo que hacemos es corregir lo que entendemos
que conceptualmente está mal realizado, con lo  que parece
que estamos muy próximos a las posturas de la anterior
diputada, nosotros. 

Y con esto terminamos, Sra. Presidenta, señorías. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez . És el torn ara del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio García.
Rodríguez!

(Algunes rialles)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Le aseguro que no me lo tomo
como nada personal.

Bueno, las enmiendas a la totalidad las dejaremos para el
debate en el Pleno. De totas maneras sí quería hacer un inciso
sobre el tema de la Dirección General de Soberanía
Alimentaria porque veo que es un tema recurrente en todas las
diferentes reuniones que hemos tenido, y, aunque parezca que
no, es que no es tan inocente el cordero como lo pintan. Decía
el compañero de Ciudadanos que no sabía muy bien a qué
respondía lo de la soberanía alimentaria, si tenía algo que ver
con la autarquía. Algo tiene que ver. La soberanía alimentaria
es un concepto que se introdujo por el movimiento Vía
Campesina en 1996 en la cumbre de la FAO en Roma; es un
movimiento netamente de izquierdas, que procede de los
movimientos revolucionarios de Latinoamérica, que también
está imbricado con la agroecología feminista y otra serie de
conceptos por el estilo, con lo cual la existencia de esta
dirección general, que puede parecer incluso gracioso en su
nombre lo de la soberanía alimentaria, no es tan inocente
como parece. Evidentemente puede que sea una de las
direcciones generales con mayor carga ideológica de todo el
Gobierno actual de las Islas Baleares, y además claramente
identificada.

Está poco dotada, evidentemente, con lo cual realmente su
única función es autoalimentarse de momento y hacer
publicidad, pero el mero hecho de poner esa pica en Flandes
de conseguir que haya una dirección general de soberanía
alimentaria, es muy indicativo. El objetivo final de este tipo de
políticas va mucho más allá de lo que se llama quilómetro
cero en agricultura, que es consumir productos locales y de
temporada, sino que incide en la necesidad de dotar de mayor
presencia e importancia al sector primario dentro del conjunto
de la economía, y como ya recordé en su momento los países
que tienen mayor incidencia del sector primario en su

economía son evidentemente países del tercer mundo,
fundamentalmente de África, mientras que en los países
desarrollados, Alemania, etc., etc., el peso del sector primario
en su economía es del 0 coma o del 1%, y de ahí no pasa. Yo
prefiero pertenecer al grupo de los países en los que el sector
primario no tiene ningún peso en la economía, y dejo para
ustedes el llevarnos y acompañarnos a ese maravilloso paraíso
terrenal de los países donde el sector primario es
fundamental.

Y dicho esto pasaré a defender la enmienda que llevamos
nosotros en el presupuesto, y que es relativa a la construcción
de una planta de compostaje en Ibiza a costa del impuesto
turístico, y distraerlo de las políticas de ocupación, que
entendemos que no son el objetivo de las ITS. Pensamos que
es fundamental atender a este tipo de medidas; hemos
presentado varias a lo largo de las comisiones anteriores tanto
para Menorca como para Ibiza, de mejoras de todo el tema de
medio ambiente. Creemos que es fundamental que mientras
exista este impuesto de turismo sostenible sea aplicado a
políticas turísticas y de medio ambiente; creo que el
movimiento se demuestra andando, no creando direcciones
generales con nombres pantagruélicos, que les hacen a ustedes
ver que son súper progresistas y súper ecologistas; pues el
movimiento se demuestra andando, utilicen ustedes el dinero
del impuesto de turismo sostenible para lo que está destinado,
y no lo distraigan en otros capítulos o en tapar sus agujeros.

Nada más, Sra. Presidenta. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez, y  le vuelvo a pedir
disculpas por cambiarle el apellido cada vez, disculpas
personales.

És el torn ara del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears; té el torn de paraula el Sr. Font, Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Nosaltres des d’El Pi hem presentat una
sola esmena perquè, repetesc, com he dit dues vegades a la
sala de plens, si Balears no és capaç de canviar el seu estatus
davant la Unió Europea que se li va concedir l’any 1985, el fet
que érem un objectiu 2, que no érem un objectiu 1, difícilment
poder canviar el nostre sector primari té possibilitats. Lluitar
contra El Pozo, Múrcia, que fa unes instal·lacions noves, i
perquè és objectiu 1 li paguen el 100%, com poden lluitar
càrnies de Felanitx o càrnies d’Inca, o una empresa de
formatges de Maó, o qui fa formatge de cabra a Eivissa?, qui
pot lluitar per fer una fàbrica si a un li paguen el 100% i a un
altre conciutadà de l’Estat espanyol, que nosaltres en formam
part, i nosaltres seguim tenint ajudes que com a màxim, si hi
ha pressupost, arribaran a un 30, 35%?

Clar, jo el que entenc, i sé que estic en una època com la
tardor, que pots estar un poc deprimit, i entenc que no hi ha
solució. Quedarà aquest any 2019 que en Jaume Font va dir
moltes vegades que estàvem en fallida, que érem més pobres
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del que fèiem comptes, i que jo inst tots els partits, i estaria
d’acord amb tots vostès, a sortir al carrer i explicar a la gent
que no tenim tants de doblers com ens pensàvem, i que el que
tenim no ens basta. I coneixent bé aquest sector he anat ben
alerta a fer cap tipus d’enginyeria amb les esmenes. 

Sabent que queden pocs pagesos i que en queden a
Menorca uns quants, i a Sa Pobla, entre els menorquins i els
poblers, i a la zona d’Algaida, Montuïri i Manacor,
representam el 97% dels pagesos de les Illes Balears, així de
clar. És potent, el tema, eh? És a dir, parlam d’una illa d’unes
dimensions que té 90.000, 100.000 habitants i després de
dues petites comarques d’una terra que té prop de 900.000
habitants.

Hi ha un denominador comú en molts d’aquests pagesos i
pageses que és que el canvi de tarifa elèctrica que es va aplicar
ja fa set anys el que ha fet ha estat multiplicar per quinze els
costos fixos, a part que posis en marxa el motor o no, tenint
clar que parlam de terrenys que moltes vegades són
minifundis, és a dir, explotacions de quarterada i mitja, dues
quarterades i qui fa feina, per exemple, amb hortalissa
necessita tal vegada tenir dos camps, que tal vegada no són
seus tots dos, un llogat i l’altre que és seu, el que vol dir dues
bombes de treure aigua, dos fixos, estam parlant que hi pot
haver fixos a petites explotacions del cap d’any de 3.000 euros
i 3.500 euros, sense posar en marxa la bomba.

Davant d’aquesta qüestió nosaltres fèiem aquesta esmena,
aquesta esmena que si éreu capaços d’ajudar a bonificar els
costos fixos de les explotacions agràries en la part aquella que
va ser augmentada. No discutim que hagi pujat el que és el
variable. No ho discutim. No deim que se subvencioni els
quilovats gastats, no, no, el que ha estat ficar-li el fixo, tenint
en compte que aquesta cosa el que fa cada vegada més, si un
ho vol mirar i ho pot veure al registre en aquest sentit,
aquestes explotacions s’estan donant de baixa, s’estan donat de
baixa, desapareixeran més pagesos.

No entràvem en res més, volíem cridar l’atenció damunt
aquest tema perquè aquest sí que seria un tema que ajudaria
molt més del que ens pensam. 

Les altres coses mentre siguem essent objectiu dos o no
aconseguim el règim especial agrari, fills meus, a això li
queden dos telediarios, ja podem dir que han nascut 30
pagesos d’agricultura ecològica, bé, això són... no arriba a
totes les ensalades que jo me menjo al cap d’un any o la meva
família ni a les cols que jo empro al meu restaurant, i quan dic
el meu restaurant en fic 50 de restaurants, però com que a
Balears n’hi ha 7.000. 

Entendreu que jo estigui content que hi hagi 25 pagesos
més, 40 pagesos més i que estiguin dins el món agrícola
ecològic, estic contentíssim, no..., a més, estic content, però
que sapigueu que amb això no podem enlluernar una realitat
que a poc a poc es va apagant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara ja començarem els torns en
contra, té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos sí que
defendemos el presupuesto destinado a la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Las enmiendas que se
consideraba que lo mejoraban en la ponencia ya se fueron
aceptando y sí que gustaría que se comprendiese que el
presupuesto debido al contexto entre otras cuestiones -como
acaba de comentar el compañero Jaume Font- es muy ajustado
y que cualquier modificación hay que mirarla con muchísimo
cuidado para que no afecte al interés de la gente de Baleares
y sobre todo del sector primario.

Así que sí que gustaría comentar algunas cuestiones de las
enmiendas que se han ido presentando, las de la totalidad pues
ya lo hablaremos en el pleno. Creo que, bueno, cada grupo
hace el rol que tiene que hacer. No creemos que ahora mismo
corresponda.

El tema que sí que se ve y llama la atención, pero bueno, lo
han dicho varios grupos, es el vaciar por completo de
presupuesto la Dirección General de Soberanía Alimentaria,
al margen de hacia donde se quieran destinar estos recursos
creo que se está malentendiendo por completo  la
intencionalidad de tener una dirección general de Soberanía
Alimentaria.

Cuando estamos diciendo que queremos potenciar el
producto local, cuando queremos potenciar lo que sería la
capacidad de generar producto propio para que se venda no
solo a toda la gente de Baleares, incluso exportarlo, se está
viendo como si fuese otro tipo de cuestiones. No, de lo que se
trata es de poner el acento en que sí que creemos que se puede
fomentar el producto de Baleares y para eso hace falta poner
especial atención y poner ahí el foco con lo cual todas las
enmiendas que van en la dirección de eliminar por así decirlo
de facto una dirección general por supuesto que las votaremos
en contra.

Hay una cuestión que aunque aquí vayamos a votar en
contra en el pleno a lo mejor es distinto, que es un debate que
hay que tener, que es una enmienda, la 10075, que ha
presentado el Partido Popular y que además va en línea de una
PNL que se presentó aquí por unanimidad, ya existe una
dotación para el plan estratégico dentro de una dotación
general. 

Entiendo que se quiere dejar específico y eso es lo que
tenemos que acabar de aclarar con la conselleria, que estamos
viendo a ver cuánto se dota, cómo y cómo se deja en sí esta
cuestión, pues en el pleno espero que vaya mejor. Aquí
lamentamos decir que tenemos que votar que no, porque no
nos ha dado tiempo a acabar de mirarlo.
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El tema de construcción de una planta de compostage en
Ibiza, que lo que se quiere hacer es retirar del ITS, o sea, ya
está presupuestado, pero está presupuestado por proyecto de
ITS, hablo de la 9482. Nosotros hace cuatro años defendimos
un ITS, bueno defendimos una ecotasa, no un ITS, una ecotasa
donde era para gasto medioambiental sobre todo para que el
impacto del turismo en las islas fuese... digamos que reparado
en cuestiones de medio ambiente. El tema es que cada partido
tiene la fuerza que tiene y al final se aprobó un ITS, un
impuesto de turismo sostenible el cual tiene seis ítems de
dónde se puede destinar este dinero, vivienda, transición
energética, medio ambiente, patrimonio, etc. 

Entonces este proyecto sí que casa exactamente con esos
seis ítems que es el proyecto aprobado, no es el ITS que
realmente nosotros queríamos una ecotasa, pero la realidad es
que se aprobó un ITS donde es más amplia la finalidad del
dinero que se recauda, con lo cual al entrar dentro de la
legalidad de ese impuesto, al ser algo que además sí que viene
en línea con ese impuesto, el ITS, pues creemos que se tiene
que mantener y por eso no lo aceptaremos porque ya está
dotado y viene ahí.

Tema de..., ya lo ha comentado Ciudadanos, de la
promoción para el tema pesquero, quiero comentar que ya
vienen integrados en los presupuestos subvenciones para (...).
El debate puede ser si son suficientes o  no, pero ya vienen
incluidas y la conselleria -he hablado para ver si se puede
aceptar o no- cree que son suficientes así como están
plasmados. Recuerdo que es una conselleria con un
presupuesto muy ajustado y casi todo son subvencione que
recibe, entonces, es muy delicado cualquier movimiento.

La que también he preguntado y además específicamente
porque veía con mucho sentido es la de El Pi. Lo que me han
comentado es que cada vez que se otorga alguna subvención a
explotaciones agrícolas, esas ayudas, viene ya reflejado dentro
de la ayuda el gasto eléctrico. Yo no sé si es suficiente o no,
pero que ya en cada ayuda, en cada una de esas ayudas viene
reflejado y por eso no hay una partida específica en sí, sino
porque de las ayudas que se otorgan ya viene reflejado.

Entonces esta cuestión seguiré comentándola, pero por
eso votaríamos que no en las enmiendas en sí, recordando que
es una conselleria muy ajustada con un presupuesto muy
pequeño y sí que quiero comentar que aquí o se consigue un
régimen especial agrario o -como se ha comentado- poco
vamos a potenciar mientras no recibamos dinero para este tipo
de cuestiones en la comunidad autónoma.

Y es todo lo que tenía que comentar. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, a veure, una sèrie de qüestions, quan formes un govern
com quan fas qualsevol actuació des de qualsevol institució
estàs fent política i quan fas política també fas ideologia i
també llances missatges a la societat i el fet de recuperar la
Conselleria d’Agricultura entenc jo com a professional del
sector que va ser llançar un missatge important als
professionals del sector i a tota la societat que aquest govern
estava al costat de productors agrícoles i ramaders. Per tant,
estava al costat de les famílies pageses de les Illes Balears. 

Aquest missatge l’entenc en positiu i entenc que és un
missatge important i un missatge molt clar: som al costat de
pagesos i pageses, de famílies que es dediquen a la producció
agrària i ramadera. Això crec que és important, baldament
sigui una conselleria petita i amb poc pressupost els missatges
polítics són importants de cara a la societat. Això per una
banda.

Per una altra, el Pla estratègic de la ramaderia, del sector
ramader de les Illes Balears és important o imprescindible, tal
com diguérem a la comissió. Com ha dit el representant de
Podemos, sabem que la conselleria  valora de quina manera es
pot assumir o transaccionar l’esmena del PP. Avui hi votarem
en contra, però estarem atents, la veritat és que ens agradaria
arribar al ple amb un acord.

Per altra banda, sap greu, però no ens veu de nou, que VOX
menyspreï pagesos i productors de les Illes Balears. Sabem,
perquè hem llegit el seu programa electoral, a què vol dedicar
el territori VOX, és per urbanitzar-lo i deixar quatre taques
verdes per anar a caçar. Per això i només per això, per una
qüestió estrictament política..., politicoeconomicourbanística,
ataca la Direcció General de Sobirania Alimentària. Que sí, és
cert, té un nom molt clar, té un nom que és un concepte, un
concepte que neix a centre i Sud-Amèrica, és cert, de les
lluites pageses de les famílies productores de centre i Sud-
Amèrica, és cert, però és un concepte assumit per bona part
del món, a l’Europa occidental és també un concepte assumit
per organitzacions professionals agràries de reconegut
prestigi i amb una força importantíssima. Les més importants,
les organitzacions agràries més importants de l’Europa
occidental també han assumit el concepte de sobirania
alimentària com a propi. Per tant, no menyspreem, per favor,
conceptes ideològics assumits per pràcticament tot el món,
perquè amb les expressions que s’utilitzen es menysprea el
pensament de molta gent. 

I com deia, VOX per això ataca una direcció general que ha
de servir per posar en valor la feina de pageses i pagesos, la
feina i els productes que es fan a les explotacions agràries de
les Illes Balears. Clar, si posam en valor el producte, la terra
guanya valor, el territori guanya valor com a territori
productor, com a territori agrícola. Per tant, perd valor o
hauria de perdre valor com a territori, com a sòl possiblement
urbanitzable, que és el que sap greu a VOX, que té  aquest
concepte del territori.
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Res més. Només, Jaume, t’has deixat Porreres, que és
juntament amb Sa Pobla a dia d’avui deu ser la segona capital
agrícola de Mallorca.

Res més, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la Sra.
Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, el meu grup no ha presentat cap
esmena al pressupost d’aquesta secció, perquè en termes
generals estam d’acord en les línies generals d’inversió que
tenen previstes des d’aquesta àrea.

I per altra banda pel que fa a les esmenes que s’han
presentat per part dels grups, no donarem suport cap
d’aquestes esmenes, tot i que en alguna fins i tot podríem estar
d’acord en la necessitat de fer inversions en alguns aspectes,
però no estam d’acord en com s’han formulat i, per tant, no els
podem donar suport. 

I la defensa d’aquesta secció en general pel que
consideram que han de ser les polítiques agràries, ens la
reservam per al ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Quant a les esmenes presentades a la totalitat, el
sentit de vot del PSOE és de rebutjar les esmenes, ja que es
tracta d’una dotació suficient per poder atendre els objectius
i les funcions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació que té per a aquest proper any 2020.

Quant a les esmenes també presentades a la totalitat però
referents al Fons de Garantia Agrari i Pesquer de les Illes
Balears, també el sentit del vot serà de rebutjar les esmenes,
perquè es tracta d’una dotació suficient per executar la
política del Govern, referent a l’aplicació de mesures de
foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les
derivades de la política agrícola comuna i dels fons
procedents de l’instrument financer i d’orientació de la pesca,
de les mesures de desenvolupament rural i  altres règims
d’ajudes previstos per la normativa de la Unió Europea.

Quant a l’esmena de substitució del PP referent al
FOGAIBA, on es volen donar de baixa 60.000 euros del
capítol d’alta direcció i (...) capítol 2, de reparacions i

manteniment, el sentit del vot serà també rebutjar aquesta
esmena, perquè dins dels 583.000 euros pressupostats per a
reparacions i manteniment, entenem que ja són suficients per
poder afrontar aquestes despeses per a tot l’any 2020. I per
altra banda, legalment s’estableix que els òrgans de gestió del
FOGAIBA són de direcció, de gerent i adjunt a gerència i per
tant, la dotació prevista per a aquest capítol 1 d’alta direcció
pensem que és adequada.

Quant a les esmenes de VOX referents a SEMILLA, el
sentit  del vot del PSOE també serà rebutjar les esmenes,
perquè es tracta d’una dotació suficient per atendre les
funcions que estableixen els estatuts d’aquesta entitat pública.
I llavors pensem que és correcta també.

Quant a l’esmena d’afectació del PP sobre la dotació del
Pla estratègic del sector ramader, per un valor de 300.000
euros, el sentit del vot del PSOE és que també s'ha de rebutjar
l’esmena, perquè dins dels 2.339.000 euros d’aquesta partida,
pensem que hi ha una dotació més que suficient per establir
una (...) de futur del sector ramader, així com per aconseguir
el benestar dels animals, una alimentació per al bestiar amb
productes sans i segurs i adaptats a les seves necessitats
fisiològiques, amb l’objectiu de tenir un bestiar sa i uns
productes rendibles.

Quant a l’esmena de substitució del PP, on es proposa
destinar el pressupost de la Direcció General de Polítiques
per a la Sobirania Alimentària, a incrementar ajudes per a les
confraries de pescadors, per un valor de 179.000 euros, el
sentit de vot del PSOE també és rebutjar aquesta esmena, per
què?, perquè pensem que la dotació pressupostària és
necessària per afrontar els objectius i les funcions que té
aquesta Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària, per a la defensa i promoció d’un sistema
alimentari just i sostenible. I a més, per una altra banda pensam
que hi ha dotació suficient prevista per a ajudes a les
confraries de pescadors, per una part una ajuda directa a la
federació i per una altra una ajuda destinada a suport de les
confraries.

Quant a l’esmena d’addició del PP on proposa dotar de
500.000 euros l’escorxador de Ciutadella per a obres de
millora, adaptació i modernització i una gestió insular d’aquest
servei, el sentit del vot del PSOE serà rebutjar aquesta esmena
també; per què?, perquè la declaració d’activitat del servei
essencial de l’escorxador a favor d’una entitat local com és
Ciutadella, s’ha d’interpretar a més segons la Llei 20/2006, de
15 de desembre, en concret a l’article 29, on diu que els
municipis de les Illes Balears tenen competència pròpia sobre
la regulació i la gestió dels escorxadors. I, a més, per altra
banda està pressupostat transferir recursos al FOGAIBA per
a dues línies d’ajudes destinades a millores d’escorxadors
precisament, una ajuda a inversions dels escorxadors i una
altra de serveis econòmics d’interès general.

Quant a les esmenes de substitució de Ciudadanos, on es
proposa una dotació de 40.000 euros per a la millora agrària
i pesquera, el sentit de vot del PSOE també serà de rebutjar
aquestes esmenes, ja que la dotació pressupostada és
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necessària per afrontar els objectius de la Direcció General de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària, per garantir una
alimentació sana i equilibrada, un comerç i un consum
responsables i sostenibles i més consciència sobre els
impactes generals del sistema alimentari. Per altra banda, la
dotació pressupostària per a la millora agrària i pesquera
pensem que és suficient també, com ja he comentat abans.

Quant a l’esmena de substitució de Ciudadanos, on proposa
una dotació de fons de FOGAIBA per 300.000 euros, en lloc
de destinar-los a despesa elèctrica, el sentit de vot del PSOE
és rebutjar aquesta esmena també, perquè la conselleria paga
factures d’electricitat de 28 punts de subministrament, per
tant, està totalment justificada aquesta dotació pressupostada.
Per altra banda la dotació de FOGAIBA pensem que és
suficient, per executar les seves funcions que té destinades.

Quant a l’esmena de substitució de Ciudadanos, on proposa
dotar el FOGAIBA de 184.000 euros, enlloc de destinar-los
a seguretat, el sentit del vot del PSOE també és rebutjar
aquesta esmena, ja que la conselleria té despeses de seguretat
en (...) dels seus edificis i per tant, està totalment justificada
la seva dotació pressupostària. Per altra banda, la dotació del
FOGAIBA pensem una altra volta, pensem que és suficient el
pressupost que té per poder executar la política del Govern,
com acabo de comentar.

Quant a l’esmena de Ciudadanos on proposa destinar 2
milions d’euros a regadius, el sentit de vot del PSOE és
rebutjar aquesta esmena, perquè la dotació existent està
totalment justificada per tal d’afrontar els projectes actuals i
futurs de (...) de l’agricultura, ramaderia i desenvolupament
rural i per altra banda les necessitats d’adaptacions als
regadius estan previstes a les dotacions actuals, a més amb la
dotació de l’impost de turisme sostenible.

Quant a l’esmena d’addició  de VOX, on proposa la
construcció d’una planta de compostatge a Eivissa amb una
dotació de 2.700.000 euros, en lloc de destinar-los a la partida
de l’impost de turisme sostenible, el sentit del vot del PSOE
és rebutja aquesta esmena, perquè les necessitats d’actuacions
en regadius estan previstes a les dotacions actuals i a més amb
dotació de l’ITS.

Quant a l’esmena de substitució d’El Pi, on proposen una
línia d’ajuts per bonificar els costos elèctrics de les
explotacions agrícoles i ramaderes amb una dotació de
600.000, el sentit de vot del PSOE també serà de rebutjar
aquesta esmena, ja que existeix una dotació suficient per
transferir  al FOBAIGA, per poder executar la política del
Govern referent a l’aplicació de les mesures de foment i
millora dels sectors agrícola i ramader.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. És el torn ara de les
rèpliques per un temps màxim de cinc minuts. En primer lloc

donam la paraula a la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per contestar
o per demanar al Grup Parlamentari Podemos, jo, no és per
insistir, però per promocionar el producte local ja es fa, i es
fa bé, des del Servei de Qualitat Agroalimentària. 

Després, quant al que m’ha dit de la dotació pressupostària
per al Pla estratègic del sector ramader, tal vegada hi figura
com una partida més genèrica. Li agrairia que em digués quina
partida hi ha i a quant ascendeix.

Per tant, nosaltres, Sra. Presidenta, mantenim totes les
nostres esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del representant del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, no replicaremos, como habíamos
anunciado nosotros nos abstendremos en todas para pasar a su
segunda discusión y le agradecemos el espacio que nos han
escuchado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, hemos escuchado aquí
opiniones importantes, inteligentes y formadas de personas
que tienen que ver con el mundo agrícola y que saben de qué
va el tema. Creo que llevamos mucho tiempo juntos y ya
podemos hablar con cierta confianza. Es muy difícil, por no
decir imposible, hacer rentable la agricultura en las Islas
Baleares y en el conjunto de la Unión Europea; sabemos que
gracias a las ayudas de la política agraria común, etc., pues se
ha conseguido mantener la agricultura. Otra cosa muy
diferente, y ruego que no se mal interpreten mis palabras, cosa
que se hace a menudo, es que en cierta manera los agricultores
de las Baleares se han convertido en los jardineros del sector
turístico. 

Es decir, trajimos hace poco una PNL al Parlamento sobre
el tema del paisajismo en las Islas Baleares, es verdad que uno
de los grandes atractivos que tiene nuestra isla es el paisaje y,
¿qué forma el paisaje en gran parte?, los bancales, los olivos,
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los almendros, etc., si ese campo se abandona, si ese campo
se abandona porque es insostenible y es cierto que cada vez es
más difícil hacer rentable las explotaciones agrícolas por
miles de conceptos, e l minifundismo; en Sa Pobla por
ejemplo estuvimos el o tro día en la feria, hay una empresa
muy importante puntera en el sector que vive de exportar las
patatas y de especializarse, pero que posiblemente, pero que
posiblemente tenga grandes dificultades si se produce el
Brexit porque su mercado exterior fundamental es la
exportación de patatas a Inglaterra, etc. 

Entonces, sí es cierto que de alguna manera tenemos que
contribuir y sostener el campo, y ahí vamos a estar de acuerdo
porque se lo crea usted o no yo no quiero plantar hoteles en la
Serra de Tramuntana ni en Cabrera ni hacer un puerto deportiva
en Dragonera, no, lo crea usted o no es así. Es cierto que
tenemos que mantener la agricultura porque la agricultura
forma parte de nuestro atractivo turístico y si los campos se
abandonan, como muchos ya están abandonados, se va a
producir un deterioro del paisaje y hacer que los agricultores
sigan explotando, aunque sea antiecónomica la explotación, ha
de ser mediante ayudas. Hasta ahí estamos de acuerdo, hay que
mantener el paisaje de las Islas Baleares y hay que mantenerlo
mediante ayudas. 

De lo que estamos en contra es de hacer ideología hasta de
sembrar tomates. Pero, lo crean ustedes o no, estamos
completamente a favor del sostenimiento de la agricultura y
del sector primario en Baleares porque consideramos que es
fundamental para sostener el sector terciario, que es el que
nos da de comer. 

Entonces, de verdad, no mal interpreten nuestras palabras,
no se inventen nuestro  programa electoral. Nosotros no
somos partidarios de poner cemento en todas partes, no es así;
nosotros sabemos que nuestro paisaje, nuestro entorno rural
es fundamental para seguir siendo un atractivo turístico.
Entonces, por favor, de verdad, no nos mal interpreten y si
nosotros nos oponemos a la existencia de esa famosa
dirección general de Soberanía Alimentaria es porque, ya digo,
es que no hemos de hacer ideología hasta eso, hasta con
sembrar los tomates. No hace falta, no hace falta, de verdad. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies. Jo ara sentir el Sr. Rodríguez he quedat com a
estormiat, com una estormia. A veure, però abans d’anar al Sr.
Rodríguez aniré al portaveu de Podemos, aquestes ajudes al
fix de corrent no té res a veure amb una ajuda que un demani
de jove agricultor o que farà una nau i li tendran en compte tal
i qual, estam parlant de gent que no té subvencions, eh?, estam
parlant de gent que no ha demanat mai una subvenció, és a dir,
així de clar. És a dir, que no viu de les subvencions, no té cap

organització comú de mercat que l’hagi emparat mai, no són
taronges, no són..., no sé com explicar-ho això, clar, si un no
ho coneix és complicadíssim explicar això, és fotudíssim, eh? 

Això és que s’ha encarit, volem realment rebaixar el que
les grans empreses elèctriques han posat als fixos per acabar
de rebentar a les pageses i als pagesos ramaders i ramaderes
o no? Aquesta és la qüestió, i jo crec que seria una gran ajuda. 

Podríem entrar en conflicte amb Europa, que ens digués
estau fent dumping, posem unes messions, posem un plet. Si
a la vegada estiguéssim jugant per l’altre costat, el règim
agrari, tal vegada arribarem a un punt que és el que no hem
aconseguit mai que Europa vegi, escolti, estic donant això
perquè som d’un mateix estat que ha tornat més pobre que el
de Múrcia, on hi ha El Pozo, i a aquest li dónes el 100 i jo rep
el 35. Jo he de defensar les meves pageses i ramaders i
ramaderes d’aquesta terra, de Menorca, d’Eivissa, Formentera
i Mallorca. Això és una qüestió.

Per a nosaltres (...) també, a part de pagesos i ramaders,
que he dit, també pogués anar una part de compensació  de
costos energètics a pescadors. És que jo crec que ens l’hem
de jugar, bé, jo si fos el president d’aquesta comunitat ho
hagués fet, ho tenc claríssim, ho tenc claríssim. És a dir, si no
pegues un cop damunt la taula no et coneixen, així de clar. 

Per acabar, el portaveu de VOX, miri, vostè em parla del
Brexit, ni punyetera idea, ni punyetera idea. Brexit el padrí de
Miquel Segura, l’escriptor, el Brexit era aquell de l’any 1922,
allò era un Brexit, no hi havia forma més que anar amb un
vaixell en tres setmanes a Londres i (...) un home petitó, jueu,
eh?, allà a vendre patates, i a vegades arribaven podrides
perquè estaven tres setmanes a arribar perquè no hi havia
camions frigorífics ni res d’això. I han subsistit quasi quasi
cent anys exportant aquesta història. I la cosa bona és que no
es tracta d’ajudar subsidiàriament això, és que pots seguir
subsistint. Hi ha producte a Balears que amb un mínim d’ajuda
que els fes igual de competitius que un altre  madrileny, un
català, un basc o un valencià, té rendibilitat. A la vegada, no
parlam de jardiners, parlam d’explotacions agràries que
mantenen un paisatge, lògicament, però amb un rendiment, i
on puguin haver segones i terceres generacions que realment
hi puguin seguir. 

Això és un tema estratègic, això és de sentir-ho o no
sentir-ho. Clar, estam en una societat, i que no s’enfadi ningú,
jo també hi visc, massa urbanita, massa urbanita. Allò de què
en 25 anys els al·lots no sabran si els pollastres duen plomes,
això és una realitat, hi ha algú que descobreix una cosa animal
que menja actualment i té 18 anys. Hem creat ignorants del
món del que ens alimentam les persones els darrers 8.000
anys. Per tant, no digui que és ajuda política les ajudes de
l’agricultura de la política comuna, de la Política Agrària
Comuna.

Els pagesos de Sa Pobla mai no han cobrat un duro de la
política agrària, mai, mai. No, però li venc a dir, no és que
subsisteixi per mor d’això, subsisteix perquè el producte de la
carn, del formatge, de l’oli...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -sí-, de les ametlles, de les hortalisses, són bones i la gent
s’estima més menjar una ensalada feta a Menorca o un enciam
o una tomàtiga feta a Eivissa o a Formentera o a Mallorca que
menjar-la de fora, per tant, aquest concepte és el concepte que
hauríem de salvar, i això no té res a veure ni amb els
nacionalismes, ni amb res, té a veure amb una salut sana, amb
una garantia agroalimentària, amb un tema de quilòmetre zero;
té a veure amb això. Clar, si no hi creim els que som aquí, fills
meus, els de Madrid ens torejaran i els de Brussel·les ni
sabran que hi som.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. És el torn ara de les
contrarèpliques. Donem la paraula en primer lloc al
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Bueno, me ha hecho una pregunta
directa la compañera del Partido Popular. Claro, nosotros
somos un grupo parlamentario, no estamos dentro del
Gobierno. Lo que es la especificidad de los presupuestos en
si, las partidas genéricas, eso mejor si se lo pregunta al
Gobierno, pero es verdad que sí que he consultado, cuando me
han dicho que iba incluido, y me comentaban que era dentro de
la parte de la Dirección General de Agricultura, dentro de la
parte de la Dirección General de Agricultura pero además
también con unas ayudas en si, pero que estaban estudiando
bien dónde cuadrarlo y cómo hacerlo. Como para el pleno
falta, yo lo que seguiré es preguntando, informando, y ver,
como comenta el compañero de MÉS, a ver si llegamos a un
acuerdo, a un consenso antes del pleno. Por mi parte lo
intentaré (...).

Se hace un poco difícil hablar de agricultura si alguien cree
que su función tiene que ser anecdótica, como si fuesen...,
bueno, como se ha empleado, los jardineros o vamos a
resumirlo en los responsables de que el paisaje o gran parte
del paisaje de Baleares sea atractivo, como se ha dicho, hacia
el sector terciario, imagino que para los turistas. No. Yo creo
que aquí hay que decirlo, como ha comentado el compañero
de El Pi; es una forma de recaudar riqueza, es una forma de
potenciar la economía de Baleares. Ha sido muy maltratada, se
necesita por completo que en el Estado se comprenda y a nivel
europeo lleguen les ayudas que toca; se necesita un régimen
especial agrario para potenciarlo. Mientras esto no esté
reflejado los presupuestos se ven resentidos porque hay que
intentar reflotar una parte de la economía de Baleares que está
muy maltratada, y eso tenemos que comprenderlo porque si

creemos que su función sólo  es la de que Mallorca sea un
lugar bonito iremos mal. 

Pues mira, hay productos que son de mucha calidad que se
pueden potenciar; precisamente cuando se pone esa dirección
general de Soberanía Alimentaria es para intentar dar más
promoción a un producto local, y creo que no hay que
abandonar el intento de que seamos solventes y competitivos
en el sector primario. Creo que hay que intentarlo y que hay
que poner todo por nuestra parte, y sobre todo hacer entender
tanto a nivel europeo como estatal la importancia, y sobre
todo que al ser islas tenemos un perjuicio, una dificultad por
encima de otro tipo de comunidades autónomas, y eso se tiene
que reflejar ya, de forma urgente, porque si no nos
quedaremos sin agricultura en Baleares, y eso sí será muy
preocupante.

Pues precisamente a lo mejor, Jaume, a lo mejor lo
habíamos entendido mal; creía que era dentro de las ayudas
que se recibían que además se recibiese eso. Ahora que lo has
comentado lo hablaré con la conselleria, porque es verdad que
la electricidad cada vez es más cara, es un sector que le cuesta
mucho, y si encima hablamos de pequeños cuesta todavía más,
así que lo voy a..., me voy a informar bien para poder
abordarlo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. A veure, jo, la veritat, m’agradaria que
venguéssim a les comissions llegits i estudiats, i sabéssim de
què parlam quan venim a les comissions i, si no, no parlem,
perquè no és que es mal interpreti, és que es diuen coses que
no són certes. Per tant, no és una qüestió de mala interpretació
sinó de saber de què parlam i què deim.

Vinya, l’exportació de la patata, hortícoles, fruticultura,
oliveres, ramaderia porcina, ramaderia de vacum...; tot això rep
zero euros d’ajuda directa, zero, i estam parlant de la part de
l’agricultura més productiva. Zero, quan dic zero és zero. Clar,
rep ajudes directes de la PAC, tots els estats de la Unió
Europa... I vull dir una altra cosa: l’agricultura més
subvencionada del món és la nord-americana, l’agricultura més
subvencionada del món és la nord-americana, no és l’europea.
Com deia només reben ajudes directes cereal, fruita seca i
ramaderia ovina. Fa més de cent anys que existeix l’exportació
de la patata, fa més de cent anys que existeix l’exportació de
la patata. L’exportació de la patata no la fa una empresa de Sa
Pobla, la fan quatre o cinc empreses de Sa Pobla, no una
només, i exporten a molts més països que a Gran Bretanya;
exporten a Alemanya, exporten a Suècia, exporten a Suïssa, a
Holanda..., exporten a molts de països, no només a Gran
Bretanya. És cert que el Brexit els afectarà, però quan venim
aquí a parlar d’un tema, o parlam del que sabem o si no no es
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mal interpreten les paraules, és que es diuen coses que no són
certes.

Els professionals de l’agricultura de les Illes Balears són
això, professionals de l’agricultura i la ramaderia de les Illes
Balears. No són ni jardiners, que la professió de jardiner és
una professió molt digna, ni són cobradors de subvencions,
perquè no hi ha cap ajuda que caigui de l’aire del cel, és a dir,
s’ajuda a qui fa cereal, sí, però a qui fa cereal, no a aquell que
no en sembra; només s’ajuda a qui en fa. S’ajuda a aquell que
té fruita seca, però a aquell que cull la fruita seca, que entrega
l’ametlla o la garrova, no a aquell que no ho fa. Per tant siguem
seriosos, parlem del que sabem, del que sabem procurem no
parlar-ne, que jo de segons què intenten parlar-ne el mínim o
no parlar-ne.

Vull aclarir això, és a dir..., professionals de l’agricultura
i la ramaderia, no jardiners ni cobradors de subvencions.
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, conselleria
important, i enviam un missatge clar tant als professionals
com a la societat: l’agricultura, la pagesia de les Illes Balears
és important, molt important, i la pesca. Per tant anem a això,
parlem dels pressuposts i no de filosofia política, perquè en
temes d’agricultura hi ha massa poca gent que en sàpiga.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. És el torn ara de la representant del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no tenia previst dir gaire cosa,
però com que veig que s’ha encetat un debat prou interessant
el primer que faig és reconèixer, crec que amb tota la
humilitat que m’és possible, que jo d’agricultura no en sé,
però tot i no saber-ne crec que el meu sentit comú em dóna
prou com per fer una reflexió que m’agradaria que tots
començàssim a pensar i a interioritzar. 

Quan feim una diferenciació, i crec que en aquest error hi
caiem tots, tots els que som aquí, sovint, quant feim tanta
diferenciació del que és el sector serveis o sector terciari
respecte del que és el sector primari crec que feim un error
garrafal i profund, i aquest error és el que fa moltes vegades
que tenguem aquest tipus de discussions. I m’explicaré. El
sector primari és part del sector terciari; sí, el Sr. Rodríguez
ho ha dit, tot i que primer ha fet una defensa i després ha
defensat tot el contrari, que ja em va bé, però el sector terciari
no s’entén sense l’experiència culinària que poden donar els
productes propis de les nostres illes, i que són evidentment un
valor afegit importantíssim. El sector terciari no s’entén sense
el paisatge, que es fa possible gràcies a tradicions dels
pescadors, per exemple de penjar el peix sec; gràcies a
tradicions d’aquelles persones que a la Serra de Tramuntana
tenen aquells bancals tan impressionants; gràcies a les
tradicions del Pla de Corona, que fan que tenguem uns
ametllers i uns paisatges impressionants; gràcies a moltes

d’aquestes tradicions agrícoles, i per tant em costa entendre
que avui per avui encara vulguem fer aquesta diferenciació. És
que el sector terciari no són els hotels i  les empreses de
serveis, és que el sector terciari és tot, és que el sector
terciari és l’empresa lletera, és aquell que fa oli, és aquell que
cria cavalls, és aquell que fa peix sec, tota aquesta gent. Perdó,
primari, vostè ha dit secundari, tota aquesta gent. Per tant si
nosaltres no som capaços de veure la relació i entendre que
tot és el mateix, al cap i a la fi, clar, després començam a
caure en discursos que crec que desvirtuen completament
l’objecte del que hem de defensar. 

I per altra banda també vull posar l’accent sobre una altra
qüestió, i és que no he vist mai ningú posar-se les mans al cap
per totes les subvencions que s’han donat, i no han estat
poques, a crear agroturismes a les Illes Balears sabent que
molts  d’aquests agroturismes realment d’agro no tenen
absolutament res, la gran majoria, amb tot el meu respecte als
agroturismes, eh?, no vull que això s’interpreti com a un atac,
però si anàssim a mirar un per un a les Illes Balears tots els
agroturismes que s’han creat amb subvencions d’aquesta
comunitat i que realment funció agrícola i activitat agrícola no
en tenen, no veig que ningú no s’hagi posat les mans al cap per
crear hotels al camp de manera encoberta gràcies a
subvencions camuflades per fer una activitat agrària que mai
no s’ha fet.

Per tant, crec que seria hora de començar a veure que no
hi ha un sector terciari separat de la resta, sinó que és tot un i
que uns no són possibles sense els altres perquè, mirin, els
hotels, la planta hotelera en general s’ha reformat molt a
Balears i hi ha establiments que..., en general crec que la
qualitat mitjana dels establiments és molt bona. Crec que en
això podem estar-hi d’acord tots, però si els posàssim aïllats
al desert d’Arizona no s’omplirien perquè per a ells mateixos
no tenen cap valor, cap valor. Per tant, no són els establiments
turístics els que atreu la gent que ens visita, no, és la nostra
geografia acompanyada de les nostres tradicions, dels nostres
paisatges, del nostre clima, del nostre litoral, i a tot això se li
van afegint ofertes, però una cosa sense l’altra no existeix.

Per tant, m’agradaria que féssim aquesta reflexió i que
quan feim iniciatives com a mínim que quedi com a reflexió
d’ara endavant: no facem iniciatives aïllant els sectors, però
això és un concepte ja molt antic,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... aïllant sectors econòmics. Crec que no, que més val ja
veure-ho com tot un perquè segurament ens ajudarà a pensar
d’una manera integral, holística i més intel·ligent.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. És el moment ara de la representant del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres com a conclusió final,
considerem que realment s’ha fet un esforç important en
destinar més del 40% de la despesa pública total a aquesta
conselleria, un pressupost total de més de 43 milions d’euros,
més de 98 milions pressupostats per a FOGAIBA, més de 10
milions per a SEMILLA, 10 milions per a projectes d’ITS, per
desenvolupar set projectes essencials del sector primari,
doncs això suposa un compromís real amb el sector agrari,
pesquer i agroalimentari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. És el moment ara de les
votacions, crec que aquesta vegada no fa falta fer... aturar, sinó
que les tenim prou clares. 

Llavors passarem si els sembla bé a les votacions. En
primer lloc votarem les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular en dos blocs, d’acord?

Primer bloc, esmenes 10075 i 10084.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc passem a votar el segon bloc, esmenes
9846, 9847, 9848, 10076 i 10114.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, també en dos blocs.

Primer bloc, esmenes 9568, 9566, 9567.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a votar el segon bloc, esmenes 9570 i 9569.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares en dos blocs.

En primer lloc les esmenes 9414, 9427 i 9430.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc passem a votar l’esmena 9482 del Grup
Parlamentari VOX.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passem a votar l’esmena del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, esmena 9729.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això hem finalitzat la votació.

Farem un descans d’un quart, vint minuts. Demanaria per
favor als portaveus que siguin aquí representant els partits si
es poden acostar a la Mesa.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda. Reprenem el debat del Projecte de llei RGE
núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2020. 

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

Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, esmena 9849. E05, Institut Balear de
l’Habitatge, esmena 9850. E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, esmena 9851. E11, Ports de les Illes Balears,
esmena 9852. C11, Consorci de Transports  de Mallorca,
esmena 9853.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 25,
Conselleria de Mobilitat i  Habitatge, esmena 9415. E05,
Institut Balear de l’Habitatge, esmena 9423. E06, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, esmena 9424. E11, Ports de les Illes
Balears, esmena 9428. C11, Consorci de Transports de
Mallorca, esmena 9454.

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge. Al programa 431A, gestió i foment de
l’habitatge social, esmena 10110. Al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmenes
10107, 10106. Al programa 521D, transport per carretera,

esmena 10066. Al programa 522A, ports i transport marítim,
esmenes 10097 i 10098. E05, Institut Balear de l’Habitatge,
esmenes 9985, 10049, 10085, 10094, 10102 i 10125. E06,
Serveis Ferroviaris de Mallorca, esmenes 10092, 10093,
10100, 10101. E11, Ports  de les Illes Balears, esmenes
10086, 10089, 10096, 10099. C11, Consorci de Transports
de Mallorca, esmenes 10090, 10091, 10108, 10121.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge. Al programa 431A, gestió i foment de
l’habitatge social, esmenes 9511, 9553, 9554, 9557, 9560. Al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció  del
patrimoni, esmena 9642. Al programa 521A, infraestructures
bàsiques, esmena 9640. Al programa 522B, aeroports i
transport aeri, esmena 9641.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Al programa 431A,
gestió i foment de l’habitatge social, esmena 9458. Al
programa 521A, infraestructures bàsiques, esmenes 9473,
9483. Al programa 522A, ports i transport marítim, esmena
9466.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Al programa
431A, gestió i foment de l’habitatge social, esmena 9718. Al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmenes 9692, 9693. Al programa 521C, transport
ferroviari, esmenes 9689, 9690, 9691 i 9694. Al programa
521D, transport per carretera, esmena 9695 . E05, Institut
Balear de l’Habitatge, esmena 9708.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge. E05, Institut Balear de
l’Habitatge, esmena 10141.

Abans de passar a la defensa conjunta de les esmenes,
demanaria als diferents grups parlamentaris si hi ha
substitucions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substitueix Josep Melià.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El Grup Parlamentari Ciutadans, Marc Pérez-Ribas
substitueix Juanma Gómez.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Joan Ferrer per Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs per Maria Antònia Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas per Joana Aina Campomar.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Pablo Jiménez por Antonia Martín.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Josep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors començarem la defensa conjunta
de les esmenes. I començarem donant la paraula per un temps
màxim de deu minuts al representant del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, diputats. Per a
aquest debat dels pressuposts de la Conselleria de Mobilitat
i Habitatge el Grup Parlamentari Popular hem presentat
esmena a la totalitat dels pressuposts d’aquesta conselleria per
a l’any que ve. En el fons del debat entrarem en el plenari, en
el fons del debat sobre aquesta esmena total, que va en
coherència amb la nostra opinió disconforme també sobre els
pressuposts generals de la comunitat, si bé continuant amb el
sentit de l’oposició constructiva i propositiva que sempre
feim des del nostre grup, hem presentat una sèrie d’esmenes
parcials que afecten els departaments d’habitatge social,
d’arquitectura, de transport per carretera, ports, transport
marítim, IBAVI, Serveis Ferroviaris, Ports IB, Consorci de
Transports de Mallorca, etc.

Les explicarem i debatrem aquí, però anuncii ara ja també
que, a falta d’escoltar i de decidir, en principi, en aquest
moment feim comptes d’abstenir-nos en comissió sobre la
resta d’esmenes dels grups polítics per entrar una miqueta més
a fons també en el debat del plenari.

Per tant, explicaré una mica les nostres esmenes. Quant a
habitatge he de comentar que proposam afegir una partida de
250.000 euros per a la contractació d’assegurances privades
per cobrir quotes de lloguers a arrendadors impagades per
arrendataris i desperfectes. També proposaríem una partida
per assessorament jurídic a propietaris que pateixen ocupació
il·legal. Aqueixes dues esmenes anteriors van en el sentit de
donar seguretat als propietaris, i en conseqüència la intenció
és que això podria augmentar el parc d’habitatges disponibles,
per més disponibilitat dels propietaris o menys vessa dels
propietaris a l’hora de posar-les al mercat, de llogar-les.

També en arquitectura proposam una partida de 975.000
euros per millorar l’accessibilitat a habitatges privats.

Quant a transport i per territoris, per exemple,
proposaríem dotar una partida per conveniar amb l’Ajuntament
d’Eivissa i finançar el Pla general de transport, i altres
diverses partides per millorar les connexions en horaris de
prest i de vespre entre  Formentera i Eivissa i Eivissa i
Formentera. Per a l’Ajuntament d’Eivissa també proposam una
partida de 3 milions per la Llei de capitalitat.

Sobre l’IBAVI la nostra proposta és que els 5 milions per
a grans tenidors es destinin directament a fer inversions en
habitatge social. I després feim unes altres esmenes que són,
per exemple, per a manteniment de l’edifici de l’IBAVI en Es
Castell, que pateix un alt grau de deteriorament, o per a
l’execució d’HPO a Formentera. La resta d’esmenes que no
explic o que no he explicat per problemes de temps queden
defensades totes en els seus justos termes.

I quant a Serveis Ferroviaris, molt ràpidament, les nostres
esmenes anirien destinades sobretot a reparacions i
manteniment; en el capítol de maquinistes i gestors d’estació
i interventors; augmentar les freqüències ferroviàries i  de
metro, i eliminar passos a nivell.

Per altra banda, sobre les nostres esmenes a Ports IB
sumen entre totes 5.400.000, i entre d’altres van referides per
exemple a la construcció dels ducs d’alba al port de Son
Blanc, a la instal·lació de fondeigs ecològics a totes les Illes,
i a l’adequació de les instal·lacions dels pescadors en els ports
de gestió directa.

Per acabar, per al Consorci de Transports tenim quatre
esmenes encaminades a reduir publicitat i propaganda per
augmentar el manteniment i les reparacions; i altres també a
adequar les parades d’autobús, adquirir terrenys per fer
aparcaments dissuasius, i també iniciar la construcció de
l’estació d’autobusos de Pollença.

Això serien una mica de manera general les nostres
esmenes, i com us he dit al principi la intenció que tenim en
principi, a falta d’escoltar, és d’abstenir-nos sobre les
esmenes dels altres grups per fer un plantejament després més
a fons en propers moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, presidenta. Iniciaré la meva exposició
demanant que s’anul·li una de les esmenes que hem proposat,
que és la 9560.

El Grup Parlamentari Ciutadans, dintre d’aquest control de
govern i oposició constructiva en matèria d’habitatge, volem
evitar que passem una altra legislatura com les dues anteriors,
en les quals pràcticament no es va construir habitatge social.
Estem per l’impuls de construcció d’habitatge social i per
l’impuls que les llistes d’espera de ciutadans que demanen
habitatge social es redueixin. En aquest sentit volem impulsar
la construcció, com he dit, fer una gestió eficient de l’IBAVI,
i sobretot potenciar la col·laboració publicoprivada. 
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Hem presentat diverses esmenes en aquest sentit. Hem
presentat l’esmena 9511, amb la que volem que una obra que
ja està licitada al carrer Fornaris de Palma, de 30 habitatges,
que en els pressupostos està finançada amb els fons de
l’impost de turisme sostenible, es financi no amb aquests
fons, que no tenen una finalitat evidentment per construir
habitatge social sinó que haurien d’estar filosòficament
orientats a millorar el medi ambient, es financi amb la partida
de 5 milions destinada a grans tenidors, una partida que
considerem, primer, desproporcionada, perquè encara no
sabem, d’aquests habitatges que estan en la llista de grans
tenidors, quants es podran posar en lloguer, i a part que
tampoc no estem... realment convençuts que aquest sistema
sigui òptim ni que millori l’accés a l’habitatge de la gent que
necessita un habitatge d’una manera urgent. Per tant seria
destinar aquests 5 milions de la partida de grans tenidors a
finançar aquesta obra, que està licitada també per uns
4.900.000 euros, per tant coincideix, de forma que
alliberaríem 5 milions d’euros de l’impost turístic sostenible
que podríem destinar a finançar aquells projectes dels
ajuntaments que no han estat escollits principalment per
motius polítics, perquè es va convidar a tots els ajuntaments
a presentar projectes, però finalment no se’ls ha fet ni cas i
se’ls ha deixat de banda a l’hora de repartir els projectes
finançats per l’impost del turisme sostenible. 

També hem presentat una esmena, la 9557, de substitució,
perquè dintre dels objectius d’aquesta conselleria per al 2020
hi havia la creació de l’Observatori de l’Habitatge. Bé, és un
observatori que realment consideram que no té cap sentit, de
fet hi ha molts estudis tant públics com privats que analitzen
l’evolució del preu de l’habitatge a totes les zones d’Espanya,
fins i tot dintre  de les grans ciutats, doncs, per barris. No
considerem que sigui una prioritat en una època de
desacceleració econòmica obrir nous observatoris que al
final, tots sabem, que serveixen per col·locar persones afins
i ara, doncs, veiem que si venen de la península encara ens
surten més cares. Per tant, el que fem és destinar el que
suposem què costarà, perquè no hi ha cap partida directa per
a l’observatori de l’habitatge, el que suposem què costarà, uns
200.000 euros, doncs, dedicar-los a l’IBAVI perquè es pugui
comprar sòl per fer habitatge social.

Tenim dues esmenes, la 9553 i 9554, en ares de
l’eficiència i la gestió  eficient dels diners públics per
eliminar, doncs, alts càrrecs i personal eventual que no
milloren la qualitat del servei sinó que en molts de casos,
doncs, són per complir pactes de govern. 

Finalment, tenim una esmena petita, de 5.000 euros,
l’esmena 9642, perquè es pugui realitzar un estudi jurídic
sobre les possibles fórmules de col·laboració publicoprivada
en la construcció i gestió d’habitatges socials de lloguer i de
compres socials. Això és una demanda que fa l’Associació de
Promotors i Constructors de les nostres illes per poder..., i
que nosaltres considerem que seria una fórmula per potenciar
la construcció d’habitatge social, que és aquesta col·laboració
publicoprivada principalment, doncs, que l’administració
cedeixi el sòl i que els promotors puguin mitjançant convenis

de cessions gestionar la construcció i la gestió del lloguer o
venda d’aquest immoble que construeixin. 

Finalment, tenim dues esmenes ja d’infraestructures
bàsiques, també per a estudis; un estudi perquè és vera que en
aquests pressuposts hi ha la partida per construir el metro de
la UIB al Parc Bit, una infraestructura amb la qual estam
d’acord, però que on no estam d’acord és que es construeixi
amb fons de l’impost turístic sostenible. I com que veiem que
és molt probable que tot això no es pugui fer, sí que
consideram que s’hauria de fer un estudi de viabilitat d’un
servei de llançadora des del metro al Parc Bit de forma que
pogués suplir el que en un futur farà el metro.

També una altra esmena ja per..., és un tema que ja ha sortit
en els mitjans i que realment és un aspecte que preocupa a
molts de ciutadans de les nostres illes, que són els efectes de
pujar el descompte aeri als residents, del 75%, als preus dels
vols. Nosaltres considerem que s’hauria d’estudiar des del
punt de vista del resident, evidentment, però sobretot des del
punt de vista del no resident quant han incrementat aquests
vols a les persones no residents de la península que es veuen
afectades per un, segurament, increment dels preus de cost
dels vols que han fet les companyies basant-se en aquest
increment del descompte. 

Vull informar als grups parlamentaris que ens abstendrem
a les esmenes que hem presentat per després entrar a fons en
debat parlamentari.

Moltes 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. Muy brevemente que creo que
estamos todos ya muy cansados. Nosotros llevamos una
enmienda a la totalidad que defenderemos en su momento en
el pleno, y una serie de enmiendas parciales referidas, la
primera de ellas, a dotar de 2.900.000 euros recursos para
construir vivienda social, de la que siempre se habla, pero que
llevamos cuatro años sin construir ninguna, eliminando para
ello la Dirección General de Política Lingüística, cuyo
objecto, necesidad no vemos.

Por otra parte, creemos que habría que empezar a poner en
marcha de nuevo, porque quien conozca Menorca sabrá que
existe  el plan hecho y quedan restos del inicio de ese
desdoblamiento, el desdoblamiento de la carretera general de
Menorca que conecta Ciutadella con Maó, de extrema
necesidad, con un sistema similar al que se utilizó en Ibiza de
un peaje en la sombra y empezar a dotar este proyecto inicial
con un 1 millón de euros.
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De la misma manera, consideramos que habría que
intervenir en los puntos negros de las carreteras de Ses
Païsses, carretera de Santa Eulària cruce Cazadores y el cruce
de Cala Tarida con Sant Josep.

Y por último una enmienda que lo que busca es dotar de
mayor presupuesto los Ports IB, Ports de las Islas Baleares
porque corremos a veces mucho en coger competencias y en
querernos quedar con todo y luego no las dotamos de recursos
suficientes. Quien conozca bien el estado de estos puertos,
pues, es francamente mejorable y para ello buscamos la
supresión de la Agencia de Estrategia Turística. Como bien
saben todos ustedes, la competencia en materia de promoción
turística está cedida a los consells insulares y se ha mantenido
esta agencia de una manera prácticamente artificial para
coordinar el reparto del impuesto de turismo sostenible, que
se podía hacer perfectamente sin necesidad de mantener con
respiración asistida esta agencia, que es uno más de todos
esos organismos sin funciones, más allá de la ocupación de
quien ocupa los altos cargos dentro de estas agencias.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. És el torn ara del
representant d’El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Nosaltres hem presentat un conjunt
d’esmenes, qualcunes que tenen a veure amb què som dels que
pensam que a Son Busquets no arribam a començar l’habitatge
pública, sí que ens diu el Govern que té, i el batlle de Palma,
bones sensacions, que fan la feina, i pensàvem que hi havia una
forma d’ajudar una micona perquè això es pogués
desenvolupar amb 500.000 euros. 

En tema d’energies renovables miràvem amb una sèrie
d’esmenes d’ajudar els ajuntaments tant en instal·lacions
fotovoltaiques municipals com en canviar, que en cara en
queden moltes de bombetes que no són LED, a municipis. 

Per l’altre costat, parlàvem del millorament de la
conservació dels vagons de tren, eh?, se’n recorden de l’any
passat en aquest temps aquell que hi plovia a dins, no hi plou
ara, no hi plou, però n’hi ha d’altres que estan border line, eh!,
i aquí també presentam això.

Però jo em vull detenir en aquestes dues que venen ara
perquè crec que és allà on hi ha l’assumpte, que és que no
podrem parlar més de dur el tren a Alcúdia i dur el tren a Artà
si almenys no fem una aprovació d’una esmena com aquesta,
m’és igual si és d’addició, vull dir, m’és igual si és d’afectació
dels doblers que hi hagi, però que hi hagi un gest clar en aquest
parlament que s’aposta per l’estudi de com anar el tren a
Alcúdia o que s’aposta per tornar posar en marxa arribar el
tren a Artà, perquè són qüestions clares per a nosaltres, per
demostrar que realment volem deixar els cotxes i que volem

emprar el transport públic, però si el transport públic no
arriba.

Ah!, a Palma hi viu el 47% de la població de Mallorca i de
vegades els palmesans es fan comptes que tot el que passa a
Palma és el més important del món , i molts de palmesans no
coneixen després de la Via de Cintura, no surten d’aquí. És
clar, després de la Via de Cintura hi ha tota aquella gent que hi
viu i tota aquella gent que ve de fora poble, persones que han
de menester una mobilitat.

És clar, si tu tens més de la meitat de la gent que viu fora
de ciutat, baldament els que estan dins ciutat tenguin el seu
bus, perquè en tenen; que els volen millors?, s í; i els volen
elèctrics?, sí; però els tenen, no el té aquest bus un
campaneter, no el té aquest tren un mariando, no el té un de
Lloret. És clar, nosaltres diem aquí: un pla d’infraestructures
de transport públic, i vàrem posar Alcúdia i Artà. Anam al
pressupost i no hi ha Alcúdia i Artà, no hi ha res.

I després l’altre -i acab- és la que fa referència a aquesta
discussió que hi ha amb MÉS per Menorca i tot això que tenia
que veig que s’ha... li ha fugit un poc la febre ja a MÉS per
Menorca en el que feia referència a no posar els doblers de
l’ITS al metro del Parc Bit. A nosaltres tampoc no ens agrada
que venguin de l’ITS, ja ho hem dit, però crec que és una
discussió més àmplia de com hem de transformar això de
l’ITS. És evident que això de l’ITS no acabarà com està ara, no
hi acabarà, això està clar, ni el Govern està content, ni els
ajuntaments estan contents. Però el que ha passat aquest any
és que el Govern no està content, amb la qual cosa jo estic
content, perquè si no està content segurament farà un canvi
perquè pugui ser millor per a tots, i segurament qui ho ha de
gestionar, com qualsevol impost, és el Govern, i ho diu un que
és a l’oposició i que sempre demana que hi participin els
ajuntaments, però com que he governat molts d’anys a un
ajuntament sé el que és.

Però nosaltres no ens conformam que faceu l’ampliació
del metro fins al Parc Bit, nosaltres volem que el metro arribi
a Son Espases, volem que el metro arribi a Son Espases. A mi
el conseller em va convèncer, que tenia raó, perquè nosaltres
volíem que el metro anàs directament a Son Espases, és a dir,
per davall, i em va convèncer per un tema de doblers, que som
-com dic jo- més pobres del que ens pensam, no som tan rics
com ens pensam, no és vera? 

Bé, fet en superfície idò costa menys, bé, però no anem al
Parc Bit, anem al Parc Bit i anem a Son Espases. Al final no
ens treurà dels temes de deute, podrem pagar, són res, són un
parell de milions més i tendria un sentit social. No dic que qui
va al Parc Bit no sigui part d’aquesta societat, de cap manera,
a l’inrevés, és un gran espai el Parc Bit, però anar a Son
Espases és una carta de presentació com mentre, estàs duent
la gent a un espai on tothom va. És a dir, “cagondell”, si ets ric
o pobre et mors igual; si estàs fotut, estàs fotut igual, ja pots
ser milionari, ja ho va dir Steve Jobs: “s’ha de veure les coses
que he pogut fer i amb tots els doblers que tenc no som capaç
de comprar vida”. Idò, mira, a un lloc on la gent el que vol és
prolongar la vida hagués estat genial.
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És vera que allò és un centre d’investigació i que es farà
una segona fase, i pensam que aquí és on es retrata el Govern:
res per a com anar a Alcúdia, cap duro per tornar a Artà, no
arribam a Son Espases. Aquesta... això és política de trazo
grueso, res! 

Aquí és on hi ha El Pi, em sap molt de greu, tots pensau
com jo, però no ho podeu dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la Sra.
Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Després d’escoltar la intervenció del
Sr. Jaume Font, molt interessant, és clar, una no deixa de fer-
se unes reflexions importants i és que en matèria de transport
cadascú mira el seu llombrígol perquè evidentment tenim més
presents i més sensibilitat cap a les necessitats que ens
afecten de més a prop... No?...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló que diu: “lògic”)

... ah, lògic, em pensava que deia que no.

I és clar, en aquest sentit, mentre la gran discussió del
transport a Balears se  centre en metro cap aquí i metro cap
allà, en extensions de metro que, a ulls dels que no residim a
Mallorca... veiem amb una... amb una dubtosa necessitat o
veiem amb un dubte important respecte de la seva necessitat
i idoneïtat, potser no ajuda, a mantenir aquest dubte
evidentment, el fet que hi hagi matèries molt fonamentals
pendents de resolució, com per exemple les famoses
connexions entre Eivissa i Formentera i Formentera i Eivissa
a primera hora i a darrera hora del dia, i és per això que,
mentre no es resol una qüestió tan elemental, que està
recollida a la Llei de transport marítim de l’any 2010 i que a
dia d’avui, quasi deu anys després, encara no s’ha resolt, és
clar, a nosaltres ens costa molt empatitzar amb la necessitat
d’una extensió de metro de la UIB al Parc Bit. 

Tot i això evidentment que no serveixin les meves paraules
per dir que categòricament afirmam que és innecessari, però
mantenim els nostres dubtes.

I en tot cas, podem entendre també les demandes referides
a tren a Artà i tren a Alcúdia perquè també vénen de molt
endarrere, jo ja fa uns anys que som aquí i fa molt de temps
que en sent parlar, i ja venien de més endarrere encara. Per
tant, també podem empatitzar amb aquesta necessitat.

Per tant, centrant-me en les qüestions que nosaltres hem
portat a aquesta comissió, estam satisfets pel fet que s’hagi
aprovat l’esmena que vàrem presentar perquè el Govern
tingués partida per fer possible el que finalment sembla que

s’haurà de fer, que és licitar aquestes connexions de les sis del
matí de Formentera-Eivissa i la tornada al voltant de les deu i
mitja de la nit per tornar a la nostra illa, perquè..., -i aquí
permeti’m que ho digui perquè és que ho he de dir-
sorprenentment el Govern sí que va fer una gran consignació
econòmica milionària per fer extensions de metro, però va
oblidar-se de posar una partida de 225.000 euros per fer
possible aquesta licitació del transport marítim, en cas que fos
el cas, i per la resposta que em va donar el conseller Pons fa
dos dies ja veig que serà així i que cap aquí anam, no?

Estam contents igualment que el Govern hagi acceptat
aquesta esmena o  que els partits de la majoria l’hagin
acceptada. Veig que també el Partit Popular porta esmenes en
aquest sentit, crec que en aquest cas molts
sobredimensionades pel que fa als recursos que demana,
perquè demana 250.000 euros per a cada sentit. I nosaltres
aquí hem intentat ser més prudents, un poc fent oïda del que la
pròpia Mesa del transport marítim de les Illes Balears va
valorar com a necessari per fer possible aquesta licitació. 

No obstant això, si el Govern, en el moment en què hagi de
fer aquesta licitació, no té prou amb aquests recursos, haurà de
posar-ne més, vull dir, això és així, perquè el que no farem, tot
i que el conseller Pons va parlar de racionalitat econòmica, el
que no farem nosaltres és acceptar un servei que no pugui
donar la millor qualitat i la millor garantia de seguretat als
passatgers. Si això es pot fer amb 225.000 euros fantàstic i si
per fer això se’n necessiten 500.000 els haurà de treure
d’alguna banda, vull dir aquí és inexcusable.

No sé si els haurà de treure d’una part de l’ITS que ha
d’anar al metro de no sé on, però bé, entendreu que nosaltres
aquí tenguem reticències, perquè quan hi ha temes tan
elementals a Balears pendents de resoldre grinyola -grinyola-
que puguem tenir tant de milions destinats a fer altres
infraestructures que no estan recollides com a un servei
elemental ni un servei bàsic de transport públic a cap norma
que haguem aprovat en aquestes illes.

Dit això, em centraré també en l’esmena que queda viva
realment, perquè no vull parlar només de transport. En matèria
d’habitatge nosaltres vàrem presentar una esmena de 120.000
euros per veure si aquesta vegada, si a l’any 2020 realment
tenim la fortuna de part nostra i aconseguim que l’Oficina
d’Atenció a l’Habitatge a Formentera sigui no només una
oficina físicament plantada a un carrer de Sant Francesc, sinó
que sigui un espai on veritablement s’hi prestin serveis.

Perquè -insistim i recollim l’argumentari que vàrem
emprar l’any passat per defensar aquesta mateixa esmena- es
va aprovar una Llei d’habitatge molt ambiciosa en aquestes
illes, aquesta Llei d’habitatge converteix les oficines
tradicionals de l’IBAVI en oficines que tenen una ampliació de
competències important, que són les oficines o el Servei
d’Acompanyament a l’Habitatge. El Servei d’Acompanyament
a l’Habitatge fa molt més o hauria de fer molt més que donar
subvencions i informar sobre subvencions i ajuts al lloguer i,
per tant, parlam d’oficines que han de tenir personal tècnic
qualificat, i per tenir personal tècnic qualificat fan falta duros.
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I nosaltres trobam a faltar aquesta consignació al pressupost
per fer possible que a Formentera hi sigui aquesta oficina de
Servei d’Acompanyament a l’Habitatge, perquè realment hi
creiem i perquè vàrem votar a favor d’aquesta Llei d’habitatge,
i pensam que Formentera, tot i que sigui amb un servei a la
demanda, tot i que sigui amb cita prèvia, tot i que sigui no tots
els dies de la setmana, però les persones que s’hi desplacin o
que siguin allà per prestar servei han de poder fer tots els
serveis previstos al Servei d’Acompanyament a l’Habitatge. I
si això no és així, evidentment, malament, perquè la llei no
funcionarà. I per fer possible aquest desplegament nosaltres
hem demanat 120.000 euros. I poca cosa més perquè realment
és l’única esmena que tenim viva.

Després, en matèria d’habitatge, en teníem una altra per
iniciar la redacció del projecte d’habitatge de protecció
oficial a Sant Ferran de Ses Roques, i ha estat acceptada en
ponència, cosa que valoram positivament, tot i que encara hi
ha els terrenys que s’han de cedir al Govern, cosa que sé que
es farà en breu termini.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. És el torn ara dels torns en
contra. En primer lloc, té el torn de paraula al representant del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. En primer lugar comentaremos las
esmenes que aceptamos desde el Grupo Parlamentario de
Unidas Podemos.

En cuanto al Partido Popular, aceptaríamos la esmena
10085, relativa al mantenimiento del edificio del IBAVI a Es
Castell, dado su grado de deterioro, esta sería apoyada por
nuestro grupo.

A continuación, habría también la 10099, propondríamos
al Grupo Popular una transacción, se refiere a la instalación de
fondeos ecológicos en las cuatro islas, propondríamos una
transacción de la propuesta de 2 millones a 250.000 euros.

En cuanto a la esmena RGE núm. 10096, aceptaríamos
esta enmienda, la 10096.

A continuación, el Grupo Ciudadanos, aceptaríamos la
enmienda 9641, lo digo bien, 9641, relativa al efecto del
incremento al 75% de descuento de residentes en los precios
de los vuelos.

Y por último al Grupo Mixto, Gent per Formentera, en
cuanto a lo que acaba de comentar su representante de la
Oficina Integral de l’Habitatge en Formentera, ahí
propondríamos una transacción de la cantidad propuesta de
120.000 a 50.000.

En cuanto al resto de enmiendas presentadas por los
diferentes grupos, no aceptaríamos el resto, comentando
brevemente un poco los motivos. Algunos de los motivos, por
ejemplo aquella del asesoramiento jurídico a las familias y tal,
entendemos que no es lugar adecuado, lo que debería haber
para esta cuestión, la cuestión que existe es una regulación
adecuada, es decir, una revisión por tanto , de la regulación
existente.

Hay algunas cuestiones que no son competencia de la
conselleria en cuestión, como por ejemplo la 10066, en
cuanto al convenio del Ayuntamiento de Eivissa, para financiar
el Plan general de transporte.

Luego las de la barca de Formentera-Eivissa, bueno ya ha
sido comentada y ha sido aprobada otra enmienda, por lo tanto,
la dejamos tal cual.

Hay otras también referidas al capítulo de los grandes
tenedores, ahí entendemos nosotros desde nuestro  grupo
parlamentario que habría que hacer una modificación más bien
de la propia Ley de vivienda a este respecto, necesitamos un
cambio a este respecto.

Hay otras actuaciones que ya están previstas en varias de
las esmenes presentadas, algunas referidas a los Servicios
Ferroviarios de Menorca, por ejemplo, o al aumento de
frecuencias... de Menorca no, perdón, de Mallorca, he querido
decir, al aumento de frecuencias ferroviarias, eliminación de
pasos a nivel, es decir, son actuaciones que están previstas
como tal.

Bien, algunas otras pertenecen a competencias del consell
insular. Y bueno, comentando así en lineas generales.

En cuanto a Ciudadanos, también hay cuestiones en el
mismo sentido, cantidades ya previstas en algunas de las
propuestas. O bien..., perdón, un momento, sí, actuaciones que
se harán por técnicos del Servicio Ferroviario de Mallorca,
como el estudio de viabilidad de un servicio lanzadera, por
ejemplo que se ha comentado. 

En cuanto al Grupo VOX, en principio, algunas de las
esmenes que hacen referencia a supresión de determinados
organismos, pues no las aceptamos, además no creemos que
sea... es decir que esto sería más bien cuestión de otro tipo de
debates, no en esto de las enmiendas, entendemos.

En cuanto al desdoblamiento de la carretera general de
Menorca, creo que es un debate que ya se ha hecho muy largo
en Menorca y, si bien es cierto que hay cierto  sector de la
población de Menorca que sí que está a favor de ese
desdoblamiento, no obstante está aprobado por la mayoría de
las personas, hay partidos incluso del Consell Insular de
Menorca, bien es cierto que hay determinados problemas no
resueltos allí.

En otros casos, pues son la Agencia de Estrategia
Turística, es también un debate pendiente entiendo, que podría

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / fascicle 5 / 12 de desembre de 2019 611

ser pendiente, pero bueno que no lo vamos a meter aquí en
esto de las enmiendas.

En cuanto al Grupo de El Pi, hay algunas cuestiones
entendemos que no son competencia de la conselleria, como
el tema de las instalaciones fotovoltaicas, en nuestros casos
se entiende que hay suficiente disposición presupuestaria para,
por ejemplo, el mantenimiento de los vagones de los
Servicios Ferroviarios de Mallorca.

Y en otros casos entendemos, como es el caso de los
proyectos que pueden llegar a Alcúdia o a Artà, por ejemplo,
esto son cuestiones que, si bien son a considerar interesantes,
creemos que esta cuestión se ha de ver un poco más adelante
en el tiempo.

Bueno, básicamente, por no extenderme en exceso, esta
sería la cuestión. Hay otras actuaciones que están o bien en
ejecución o, por ejemplo, lo que se hablaba de la linea del
metro hasta Son Espases, son proyectos o actuaciones que o
bien están en fase última de realización, o bien están en el
inicio de ejecución, o directamente en ejecución. Como
también puede ser el caso de algunos de los parkings
disuasorios en algunas estaciones de tren, o metro de Palma.

Y bueno, nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Poca cosa a dir, dir que acceptarem
les mateixes esmenes que ha dit que acceptaria el company
d’Unidas Podemos, i que també estarem pendents de les
transaccions i, en cas que ens agradin, també les votarem a
favor.

Només un comentari, a les esmenes de VOX, jo ja entenc
que part de l’ideari de VOX és la uniformització  total de
llengües, cultures, que la diversitat fa urticària, però la
Direcció General de Política Lingüística és imprescindible en
aquesta comunitat autònoma. Per tant, res, que no.

(Algunes rialles i remor de veus)

És que és entrar dins un debat tan... tan..., és a dir, la
diversitat, llengua, cultura pròpies -pròpies- de les Illes
Balears..., no, no.

I després, l’Agència d’Estratègia Turística és cert que bona
part de les competències estan transferides, però, com bé heu
dit, és qui té cura de gestionar, entre altres coses, de coordinar
els consells en temes de promoció i de gestionar l’impost de
turisme sostenible.

He de dir que quan no ha fet falta que hi hagués segons
quines estructures a les Illes Balears sí que s’han llevat; si hi
és, és per qualque cosa. Per exemple la legislatura 2007-2011
un pacte va llevar, va fer desaparèixer, tres empreses
públiques, el CDIB, Fires i Congressos i IBABSA. Per tant
quan hi ha estructures que són innecessàries sí que s’hi posa
mà i s í que es lleven d’enmig. Per tant, si hi són, és per
qualque cosa i perquè són necessàries.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, per aclarir el sentit del vot,
primer començaríem que votarem en contra de totes les
esmenes, tant les parcials com les totals, a excepció de les
següents: proposam dues transaccionals; una a l’esmena
proposada pel Partit Popular, la 10099, amb la qual coincidim
que la proposta és coincident amb la que està establerta en el
pressupost, però que per dur a terme aquestes instal·lacions
consideram que és suficient una partida de 250.000 euros per
a aquest mateix concepte, en lloc dels 2 milions d’euros que
proposa el Partit Popular. Per tant, en cas de ser acceptada,
nosaltres hi votaríem favorablement.

Pel que fa a Gent per Formentera, la seva esmena 10141,
relativa a l’Oficina Integral d’Habitatge, nosaltres consideram
que l’import suficient seria de 50.000 euros en lloc dels
120.000 euros que es proposen a l’esmena; per tant, també
igualment, en el cas de ser acceptada aquesta transaccional que
nosaltres proposam, la votaríem a favor.

Després votam a favor de tres esmenes diferents, dues del
Partit Popular i una de Ciudadanos. L’esmena que votam a
favor de Ciudadanos és l’esmena número 9641, la
corresponent a realitzar un estudi sobre l’increment del 75%
de descompte.

I després votam a favor de dues esmenes del Partit
Popular, la 10085, que és la corresponent al manteniment de
l’edifici d’IBAVI d’Es Castell, i la 10096, també del PP,
l’adequació d’instal·lacions dels pescadors dels ports de
gestió directa.

Com deia abans, a tota la resta d’esmenes, tant de totalitat
com parcials, el nostre vot serà negatiu, i per tant demanam la
votació separada només d’aquelles que nosaltres hem dit com
a favor, i la resta es poden fer en gros, com així consideri la
presidència.

També vull recordar que en ponència foren acceptades
dues esmenes presentades per Gent per Formentera, la 10147
i la 10142. 
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Pel que fa a les esmenes sobre la totalitat, jo sí que vull
entrar a discutir-les, crec que també és àmbit d’aquesta
comissió parlar-ne, i consideram que és un gravíssim error
que es presentin aquí PP i VOX amb unes esmenes a la
totalitat justament a dues... a una conselleria que maneja dues
àrees, una, la que té responsabilitat d’acabar amb l’emergència
d’habitatge, i l’altra que té la responsabilitat també de
combatre el canvi climàtic. Crec que és una errada dir a la seva
exposició de motius que aquestes àrees justament no
corresponen a les necessitats reals de la comunitat autònoma
o de la ciutadania. Ja sabem quin és el model de gestió quan
governa el Partit Popular pel que fa a aquestes àrees, que són
acomiadaments en el tren, reducció de freqüències de
transport públic, cessió de solars per construir-hi hotels en el
centre de Palma, per exemple, però ens hem adonat que també
VOX és coincident amb aquesta actitud. Per tant, la deploram,
i a la vegada agraïm a la resta de grups que almanco hagin
tengut una intencionalitat positiva i de debat per dur només
esmenes parcials que puguem debatre en aquesta comissió, i
que a més algunes han estat aprovades.

Pel que fa a les esmenes del PP, aqueixes esmenes
justament relatives a l’habitatge, on per un costat se’ns
proposa pagar advocats per les qüestions d’ocupacions
il·legals, nosaltres volem dir al Partit Popular que pagar
advocats no és una política activa d’habitatge, haurien de
refrescar determinats coneixements per veure efectivament
que no es combat així justament l’emergència d'habitatge.

Tampoc no és una mesura desdotar amb 5 milions d’euros
el capítol que s’havia destinat a la modificació d’habitatges
dels grans tenidors, perquè això seria deixar sense efecte gran
part de la Llei d’habitatge que fou aprovada per aquest
parlament, i per tant hi estam totalment en contra.

Després una sèrie d’esmenes que fan referència a la vila
d’Eivissa, com finançament de transport, transferència de 3
milions d’euros, després una també referida a una estació
d’autobusos de Pollença que proposen... Els hem de dir que no
estam encara en campanya electoral de les municipals, que es
guardin les propostes més extravagants, i els hem de dir que en
qualsevol cas aquestes qüestions que reflecteixen aquí,
aquestes demandes, es gestionaran perfectament a partir del
pressupost que ells mateixos rebutgen, però que totes
aquestes qüestions que ells plantegen, almanco els conceptes,
es desenvolupen en altres capítols d’aquest mateix pressupost.

El tema de desdotar l’alta direcció l’IBAVI i Serveis
Ferroviaris de Mallorca és un clàssic d’aquesta legislatura. Jo
els demanaria que llegeixin els Diaris de Sessions i no
entraré en abundar en el que han dit altres companys del meu
grup parlamentari, perquè seria també perdre el temps, però
que apliquin exactament el que s’ha dit en la qüestió referida
als alts càrrecs.

Pel que fa a donar de baixa, al capítol 1, 69.000 euros,
augment de freqüències també a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, eliminació de passos a nivell, són qüestions que
estan previstes també en el pressupost i que, per tant, es
desenvoluparan igualment.

Després ens crida l’atenció que vulguin acabar amb les
campanyes de promoció del transport públic; sembla que les
PNL que hem aprovat en aquest parlament, algunes de les
quals tendents a fer campanyes de promoció de transport
públic per acabar amb la saturació que tenim a les nostres
carreteres, després això no volen que tengui un reflex en els
pressuposts. Per tant aproven qüestions referides a promoció
en positiu, les aproven en aquest parlament, però després, quan
les du el Govern a la pràctica, les rebutgen.

I finalment la línia de subvencions d’aparcaments
dissuasius, he de dir que això és una competència en tot cas
municipal, i que el Govern de les Illes Balears on té
competència és a les estacions de tren i de metro, on sí que té
previst actuar.

Pel que fa a les esmenes de Ciudadanos, més del mateix.
Aquí intenten també eliminar la partida destinada a reformes
d’habitatges dels grans tenidors; la mateixa explicació que he
donat ja també per al Partit Popular. L’eliminació de l’alt
càrrec, apliquin exactament el mateix que han escoltat.

I després ens crida l’atenció que vulguin eliminar
l’Observatori de l’habitatge; jo els agrairia que s’endinsassin
per exemple a la web de l’Observatori metropolità d’habitatge
de Barcelona, i podrien veure que les conclusions a què
s’arriben allà es fan creuant moltíssimes dades, també socials,
i no només de preus de venda d’habitatge; crec que és una
qüestió que també és important que s’hi fixin i per aquest
mateix motiu nosaltres rebutjam l’esmena que presentaven en
aquesta qüestió.

La col·laboració publicoprivada, aquí torna a deixar clar
quina és la seva al·lèrgia cap a les inversions en sector públic,
però que quan es tracta de combinar-hi el sector privat no
escatimen esforços per dur esmenes a un pressupost que el
que traspuen realment és la seva intencionalitat de no voler
deixar en mans del sector públic la promoció dels habitatges
protegits.

Pel que fa les esmenes de VOX, ja em veia venir que
segurament també en qüestions de territori, de mobilitat,
parlaríem també de política lingüística. Quan un pensa si és
possible o no mesclar ous amb caragols, ells  vénen i ens
mesclen novament ous amb caragols. Simplement els deman
el que els han dit també algunes vegades en els debats
parlamentaris: llegeixi’ns detingudament l’article 4 de
l’Estatut d’Autonomia, i venguin després a dir-nos si també
volen acabar amb l’Estatut d’Autonomia. Segurament que sí,
però bé, llegeixin-se’l perquè nosaltres evidentment no estam
disposats a passar per damunt d’aquest article aprovat amb
consens en aquest mateix parlament.

Desdoblament de la carretera general de Menorca. Primer
de tot, competència insular; i, segon, si hem d’aplicar el
mateix model que es va aplicar a Eivissa i que ens costa 26
milions d’euros cada any crec que un flac favor fa el Grup
VOX a aquestes illes.
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Finalment, carregar-se l’Agència d’Estratègia Turística. Jo
no sé si també el Grup VOX s’ha tornat turismofòbic, però
sembla que sí, i es vol carregar l’agència justament per seguir
dotant Ports d’Illes Balears, que vull recordar que el mateix
conseller, en seu parlamentària va dir que Ports d’Illes Balears
gaudia d’un alt grau d’autofinançament.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi hi ha dues qüestions, les
plaques fotovoltaiques, bombetes LED pertanyen a una altra
secció d’aquest pressupost. La millora del manteniment dels
vagons els tècnics han considerat que la quantitat establerta en
el pressupost era més que suficient. La redacció del projecte
del tren cap a Alcúdia i Artà s’actualitzarà a mesura que es
desenvolupi el Pla director de mobilitat i es realitzaran els
estudis corresponents pel que fa a aquests projectes, que no
estan descartats en cap cas.

Finalment, també l’ampliació de la partida de Serveis
Ferroviaris per allargar el metro a Son Espases, dir que ja s’ha
licitat la redacció d’aquest projecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... dins el 2019, i que dins el 2020 s’ha adjudicat també la
despesa per valor d’1 milió d’euros per acabar el projecte
constructiu i per començar les obres, perquè això és una obra
compromesa per part del Govern de les Illes Balears.

Els pàrquings dissuasius estan establerts en el Pla
d’estacions.

I la qüestió de la inversió d’exercir el dret de tempteig i
retracte, dir-los que els concursos públics d’adquisició, a més
de ser molt llargs administrativament, no han donat fruit en un
context de preus creixents, per tant, consideram que aquesta
esmena tampoc no correspon ser acceptada.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Ara és el torn de les rèpliques,
aleshores donarem la paraula, per un màxim de cinc minuts, a
tots els grups. En primer lloc, el Sr. Sagreras, representant del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, jo no és per vessa de discutir
tampoc, però la veritat és que, després de tan bé com havia
anat aquesta comissió, jo realment estava satisfet fins i tot
relaxat, fins i tot relaxat i satisfet per les aportacions dels
companys del Grup Mixt, de Podem i de MÉS, doncs, la
veritat és que m’havia quedat relaxat i content i volia fer una
intervenció només de..., tampoc no em desbarataré molt més,
i no... o sigui, ens quedarem amb el positiu i no cercarem

tampoc els tons i e ls  retrets, però la veritat és que us volia
donar les gràcies per acceptar aquestes dues esmenes que
presentava el Partit Popular.

Us volia dir que ara fa tres o quatre mesos que som aquí
dins i per primera vegada veia una actitud semblant tal vegada
a la que, jo, que venc d’un ajuntament, estàvem avesats a veure,
és a dir, jo intentava recollir les propostes que em feien des
del PSOE o des de MÉS o des dels partits de l’oposició
perquè al final del que estam convençuts és que tots els
polítics sempre el que intentam és el millor per al nostre
poble, llavors és vera que tenim aquests puntets d’ideologia.

També us volia dir que, així com havia anunciat que
m’abstendria fins i tot de les transaccions, doncs, en ares a
aquesta actitud, que almenys dues propostes havien quedat
aprovades, doncs, acceptàvem la transacció que proposàveu
dels tres partits. 

Hauré de contestar una miqueta, Sr. Ferrer, però ja li dic,
em qued amb el positiu d’avui horabaixa, i qualque vegada
pareix que si la cosa va amb un to haver d’acabar amb aquesta
reia i haver-nos d’anar a ca nostra d’aquesta manera, doncs,
hagués estat més agradable, hagués estat més agradable de
l’altra.

És veritat, segurament en vàrem haver de fer en el 2011
d’acomiadaments, de reduccions d’horaris i de retalls per
coneixement, per coneixement, perquè la vostra presidenta a
la institució que era havia fet net, havia fet net, i és per això, i
en el Govern, els qui hi havia, també havien fet net. I és per
això que en el 2011 es varen haver de prendre decisions
difícils i desagradables, que segurament, si la situació
econòmica hagués estat la que hi va haver després en el 2015,
doncs no haguéssim hagut de prendre. I això per molt que ho
diguin, doncs, la gent que és normal i corrent ho entén, quan
dins la bossa hi ha un duro, doncs, es poden fer unes coses i
quan el que hi ha són deutes, doncs, s’han de prendre
decisions. I poden venir les vegades que vulguin a parlar-nos
de retalls i d’acomiadaments que la realitat és que són
conseqüència d’unes polítiques d’haver fer net, d’haver deixat
la bossa ben neta. I jo crec que qualsevol persona normal ho
entén, i això és el que es va haver de fer.

De totes maneres, moltes gràcies per aquestes dues
esmenes aprovades també al Grup Socialista i acceptam la
transacció, i repetesc les gràcies a la resta de grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, jo també evidentment agrair als
Grups Unides Podem, MÉS i Partit Socialista de les Illes
Balears haver acceptat una de les nostres esmenes.
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Però també insistir que, i ho he dit en seu parlamentària en
un ple i ho direm sempre, nosaltres estam a favor de la
construcció d’habitatge social públic, per suposat; el que passa
és que venim de dues legislatures on pràcticament no s’ha
construït cap habitatge social, ni amb fons públics ni amb
col·laboració publicoprivada, zero.

És clar, ens trobem en aquesta legislatura on hi ha
projectes de construcció d’habitatge social que, com que no
hi ha doblers, es financen amb l’impost turístic sostenible, que
nosaltres consideram que el que hem de fer és cercar doblers
per construir-los; i la solució de la col·laboració
publicoprivada és una de les solucions per poder construir
durant aquesta legislatura obres, edificis d’habitatge social que
no es podrien construir ni amb fons públics ni amb fons,
segurament, d’un impost de turisme sostenible que, fins i tot
ja ho han comentat aquí diversos grups parlamentaris, que
segurament s’haurà de modificar. Aquesta és una solució que
aportem amb la idea que acabi la legislatura, que jo seria la
persona més feliç del món si realment es complissin les
expectatives de construcció d’habitatge social que ha dit el
conseller Marc Pons. Per tant, això no significa que no
vulguem o que impedim o que tinguem la ideologia que no es
construeixi habitatge social amb fons públic. 

De totes maneres, agrair als partits que votaran a favor
d’una esmena que hem aportat com a Grup Parlamentari
Ciutadans.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias. Había pedido a los servicios de la cámara si había
un desfibrilador por si acaso me aceptaban ustedes alguna
enmienda, afortunadamente no tendremos que hacer uso de él.

Ha dicho el diputado del Partido Popular que está bien
llegar a consensos y que todos tenemos algún piquito de
ideología. Bueno, yo supongo que es que nosotros tenemos de
ideología todo el Himalaya, porque evidentemente no nos
avergonzamos de reconocer lo mismo que ustedes reconocen
abiertamente y sin ningún tipo de problema, que es que a
través de los presupuestos se  hace ideología, por supuesto,
nosotros no nos avergonzamos. Supongo que en base a eso no
nos han aceptado ustedes ni nos han puesto ninguna
transacción a ninguna de nuestras enmiendas, y me parece
lógico y normal, tampoco tengo nada que reprocharles, o sea,
han hecho lo que debían hacer.

Quiero agradecer especialmente, ya que estamos en la
última sesión, pues que el Grupo Parlamentario de Unidas
Podemos y sus diferentes representantes, por lo  menos
siempre se han tomado la molestia de decir porque votaban en
contra, más allá de porque somos de VOX. Entonces, se lo
quiero agradecer a usted y a sus compañeros y compañeras
que han estado antes que usted.

Decir, evidentemente, que no hemos venido a discutir de
política lingüística, pero tenemos que decir de dónde sacamos
el dinero, ¿o les engañamos? ¿O dejo a cero de dónde sacamos
la partida en la enmienda? Evidentemente, pues nosotros
consideramos, porque hacemos también ideología a través de
nuestras enmiendas, que hay gastos que son innecesarios y
otros, como la vivienda social, que son más necesarios.
Simplemente eso. 

Decir, por ejemplo, que el desdoblamiento de carreteras,
del que ustedes se muestran tan en contra, entre otras muchas
cosas no es que permitan mayor rapidez en el desplazamiento,
menos atascos o más comodidad; es que ahorran vidas, vidas,
muchas, y está demostrado. Por eso, incluso ustedes mismos
han llegado a la conclusión de que tienen que extender la
autopista de Campos, a pesar del follón que le creó a MÉS
este problema, porque además es un punto negro donde muere
la gente. Entonces, no se trata de que vayamos más en coche,
no se trata de ser más cómodos, no se trata de tardar menos en
los desplazamientos, se trata de que los desdoblamientos
ahorran vidas. Quiero que lo tengan presente, porque cuando
nosotros presentamos algunas de las enmiendas no lo
hacemos porque queramos que todo el mundo vaya en coche,
etc., sino porque también es evidente que las autopistas y los
desdoblamientos ahorran vidas.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Portaveu del Grup Mixt i de Gent per Formentera, la
discussió a Balears és el metro, metro cap aquí, metro cap
allà. No, la discussió a Balears no és el metro, la discussió a
Formentera ha estat la 10147, la 10142 i la 10141, que són
tres esmenes que vostè ha fet a aquesta secció i vostè se’n du
les tres esmenes aprovades. Això és l’important, cosa de la
qual nosaltres ens alegram i hi estam d’acord, i realment no és
que sigui Gent per Formentera, és que vostè dóna la clau per
si els menorquins tomben un poc o van un poc torts. Això és
política. Això no vol dir  que sigui just socialment, això és
política, i és així, ve dels romans i dels grecs, cap problema ni
un.
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Però aquí ens anam..., bé, després d’aquests quatre anys
que he viscut..., “cómo hemos cambiado” els de Podemos, uh!
Quin desastre! Enyoraré, enyoraré... em tornaré “anticapi”,
enyoraré la Laura, és a dir  “cómo hemos cambiado”, el
discurs de la “emergencia habitacional”, “la emergencia
energética”, el bon Jesús que ve i això s’acaba, el canvi
climàtic; i em diu, em diu, és que és brutal el que m’ha dit, eh,
i jo li treure suc a això, ja li faig saber, jo som prou dolentó
quan m’hi vull posar, perquè els dolents fan dolenties fins que
els bons al·lots volen, diu, quan li parl del tema d’Alcúdia i
d’Artà: “son cuestiones a considerar más adelante”.

Tururú!, va dir aquell, amb tot e l meu respecte
parlamentari, això ja és al Pla d’infraestructures, jo els dic que
estudiïn com arribam a Alcúdia. I quin problema és Alcúdia?,
perquè vostè no el sap, vostè no el sap quin és el problema
d’Alcúdia. El problema d’Alcúdia el tenen el PP, el PSOE, El
Pi, i segurament vostès també, i el tendran els de Ciutadans i
els de VOX si tenen representació, perquè n’hi que no volen
que la via passi per ca seva! Perquè el Sr. Xisco Antich, quan
era president d’aquesta comunitat, i jo era president de
Mallorca del PP, ens vàrem posar d’acord per on havia de
passar el tren, però després aquests partits, que El Pi no hi era,
tenia altres noms, no varen tenir els saleros, perquè varen
voler escoltar a quatre o cinc que els passava la via per dins ca
seva.

Idò que se’n vagin a fregir!, perquè és més important el
canvi climàtic i no emprar cotxes de gasoil, que no fer això i
escoltar-ne cinc o sis de cada partit polític.

I jo sempre he defensat el mateix des de l’any 1991, i no
tothom pot parlar amb la meva contundència, però això no vull
que ningú em doni lliçons de res en aquest sentit. Hi ha coses
que ja no dic res, perquè, com que no en sé i som el més
beneït del món, i no ho vull defensar. Però aquesta qüestió de
com ha d’arribar el tren a Alcúdia, la necessitat de tenir un tren
perquè més de 2.000 cotxes no baixin a Palma cada dia, vaja!,
que em digui que això queda per a un altre temps, “cómo
hemos cambiado, como hemos cambiado”.

Resulta que en el que depèn del Govern, que és un tren,
diuen: “son cuestiones a considerar, a estudiar”, i en el que
depèn de la resta, que és deixar d’emprar cotxes de gasoil, me
cag en res, el 2025 ha d’estar fet! Que em sembla molt bé,
però sap que és de fàcil receptar, però el difícil no és receptar,
és prendre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. És el torn ara del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera, la Sra. Sílvia Tur.

LA TUR I RIBAS:

Sí, bé jo tot el que havia de dir ja ho he dit i, senzillament,
el que faré serà facilitar novament al Sr. Font per la seva

agudesa verbal, que és un símptoma important de salut i que
Déu li conservi.

(Rialles de la intervinent)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur.

(Algunes rialles i remor de veus)

S’està produint un moment emocionant, una abraçada entre
Gent per Formentera i El Pi.

Continuem amb el moment de la contrarèplica. És el torn
de paraula del representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bueno, pues, en primer lugar, agradecer las palabras del
Partido Popular, en el sentido de los agradecimientos, valga la
redundancia, y de Ciudadanos también. Y como no, también a
VOX en el mismo sentido, de los agradecimientos por
contestar a las propuestas que hace este partido.

En cuanto a El Pi, pues bueno contesto..., tal vez me he
expresado bastante mal, y tal vez por eso el enfado del
representante de El Pi. Yo en ningún quiero decir, en ningún
caso quiero decir que la necesidad del transporte en
ferrocarril no sea necesaria, ni urgente, ni que no sea algo que
venga reclamado en el tiempo desde distintas instancias. Esa,
por lo tanto -sí, sí, ya sé lo que me va a decir, que lo he dicho
tal cual-, pero...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tal cual. Bien, entonces, en ese sentido si es necesario,
porque a lo mejor lo he expresado mal, rectifico esas
palabras...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no es cuestión aquí de tratar de ver quien se expresa mejor,
ni con las palabras más exactas, sino reconocer el fondo de las
cuestiones. Entonces, esa necesidad yo no la niego ni la puedo
negar en ningún momento, esto es evidente.

Otra cuestión son los momentos presupuestarios que
puede indicar la agenda política de las consellerias en cada
momento y los acuerdos que pueda haber en este sentido. Y
esto es lo que yo quería más o menos expresar, de tal vez de
manera desafortunada, pero indico esta cuestión, la necesidad
ferroviaria no solamente es necesaria, sino que desde nuestro
grupo apoyamos evidentemente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Abans volia dir una cosa referent a
l’esmena, em sembla que és de Ciudadanos, dels grans
tenidors, i és que al cap i a la fi aquesta partida és fruit d’una
llei aprovada la legislatura passada, que just ara comença a
caminar. Per tant, vegem com va, vegem com camina, la veritat
és que crida l’atenció, a mi em va cridar molt l’atenció aquesta
partida i vàrem haver, com a grup, de demanar explicacions a
la conselleria, les explicacions varen ser donades, la veritat és
que ho vàrem entendre. Però és cert que és una partida que
crida l’atenció, però deixem que la Llei d’habitatge, aprovada
la legislatura passada, comenci a caminar i a veure com pren
la cosa.

És clar, tornam a la política lingüística, tot i que som a la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, el tema rau en què no és
vera que haguem de treure els doblers de qualque banda,
vosaltres el que feis és, primer mirar què us voleu carregar, la
Direcció General de Política Lingüística, per exemple, i
després veieu on podeu posar els  doblers. És diferent,
vosaltres primer destruïu i, és clar, aquí hi ha el tema i aquí hi
ha la cosa, m’entens? És que jugam brut fins i tot amb el
llenguatge, això és que, eh...

A part d’això, reiterar això, que votarem a fav... Ah, i una
altra cosa, això del desfibril·lador i l’ensurt que li hauríem
donat, feis esmenes coherents, com altres grups de l’oposició
i s’aprovarà alguna esmena, és clar...

(Remor de veus i algunes rialles)

M’entens? És a dir, si enlloc de llevar la Direcció General
de Política Lingüística, féssiu esmenes dins la mateixa
conselleria, esmenes que tenguin sentit, per ventura, com
d’altres grups, els equips que formen part del Govern,
n’aprovaríem o intentaríem transaccionar-ne qualcuna. Però,
és clar, si us carregau l’Agència Turística i us carregau
Direcció General de Política Lingüística, com és de suposar
no podem jugar ni tant sols a tenir en compte les esmenes.

Res més, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ja per últim és el torn de paraula
del representant del Grup Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Jo lament que al Sr. Sagreras del Partit
Popular li hagi sabut greu la meva intervenció i que hagi arribat
a dir que fins ara anàvem bé. Si per a ell anar bé és venir a una
comissió, no exposar les motivacions de cada grup polític i no
fer aquest exercici d’abstracció, que crec que hauríem de fer
cada vegada que entram en aquesta sala o en el plenari, de
pensar els milers de votants que tenim al darrere i que ens han
posat aquí suposadament per defensar les seves posicions
ideològiques, perquè jo sí que venc a fer ideologia en aquest
parlament, faltaria més que... i la resta de companys del nostre

grup parlamentari, lament profundament que tengui aquest
pensament, que venim a aquesta comissió a passar l’horabaixa
o simplement a intentar acabar-la l’abans possible, no discutir
fins i tot unes esmenes a la totalitat, que jo crec que clamaven
al cel, pels motius que també he exposat, i no debatre-les dins
l’intercanvi d’idees, assossegat, que se suposa que és el que
duim a terme en aquest parlament.

Esper que per a properes ocasions puguem tenir un debat
o el puguem també mantenir de manera prou rica amb
l’argumentació de les idees.

Pel que fa a VOX, li he de dir que és una llàstima que
siguin tan summament demagògics i categòrics en la
ignorància sobre una qüestió com són les morts en carretera,
dir que les morts en carretera es produeixen únicament perquè
no s’ha fet un desdoblament, sense aportar informacions
tècniques, sense anar més enllà d’aquest raonament tan
simplista, crec que és una errada. No totes les solucions, no
totes les receptes es poden aplicar d’igual manera a tots els
territoris, a totes les carreteres, a totes les vies i a totes les
situacions. Per tant, crec que és un error que venguin aquí amb
aquesta demagògia tan barata sobre les víctimes d’accident a
la nostra illa.

Al representant d’El Pi, li he de dir, per enèsima vegada,
que el projecte del tren a Alcúdia no es descarta, s’explica
perfectament que el que es farà és fer l’estudi quan sigui
possible, però el projecte està..., és a dir, la idea és prou ferma
perquè així consta al Pla director sectorial de mobilitat. Per
tant, no es descarta en cap cas el projecte a Alcúdia.

I per part de Ciudadanos, els he de dir que està molt bé
estar a favor de l’habitatge públic, està molt bé omplir-se la
boca en dir que justament volem tots..., i jo crec que hi ha una
unanimitat en aquest parlament que constatam que hi ha un
problema d’habitatge i que entre to ts  hi hem de posar
solucions, però és clar, quan veuen l’instrument, que
l’instrument justament és la Llei d’habitatge que preveu una
sèrie d’inversions en els habitatges que han posat a disposició
els grans tenidors, i veu que en aquest moment el Govern de
les Illes Balears comença a fer passes serioses, que significa
posar negre damunt blanc en un paper i constatar-ho en un
pressupost, aquí es tiren cap enrere i ja no val tot i ja
començam a tenir dubtes, perquè el que ha dit realment el seu
representant, ha dit que tenien seriosos dubtes.

Crec que hem de deixar treballar als tècnics i sobretot no
desdotar una llei tan important com va ser la Llei d’habitatge,
aprovada en l’anterior legislatura, perquè hem de recordar -i
aquí tornaré a parlar d’ideologia, encara que a algú li sàpiga
greu- que el pressupost d’habitatge que es dur a la Conselleria
d’Habitatge és el més gran de la història de les Illes Balears i
suposa a més un increment del 328% respecte del pressupost
que ens trobàrem l’any 2015. Permetrà la finalització i
continuació de més de gairebé 600 habitatges de protecció
oficial, transformació de pisos buits de grans tenidors en
habitatge social, ajudes a lloguer, etc.
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Jo crec que, doncs, són uns pressuposts prou sòlids que
permetran aconseguir aquests objectius que volíem i d’aquí
venia la meva explicació. Lament que a alguns els hagi sonat
vehement, però d’aquí venia la nostra explicació per oposar-
nos a aquestes esmenes que s’havien presentat o bé a la
totalitat o bé a esmenes parcials...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... intentant desvirtuar la imatge d’aquest pressupost.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. A continuació, idò, passarem a
la votació de les diferents esmenes.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Perdoni, voldríem constatar si finalment el Partit Popular
accepta la transacció sobre l’esmena 10099.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho ha dit, ha dit que l’acceptava.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, sí, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Només em queda saber si la Sra. Tur accepta l’esmena i la
transacció, crec que era a ella o a Ciudadanos... un minut.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí que l’accept, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Fem un minut de recés, que aclarim
votacions, que es demanen... no, un minut només per aclarir
votacions que demanen més votacions per separat.

(Pausa)

Senyores i senyors diputats, passam a votar, per favor.
Senyores i senyors diputats, passam a votar en primer lloc les
esmenes del Grup Parlamentari Popular en diversos blocs que
s’han demanat.

En primer lloc passam a votar l’esmena 10096.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem l’esmena 10099, que ha estat transaccionada
i acceptada la transacció.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar l’esmena 10090.

Vots a favor?

(Remor de veus)

10090, perdó.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem l’esmena 10085.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem diverses esmenes en bloc, votem les esmenes
10110, 10106, 10102, 10092, 10108 i 10121.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passam a votar un altre  bloc, esmenes 9849,
9850, 9851, 9852, 9853, 10107, 10066, 10097, 10098,
10985, 10049, 10094, 10125, 10093, 10100, 10101, 10086,
10089 i 10091.

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 en tres blocs.

En una primera part votarem l’esmena 9641.

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 9642.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar ara les esmenes 9511, 9553, 9554, 9557
i 9640.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem... cinc.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

En primer lloc votarem l’esmena 9458.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem diverses esmenes juntes, la 9415,
9423, 9424, 9428, 9454, 9473, 9483 i 9466.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.
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(Se sent de fons la Sra. Secretaria  de manera
inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a repetir la votació de l’esmena 9458 perquè hi ha
hagut un error en el recompte. Tornem a votar l’esmena de
VOX-Actua Baleares, esmena 9458.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de votar les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Votarem també en
diversos blocs.

Primer votarem l’esmena 9690.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena número 9691.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 9694.

Vots a favor?

(Rialles)

Per favor... Tornam a començar al votació. Esmena 9694.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara en bloc una sèrie d’esmenes del Grup
El Pi Proposta per les Illes Balears: esmenes 9718, 9692,
9693, 9689, 9695 i 9708.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim passem a votar l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, que ha estat
transaccionada i acceptada, esmena 10141.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, havent-se detectat... -per favor, senyors diputats,
encara no hem acabat-, havent-se detectat un petit error de la
votació de la secció  12, Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball, s’ha detectat que hi ha dues esmenes del
Grup Parlamentari Popular que no s’havien votat. Passarem en
aquest moment a votar-les i són les esmenes 10051 i 10053.

10051 i 10053, secció 12, sí.

10051, 10053.

Podem passar a votar?

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguim ara amb l’última secció..., sí, un minut...

Finalment es procedirà a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, així
com els pressuposts de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions del sector públic
i consorcis, Servei de Salut de les Illes Balears i Agència
Tributària de les Illes Balears.

Seccions. Secció 02, Parlament de les Illes Balears.
Secció 03, Sindicatura de Comptes. Secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears. Secció 05, Consell Econòmic
i Social. Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció. Secció  07, Consell Audiovisual de les Illes
Balears. Secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat. Secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball. Secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca. Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors. Secció 15, Conselleria de Medi Ambient i
Territori. Secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques
i Modernització. Secció 17, Conselleria d’Afers Socials i
Esports. Secció 18, Conselleria de Salut i Consum. Secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.
Secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació .
Secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Secció 31,
Serveis comuns: despeses diverses. Secció 32, Ens
territorials. Secció 33, Serveis comuns tecnològics. Secció
34, Deute públic. Secció 35, Fons de Contingència. Secció
36, Serveis comuns: despeses de personal. Secció 37, Fons
d’Impuls del Turisme Sostenible. Secció 73, Institut Balear de
la Dona. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears. Secció
78, Escola Balears d’Administració Pública. Secció 79,
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.

Entitats públiques empresarials. E01, Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. E02, Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears. E03, Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental. E04, Institut Balear de la Natura.
E05, Institut Balear de l’Habitatge. E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca. E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears. E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius. E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears. E11, Ports de les Illes Balears. E17, Institut
Balear de la Joventut. E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera. E19, Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears. E20, EPE de Telecomunicacions i Innovació de les
Illes Balears. E21, Institut d’Estudis Baleàrics. E22, Gestió
Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears. E24, Institut Balear
de l’Energia.

Societats  mercantils públiques. S10, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, SA.

Fundacions del sector públic. F01, Fundació per a l’Esport
Balear. F02, Fundació d’Estudis Superiors de la Música i Arts
Escèniques. F03, Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel. F09,
Fundació Robert Graves. F12, Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears. F14, Fundació Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears. F15, Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència. F22, Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia. F23, Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. 

Consorcis. C01, Centre Balears Europa. C02, Consorci
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. C03, Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics. C04, Consorci Velòdrom Illes
Balears. C05, Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
C09, Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears. C11, Consorci de Transports de Mallorca. C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials IB.

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

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

Si cap grup no demana votació separada, es faria una
votació conjunta, però hi ha un grup que ja ha demanat en
principi votació separada. Hi ha algun altre grup que vulgui...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, voldríem demanar votació separada un poc diferent a la
que havíem demanat inicialment, voldríem demanar votació
separada de la secció 02, 03 i 04, per una banda; les seccions
05, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 per l’altra, i la resta. La 05..., sí
amb el segon grup, en el primer grup la 02, 03 i la 04. En el
segon grup la 05, la 31, la 32, la 33, la 34, la 35 i la 36. En el
tercer grup, la resta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup més vol votar això per separat o fem votació
conjunta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

El Pi, per no embullar el tema, no en demana i s’abstendrà
per tot i en el ple ja votarà cada cosa, cada secció i cada..., i el
text articulat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Algú més? Llavors, passam a votar en tres
seccions. Fem primer votació de les seccions 02, 03 i 04.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar les seccions 05, 31, 32, 33, 34, 35 i 36.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar, per últim, les seccions 06, 07, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25...

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “la
resta”)

... la resta d’ens públics empresarials, seccions, societats
mercantils, fundacions del sector públic, consorcis, el Servei
de Salut i l’Agència Tributària.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de lle i de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Es recorda que els vots particulars i  les esmenes que,
havent estat defensats i votats  en comissió no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantindran per al seu debat en el
ple, llevat que el grup parlamentari proposant manifesti la
voluntat de no mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la
presidència de la cambra dins el termini de les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, vull agrair, en primer
lloc, després de tres dies, a tot el personal del Parlament, en

primer lloc, des de bidells, neteja, guardes de seguretat,
tothom, i als diputats i diputades que han estat aquí durant
quasi tres dies en aquest... i  a la Mesa, als membres de la
Mesa, que aquests dies m’han acompanyat en el meu primer
debat de pressuposts i ja, a part, agrair-los la seva
col·laboració i tramitació d’aquest dictamen, s’aixeca la
sessió.
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