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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenos días, señoras y señores diputados, empezamos ya
con la sección 19, Conselleria de Transición Energética i
Sectors Productius, amb les seccions i entitats afins.

Debat número 10, de totalitat i globalitat.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
esmena 17233; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, esmena 17234; E24, Institut Balear de l’Energia,
esmena 17235; C02, Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, esmena 17236.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
esmena 16597; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, esmena 16607; E24, Institut Balear de l’Energia,
esmena 16618; C02, Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, esmena 16631.

B) Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, al
programa 542A, innovació, esmenes 17179 i 17180; al
programa 572A, seguiment i control del canvi climàtic, qualitat
de l’aire i contaminació atmosfèrica, esmena 16955; al
programa 723A, promoció industrial, esmenes 16956, 16957,
16970 i 17310; al programa 731A, foment de l’ús de les
energies renovables i de l’estalvi energètic, esmenes 16959,
16960, 16961, 16962 i 17307; al programa 761A, ordenació i
promoció comercial, 17306, 16963, 16964, 16965, 17182,
16966, 16967, 16968, 17181 i 17183; E07, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, esmenes 16969 i 17308; C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, esmena
17270.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius; al programa 721A,
direcció i serveis generals Conselleria de Transició Energètica
i Sectors Productius, esmenes 16742, 16743, 16745, 16747,
16748 i 16749; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial, esmenes 16740, 16741, 16744 i 16746.

Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius; al
programa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19,
esmena 16708; al programa 572A, seguiment i control del
canvi climàtic, qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica,
esmena 16665; al programa 721A, direcció i serveis generals
de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius,
esmena 16664; al programa 731A, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi energètic, esmena 16666.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica i Sectors
Productius; al programa 542A, innovació, esmena 16534; al
programa 723A, promoció industrial, esmenes 16536 i 16483;
al programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic, esmenes 16484 i 16485; al programa 761A,
ordenació i promoció comercial, esmenes 16497, 16486,
16487, 16488, 16537 i 16538.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 19,
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius; al
programa 572A, seguiment i control del canvi climàtic, qualitat
de l’aire i contaminació atmosfèrica, esmena 16880; al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic, esmena 16872. 

Abans de passar a la defensa conjunta de les esmenes
demanaria, per favor, a tots els portaveus si hi ha substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Antoni
Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Irene Triay.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Campomar.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Presidenta, Alejandro López sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, Sílvia Tur substitueix Josep Castells.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

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

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Bon dia, Sra. Presidenta, Mercedes Garrido substitueix
Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Ja per començar la defensa conjunta de
les esmenes, en primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu minuts, el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots, diputades i diputats.
Com sabeu, vàrem presentar des del Partit Popular esmenes a
la totalitat dels pressuposts, i com ja bé hem explicat, perquè
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són uns pressuposts en general explosius, que contemplen
ingressos ficticis, apugen imposts, contemplen despesa
desbocada, col·loquen “enxufats” i afins i, per tant, acabaran
rebentant.

També hem presentat esmena a la totalitat d’aquesta
conselleria de Vicepresidència, entres altres coses perquè
curiosament dins uns pressuposts explosius per massa
expansius crida l’atenció que en aquesta conselleria, que és en
essència econòmica, les partides són més aviat relatives, i
creiem que ja és ben hora de destinar els doblers per posar la
gent a fer feina, una vegada que veiem que els doblers perquè
la gent no faci feina no acaben d’arribar: rendes mínimes,
rendes d’inserció, ERTO que no arriben, etc. Sempre hem
pensat que la millor política social és crear llocs de feina, i els
pressuposts per al comerç i la indústria, que són sectors que
especialment han sofert la crisi de la COVID, són insuficients
dins uns pressuposts globalment exagerats.

També a la part de transició energètica tot es fia a doblers
que han d’arribar de fora, de Madrid, d’Europa, però no sabem
ni com, no sabem quan, no sabem exactament per a què, i
sobretot no sabem exactament si serà vera.

Dit això, ens centrarem a explicar les nostres esmenes,
perquè maldament estiguem en desacord amb la globalitat
volem fer aportacions constructives. Ho farem per àrees.

Val a dir, abans, que tant hem fet esmenes típiques,
precisament perquè mai no les heu anat incorporant i creiem i
seguim creient oportunes, i per tant persistirem respecte d’anys
anteriors; com d’altres esmenes precisament a causa de la nova
situació COVID i de la crisi econòmica causada. Perquè, com
hem dit altres vegades, si és vera que sense salut no tendrem
economia, també és vera que sense economia no hi haurà feina,
si no hi ha feina, farà mal menjar, i sense menjar no tendrem
salut. 

També algunes de les nostres esmenes són territorialitzades
o bé per illes o bé per municipis, a sol·licitud dels nostres
representants en aquests indrets. Passam a explicar-les. 

Quant a energia i canvi climàtic. Sabeu que hem tornat a
plantejar, una vegada més, suprimir l’Institut d’energia, és
absurd, només serveix per col·locar gent i encara no n’hem
conegut cap miracle; té funcions duplicades i bé les podria dur
a terme la direcció general i aprofitar sinergies.

Quant a les parcials, vinculades al parc de vehicles,
presentam esmenes típiques, per seguir augmentant encara més
els punts de recàrrega de vehicles elèctrics i, una altra, d’1,5
milions, per fer un Pla renove zero emissions de cara a la
compra de nous vehicles elèctrics per part de particulars. 

També fem esmenes que apugen a 1 milió d’euros de cara
a la millora de l’eficiència energètica i a fomentar les energies
renovables dins el sector primari. L’any passat, els grups que
donau suport al Govern vàreu voler tenir-ne algunes en compte,
i estaria bé seguir ajudant al sector a modernitzar-se i
aconseguir ser més eficients. Les altres esmenes d’aquesta àrea
són territorialitzades, el subministre elèctric per al polígon
d’Alaior; la planta fotovoltaica a l’EDAR de Maó-Es Castell;

i el desenvolupament de l’eficiència energètica d’Eivissa, en
són l’objecte.

Quant a indústria. Duim esmenes territorialitzades. Una, per
començar d’una vegada per totes -i a veure si és vera, perquè el
que ha posat el Govern no abasta per res- el polígon industrial
de Porreres, 700.000 euros; i també per seguir desenvolupant
el d’Alaior, concretament, 450.000 euros, tenint en compte que
abans ja hem explicat que també fem una esmena de 400.000
euros més per al subministrament elèctric d’aquest polígon
d’Alaior. 

També duim esmenes, més genèriques, per a les
especificitats dels plans industrials per a cada illa, de 2 milions,
i de 500.000 euros, per col·laborar amb els ajuntaments amb
els polígons. 

Quant a comerç. És per a aquest sector, especialment afectat
per la COVID, en el que alternam esmenes tradicionals -o les
que normalment no ens fèieu cas- com dotacions a les cambres
de comerç, ajudes per a relleu generacional o el comerç
emblemàtic, amb esmenes causades per les circumstàncies
actuals. Per manca de temps, em centraré més en aquestes, les
quals voldríem que acceptàssiu i, fins i tot, n’augmentem entre
tots les quantitats proposades, veient que la cosa de cada dia
s’embruta més. Van relacionades amb el fet que els preus dels
aparcaments per als clients dels comerços es puguin rebaixar;
a ajudar els comerços davant els canvis d’hàbits de consum, de
cada dia la gent compra més per internet; en posar en marxa
bons COVID”; i, sobretot, ajudar el teixit comercial d’aquells
municipis que el Govern ha confinat perimetralment o amb
prohibicions més específiques aquests darrers dies. No són
nominals perquè poden augmentar els municipis afectats en
pròxims dies. 

I seguirem en el punt de rèplica. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Jesús
Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, gracias, Sra. Presidenta. Nuestras enmiendas,
que les explicaré inmediatamente, pretenden sostenerse, se
basan en el principio general de considerar la situación -
especialmente delicada, frágil y sensible- en que están situadas
sobre todo nuestra industria y nuestro comercio en este
momento y debido a la crisis en la que estamos viviendo. 

Lamentablemente, entonces, lo sentimos por los efectos que
esto pueda tener sobre diversos horizontes, sobre nuestras
programaciones de tipo más político o más relacionado con
nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras voluntades con
respecto a diversos horizontes en los que entendemos que
deberíamos concedernos una prórroga, una prórroga que
tampoco tendría demasiada importancia porque, probablemente
un horizonte 2050 le venga a ser igual a ser un horizonte 2051,
2052 -yo he de calcular si tendré 83 u 85 años para el
momento-, personalmente, como soy paciente con respecto a
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mis propios asuntos, creo que, como sociedad, en general, tal
vez lo podríamos ser.

Así que creemos que se deben postergar estos modelos
genéricos en los que estamos soñando, que probablemente -
digo- uno debe saber cuándo ha caído en una trampa o le ha
caído encima un rayo o ha sido afectado por una desgracia y
postergar entonces sus otras intenciones. Así que creemos que
en esta conselleria las dos cuestiones vitales en este momento
son la industria y el comercio. 

Sobre el comercio no voy a hacer la llamada de nuevo
porque la hemos hecho quinientas veces, aunque habría que
hacerla quinientas veces más, y probablemente en un tono más
alto, a cómo es la situación en estos comercios en la actualidad.
Ustedes han visto cómo están estos comercios que llevan en
realidad desde la temporada baja del año anterior, desde el 19,
en una situación..., en la situación de precariedad -primero en
la temporada baja y después en la pandemia- y, bueno, pues lo
del comercio es simplemente que salgamos aquí al lado y
observemos cómo están las calles y miremos los carteles de “Se
alquila”, “Se traspasa” y tal, que -como siempre les digo- creo
que encogen el corazón. 

Así que el espíritu general con el que hemos afrontado el
estudio de estos presupuestos y el planteamiento de posibles
enmiendas, como ustedes saben, nosotros no hemos presentado
enmienda a la totalidad. No hemos presentado enmienda a la
totalidad, también, porque consideramos que nuestra propia
batalla debe postergarse ante esta situación especial, esta
situación con unos requerimientos claramente extraordinarios
y específicos, así que no hemos planteado una enmienda a la
totalidad si no que queremos colaborar en el hecho de que sí
que haya unos presupuestos, lo que pasa es que lo mejor
posible y lo más considerados posibles con la situación en la
que estamos, ¿de acuerdo?

Así que, estos no son nuestros presupuestos ideales pero
tampoco la acción de gobierno, ni el liderazgo, ni en forma de
información, ni en respeto al equilibrio debido entre las
libertades públicas, las actividades económicas y sociales, y los
requerimientos específicos de la pandemia son para nosotros,
en este momento, los ideales; no son ideales ni una cosa ni otra,
ni los presupuestos ni este equilibrio. Pero estamos tratando de
participarles y de hacerles entender nuestro punto de vista
sobre estos equilibrios que nos parece -a nosotros, lógicamente-
el positivo y el necesario, ¿de acuerdo? Entonces, lo hacemos,
lo hemos decidido, lo estamos llevando a cabo de una forma
constructiva, o sea, tratamos de ser una oposición constructiva,
es decir, es oiga, no se olviden de esto, u oiga cuidado con esto
otro. O sea, estamos intentando advertir y aclarar determinadas
situaciones. Entonces, ruego que no olvidemos el hecho de
cómo está la calle en estos días, señores, que nuestros
horizontes pues..., bien, ya les digo, son ideales, son
magníficos, son hacia donde debemos ir en nuestros diversos
objetivos de esquematización y tal pero en estos momentos no
creemos que la energía -como se está probando- esté siendo
ningún problema, y sin embargo el comercio y la industria
necesitan..., es que volvamos a la situación anterior,
consigamos recuperar la fuerza, el dinamismo, la capacidad de
esta sociedad, y podremos volver a discutir y a enfrentar los
problemas que podemos..., los otros problemas a largo plazo,

pero lo primero es lo urgente: tenemos que salir de esta, ¿eh?
Tenemos que salir de esta y recuperar la situación de
normalidad; y tenemos que salir de ésta con todos los
comercios que podamos conservar y con todas las industrias
que podamos conservar.

Planteado este principio general, que es el que nos anima y
el que entiendo que a las mínimas que tengan ustedes un poco
de sentido común, les animará también a seguirnos
acompañarnos en la votación de estas enmiendas, les planteo
que estas enmiendas nuestras que son del grupo -creo que
estarán sujetas a una transacción-, será mejor que lo hablemos
esto en la segunda parte, esto es como les pido que interpreten
las diversas enmiendas que hemos realizado nosotros, y como
estaremos sujetos, estamos en una negociación que creemos -en
este espíritu que les hemos planteado constructivo,
colaborativo, de intentar encontrar soluciones-, tenemos una
transacción, pues será mejor que esta sea explicada y que
nosotros en el turno de réplica terminemos de explicarnos. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Méndez. Toca ahora la palabra al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Como bien saben ustedes, nosotros
hemos traído la propuesta de refundir esta conselleria con la de
turismo, trabajo, etc., y convertirla en una vicepresidencia.
Supongo que si el Sr. Yllanes hubiera sabido la que se le venía
encima, no hubiera querido hacerse cargo de la parte de
comercio de esta conselleria.

Nosotros, en esta refundición de consellerias, eliminamos
una serie de direcciones generales y secretarías porque
consideramos que en estos momentos, como bien ha dicho el
diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, tenemos
una emergencia de las de verdad, no de éstas que de vez en
cuando se inventan ustedes, es la emergencia de un comercio
que se muere, de un pequeño comercio que muere. 

Cada día en esta ciudad se está cerrando un comercio
emblemático y junto a él comercios uno detrás de otro. Si
cualquiera de ustedes viene andando a este parlamento por las
calles céntricas y comerciales de esta ciudad, el panorama es
desolador, el “se vende”, “se traspasa”, “se alquila”...,
desolador. Y las pocas tiendas que permanecen abiertas están
vacías, pese a los carteles que han alargado el black friday ad
infinitum y más allá.

Y no se dan ustedes cuenta que ahora mismo las cositas
estas del cambio climático, que piensan ustedes solucionar con
1 millón de euros, ¿con 1 millón de euros van a solucionar
ustedes el cambio climático? Decretan ustedes emergencias que
ni ustedes mismos se creen, porque si la cosa fuera tan
emergente, tan necesaria y tan de extrema necesidad le
dedicarían más dinero del que dedican.
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¿Para qué mantienen ustedes estas direcciones generales y
todos estos cargos? Para el postureo, para decir que hacen algo,
para poderse colocar la chapita esa de colores redonda, ¿eh?,
que tanto les gusta lucir. 

Esta conselleria debería ser en estos momentos de las más
importantes, de las más importantes, y no lo es. Debería ser de
las más importantes porque el comercio, el pequeño y mediano
comercio de estas islas, es uno de los creadores de empleo más
importantes. Ustedes siempre van de que ponen a la gente en el
centro de sus políticas y de la importancia que tienen sus
políticas para la gente real y la gente de la calle y
constantemente han traído aquí decretos que parece que lo
único que buscan es beneficiar a los grandes sectores, a las
grandes cadenas hoteleras. Y ¿Quién se preocupa de esta gente,
del drama diario del que tiene que levantar la barrera pensando
que no va a sacar ese día ni para pagar el recibo de la luz? ¿Les
han bajado ustedes los impuestos? ¿Se han parado a reflexionar
en el drama humano que representa?

Nosotros tenemos clarísimo que esta conselleria se debe
refundir con Trabajo, Turismo, ponerse a trabajar y dedicar
todo este recorte que nosotros proponemos de altos cargos y de
direcciones generales inútiles en el fondo COVID de 500
millones para ayudas a fondos perdidos reales y necesarios a
los pequeños, medianos empresarios, autónomos y familias que
están en la más absoluta indigencia en esta comunidad.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ.

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres a aquesta secció dividiríem en dues parts les esmenes
que hem presentat: per un costat, hi ha l’ajuda a la indústria.
Pensam que hi hauria d’haver una partida a ajudes a
l’adquisició de maquinària moderna per a la indústria balear, és
una manera de treballar en la diversificació, i en moments
crítics com aquests la indústria és el moment, i de fet algunes
ho han fet, de fer una reconversió. Per això demanam que es
faci..., s’accepti aquesta esmena per 1 milió d’euros.

Per altra banda, també pensam que totes les indústries
culturals necessiten d’una empenta. Aquesta crisi sanitària ha
significat una crisi econòmica a molts de sectors, però de
manera també especial a aquest sector cultural. Justament ara
quan venia per la ràdio hi havia el representant del sector
cultural que deia que passen moments molt difícils que, com
altres sectors, és un dels sectors on molts dels seus integrants
són a demanar aliments perquè no hi arriben, perquè totes les
inversions que s’havien de fer a aquest sector, o moltes d’elles,
a nivell de diferents administracions no s’han fetes. Per tant, sí
es necessita augmentar aquesta partida i nosaltres hem posat un
augment de 200.000 euros.

També demanam que hi hagi més promoció industrial, que
es doni una empenta, que es pugui dinamitzar i potenciar la
indústria de les nostres illes. Per tant, en aquesta promoció
posam una partida de 250.000 euros pel que he dit, que va un
poc en línia amb la primera esmena que hem presentat.

També tenim una esmena de 100.000 euros perquè es pugui
redactar un pla de reconversió dels sectors afectats per la futura
prohibició del diesel. Es va fer una llei a aquest parlament,
creiem que s’ha de fer un projecte i s’ha de tenir ben estudiat
quins sectors estaran afectats. Per tant, aquí demanam que es
faci aquest projecte, aquest pla de reconversió amb aquests
100.000 euros.

Per altra part, també amb aquesta llei que es va aprovar al
Parlament hi ha cotxes contaminants, cotxes diesel, cotxes que
volem que siguin substituïts per menys contaminants. Aquí hem
demanat o demanam que el Govern faci un pla renove amb
500.000 euros perquè es puguin substituir tots aquests cotxes.

Per altra part, tenim un altre bloc d’esmenes que van
destinades al comerç. Ja s’ha dit per part dels diferents
portaveus que m’han precedit, és un sector que també està molt
afectat. Parlam i ens omplim la boca tots del comerç de
proximitat, del comerç, del petit comerç, del producte local, del
quilòmetre zero, però desgraciadament veiem com molts
d’aquests comerços han hagut de tancar les barreres perquè no
tenen les ajudes necessàries per poder mantenir obert el portal. 

Per tant, d’aquí nosaltres també, com dic, hem fet aquest
grapat d’esmenes per intentar ajudar a aquest sector. En primer
lloc, hi ha una esmena de 500.000 euros perquè es facin línies
d’ajuda per a innovació i dinamització del comerç de les petites
i mitjanes empreses. També consideram important i que es
pugui potenciar el consum al comerç local. Tenim constància,
crec que tots ho hem vist, que hi ha molts de municipis de les
nostres illes que han posat en marxa bons per incentivar el
consum, aquests bons van destinats que es consumeixi o que es
pugui consumir al comerç local, a aquell comerç de proximitat
i d’aquesta manera és un impuls que, si s’agrupa moltes
vegades amb descomptes que poden fer des del petit comerç,
la gent se’n veu beneficiada. Pens que val la pena i s’incentiva
el consum a aquest comerç.

També hi ha línies d’ajut al comerç de cel obert. Es va
posar des de la conselleria una campanya, inicialment era de
100.000 euros, però dins el 2020 es va veure incrementada. La
idea de la conselleria era una altra, jo personalment ho vaig
poder parlar amb el conseller, amb el director general, el que
passa és que sí varen haver d’ampliar o minvar les ajudes als
diferents llocs que ho havien sol·licitat inicialment per poder
diversificar i que arribassin a més llocs.

Pens que la idea no ha de ser que tothom tengui cels oberts,
evidentment, hi ha d’haver altres tipologies d’empresa o de
comerç local que es puguin posar en marxa. Però sí hi ha
municipis que fa molts d’anys que fan feina per anar a un cel
obert, per fer feina en aquest sentit. D’aquí també aquesta
esmena de 250.000 d’euros d’ajudes al comerç a cel obert
perquè es pugui ampliar la partida que ja hi ha en marxa.
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Importantíssim sobretot a ciutats el tema de l’aparcament
perquè hi hagi comerç, petit comerç obert i que la gent hi vagi,
que no vagi a les grans superfícies o que no només vagi a les
grans superfícies és necessari que l’aparcament sigui accessible
i sigui gratuït. Per tant, nosaltres també demanam bons per
valor d’1 milió d’euros en aquest aparcament per poder
incentivar el comerç de proximitat i que la gent pugui anar al
comerç local, al petit comerç, al comerç de proximitat i que
això no li suposi una despesa molt més elevada.

Per altre costat, ajudes per al lloguer de locals de negoci.
Com diem, són moments molt difícils, els petits empresaris
tenen moltes dificultats i d’aquí aquesta esmena d’1 milió
d’euros perquè es pugui destinar al lloguer de negocis.

Per acabar, la darrera esmena que hem presentat són aquests
ajuts per a la incentivació del producte local, com dic, tots ens
n’omplim la boca, nosaltres creiem en el producte local, jo crec
que tots creiem en el producte local, però sí que necessita una
empenta i d’aquí aquesta esmena que hem presentat de 250.000
euros. Esperam el suport dels diferents partits o grups
parlamentaris.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per últim passam el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
Sra. Sílvia Tur.

Sra. Tur, podria agafar el micro, per favor?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, disculpi...

LA SRA. PRESIDENTA:

No s’ha gravat res, gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia. Bon dia a tothom. Nosaltres hem presentat dues
esmenes a la secció 19 i en concret a la Conselleria de
Transició Energètica i Model Econòmic, una d’elles fa
referència al desenvolupament de la Llei de sostenibilitat
ambiental i econòmica de l’illa de Formentera que vàrem
aprovar a l’any 2019 aquí, i que compromet el Govern a fer al
llarg dels primers cinc anys de vigència d’aquesta llei unes
aportacions al Consell Insular de Formentera que permetin
desenvolupar l’estratègia de mobilitat sostenible, que va
acompanyada també del sistema de control d’entrada de
vehicles a l’illa els mesos d’estiu.

Per tant, en la mateixa línia que l’any passat i exactament
amb la mateixa defensa i veient a més que l’aplicació de la llei
dóna un fabulós resultat, demanam 350.000 euros per fer
possible que el consell pugui desenvolupar amb bones
condicions aquesta llei. Aquesta és l’esmena 16872.

Per altra banda, hi ha l’esmena 16880 que té a veure amb el
mesurament i la qualitat de l’aire, en aquest cas al port de La
Savina, i que ve motivada pel fet que a l’informe anual que
redacta la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat
Atmosfèrica de la conselleria es varen detectar nivells... podem
dir que preocupants i molt per sobre del que estableix el decret
que regula els nivells i els indicadors de qualitat de l’aire.

Per tant, consideram que el Govern en aplicació de les seves
competències i dels seus deures ha d’instal·lar una estació de
mesurament permanent al port de La Savina i per això hem
demanat aquesta esmena.

I això és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passam ara als torns en contra, en
primer lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Voy comentando, más o menos, las
enmiendas un poquito por encima en el orden de seguimiento
para que nos sea más fácil seguirlo. Lo primero que tocaría
comentar, la gamberrada típica de PP y VOX de, bueno, hay un
momento de pandemia, pero como no nos parece importante
este momento presentamos enmiendas a la totalidad, nos vamos
a cargar todo el presupuesto de la conselleria, pero luego
decimos que es una conselleria muy importante. 

A lo mejor uno de los grupos al menos esta gamberrada sí
que la ha suplido luego presentando supuestas mejoras, pero es
que el otro ni siquiera se ha molestado en esas mejoras, pero
bueno, supongo que es el rol de la oposición..., una parte de la
oposición porque la otra al menos en ese sentido no lo ha
hecho. Me choca, porque van como gemelitos, presentan el
mismo tipo de enmiendas y, bueno, parece ser que luego se
llevan muy bien, cosa que no comprendo porque luego VOX
realmente le está quitando el espacio electoral por completo al
Partido Popular, pero es su decisión.

Quería comentar, también para que veamos el tipo de
enmiendas presentadas en esta ocasión por el Partido Popular,
pongo un ejemplo, ¿eh?, la enmienda 16955, pretende destinar
350.000 euros a puntos de recarga eléctricos, dices: bueno,
pues, no parece estar mal; pero luego lo miras y ves que donde
quieren dar el alta es en el programa 572A con el subconcepto
64000, que no tiene competencias para nada en movilidad
eléctrica, con lo cual al final proponemos algo que luego lo
ponemos en un sitio que no toca.

O por ejemplo la 16961 y 16962, ambas con medio millón,
una para la mejora de eficiencia energética dentro del sector
primario de las empresas renovables agroalimentarias,  el sector
primario en sí, que puede sonar bien ya que además la
consellera de Agricultura nos ha dicho y la de Energía nos han
dicho más de una vez y más de dos que van ahí, pero, una vez
más: ¿cuál es la sorpresa de mirar el concepto del centro de
coste? Pues que afectan precisamente al subprograma 77000,
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que todas las partidas reflejadas son finalistas porque son de
fondo FEDER, no se puede directamente.

Entonces, suena bien y me tengo que preguntar: si suena
bien, ¿se han puesto los conceptos por error o simplemente se
han puesto porque suena bien y así cumplimos?

O la 17306, que no importa ni siquiera ponernos a mirar el
alta o la baja, simplemente es una enmienda que bueno, que se
ayuda a empresas de exportación, pero que saben de sobra que
la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos
no tiene competencias en las empresas de exportación, es en
otra. 

Entonces..., he puesto estos cuatro ejemplos rápidos, pero
es que cuando hacemos el desglose y miramos las altas y las
bajas de sus propuestas vemos que, bueno, hay cosas que
pueden sonar bien, pero es que no están afinadas, por así
decirlo, y ustedes son... bueno, podríamos seguir así las 25
enmiendas, por así decirlo, y es que ustedes han sido partido de
gobierno aquí y gobiernan en algunos territorios. Entonces, un
partido de gobierno y que gobierna en algunos territorios por
respeto a la gente de Baleares y más teniendo en cuenta este
contexto no debe de preocuparse tanto en competir con el
partido que tiene a su derecha, que es VOX, y debe de
permitirse más el lujo de lo que es o de lo que fue: un partido
de gobierno que presenta propuestas serias, que a lo mejor
ideológicamente yo no las comparto, pero están muy bien
fundamentadas. Entonces, en ese sentido sólo me cabe
decepcionarme porque... bueno, a lo mejor simplemente se ha
presentado por cumplir el cupo de oposición y ya está.

Esperemos que no y que simplemente hayan sido un error,
estos ejemplos que he puesto.

Voy a las enmiendas de Ciudadanos que tocan..., las voy a
dividir en dos bloques en sí, las presentadas por cumplir el rol,
¿no?, de queremos rebajarlo todo, que no haya direcciones
generales, que son lo típico, bueno, es normal, la oposición...
hay un desgaste, y luego las que sí han ido enfocadas en
aumentar las ayudas a pequeña y mediana empresa y a
incentivar el comercio. Es en estas en las que me quiero parar,
recordar que una vez que salió el proyecto de presupuestos del
Gobierno, luego hubo un pleno aquí y todos por unanimidad
dijimos que hacían falta unos bonos comerciales, todos los
grupos, de un lado y de otro. 

Entonces, nosotros estos presupuestos, ya lo dijimos desde
el principio en ese mismo debate, íbamos a hacer para que se
incluyesen los bonos comerciales, al negociar tanto con Govern
para ver si los sacábamos, como con Ciudadanos porque habían
presentado en esa línea enmiendas, se ha conseguido, y ahora
pasaré a la mesa y a los servicios jurídicos y al resto de grupos
si quieren también, Ciudadanos lo acepta, se ha conseguido...
y se le propone una transacción de 1 millón de euros para
aumentar el presupuesto de la Dirección General de Comercio
donde se dota..., precisamente ese millón de euros va
exclusivamente para bonos comerciales para incentivar el
comercio local. Eso..., luego pasaré la documentación, creo que
es algo muy positivo, va en la línea de todo lo que dijo el
Parlamento justo después de aprobar los presupuestos por parte
del Govern, desde la propuesta, y si aceptan la transacción

nosotros encantados de votar..., esa es la enmienda 16746 que
le hacemos, de todas formas ahora pasaré la documentación
con las altas, las bajas y todo lo necesario para que servicios
jurídicos puedan plasmarlo.

Luego vienen por orden las de VOX, en realidad son
enmiendas genéricas, supongo que por hacer la gracieta el Sr.
Rodríguez o algo lo ha presentado, no sé si por hacer la
gracieta o porque de verdad este hombre, se lo he comentado
más de una vez, se pega un tute porque siempre es el que lleva
los presupuestos, los otros dos compañeros pues descansan
estas semanas y usted se encarama a todo. Claro, pero... sí, pero
hay una cosa que en realidad me choca, por ejemplo, ustedes la
primera que ponen, que es la 750.000 euros, la proponen a ese
fondo COVID genérico que han creado, ¿vale?, pero es que
precisamente esa partida está destinada a paliar los efectos de
la COVID para dar ayudas a las empresas, a las industrias de
Baleares. O sea, están retirando 750.00 euros que van para
paliar efectos de la COVID a la industria de Baleares para
destinarlo a un fondo COVID genérico, bueno, yo no me meto
en eso, pero ya que se presentan genéricas, al menos ahí no
hubieseis tocado, las otras... las voy a comentar, pero al menos
es que justamente esa llama mucho la atención.

Luego se presenta lo mismo, enmiendas equis para el fondo
COVID, que bueno, me choca porque hay una que va contra...
por lo que sería el cambio climático, pero si miramos la
coletilla veremos que pone “control sobre la calidad de aire y
contaminación”, yo no sé si es que a VOX no le preocupa el
control del aire y la contaminación, más allá de que sean
negacionistas con el cambio climático, cosa que no entiendo,
pero ¿qué pasa? ¿No medimos la calidad del aire, nos da igual
el aumento de la contaminación? Es verdad estamos en una
pandemia, pero cepillarse todo el presupuesto para hacer esas
mediciones, me parece ya exagerado. Yo creo que simplemente
han presentado esto por hacer la gracieta.

Y sí que quería decir una cosa con esto y es: si presentan
enmiendas genéricas a los presupuestos, los presupuestos son
la declaración de intención política, cuando uno realiza unos
presupuestos o hace oposición y dice dónde quiere las altas, las
bajas y a dónde va, está diciendo sus prioridades y qué tipo de
proyecto político tienen.

Cuando ustedes hacen la gracieta de “pues, hacemos esto”,
bueno, a lo mejor queda bien el titular, pero me sorprende
porque a lo mejor lo que hay de fondo es que su proyecto solo
es en contra de y no son capaces de plasmar realmente dónde
les gustaría y discutir y decir, si hubiese aumentado esta partida
serían mejores los presupuestos, esta hay que bajarla porque
creemos que no. Pero cuando usted presenta simplemente eso,
está diciendo que no tiene proyecto de fondo, que no hay
proyecto detrás. Lo cual preocupa, porque son una formación
con representación institucional en el Parlamento y hay que
tomárselo con un poquito de seriedad.

Luego, me voy al Grupo de El Pi, que al menos sí que viene
a hacer política a este Parlamento, sí que plasman su sentido, sí
que dicen hacía dónde quieren ir encaminados. Podemos
discrepar en muchas cuestiones, en otras nos acercamos y creo
que ha presentado un buen grupo de enmiendas, por ejemplo
para la reconversión de empresas afectadas por la futura
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prohibición del diesel, todas esas enmiendas realmente ya
tienen reflejada una partida de 5,5 millones de euros, para que
se reconviertan a la movilidad eléctrica. Seguramente el gran
grueso, su futuro pasa por la reconversión a la movilidad
eléctrica, con lo cual no se las podemos aceptar porque vemos
que sí que están plasmadas con 5,5 millones, que a lo mejor no
es suficiente, pero que están plasmados. Aún así, creemos que
sí que hace falta incentivar todas las empresas tecnológicas que
den un apoyo, que tengan que ver con la movilidad, porque
habrá una transición a la movilidad eléctrica como he dicho y
a una industria digital, eso hay que tenerlo muy en cuenta.

Hay un grupo de enmiendas también encaminadas a
sustitución de coches contaminantes, van muy en el sentido de
lo que hemos dicho, lo que pasa que ya está el Plan Move II,
que precisamente es para eso, para retirar coches contaminantes
y poner en circulación eléctricos, que, bueno, es verdad que
hubo una crítica de que a lo mejor venía un poquita corta la
asignación, pero con estos 230 millones de euros que nos han
dicho que van a llegar para transición energética, ya se
presupone y lo han comentado, que va a crecer bastante el
Move II. Con lo cual aumentarlo cuando ya va a venir un
dinero externo que ya dicen que va a ir para esa linea que
aumentará, pues preferimos en este sentido ver cuánto de
verdad aumenta y si fuese necesario pues la conselleria que
haga el trabajo.

Después hay un grupo de enmiendas que van en la linea de
lo que dijo este Parlamento y que tiene que ver con comercio,
con los bonos comerciales, que se suman todas es un total de 2
millones de euros, aproximadamente. Bueno, nosotros hemos
conseguido negociar con Ciudadanos ese millón de euros, no
es lo que plasma El Pi, por ejemplo, que es hasta 2 millones,
pero sí que quiero recordar que a parte de ese millón de euros,
está el de bonos digitales, que si lo suman, pues son un 1,5
millones, no llega a esos 2, pero vamos bien encaminados y en
unos presupuestos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -sí, ya me doy prisa. Y ya analizaremos de cara al pleno otras
que sí son susceptibles de ser negociadas y que ahora no ha
dado tiempo.

Decir también que bueno, del Grupo Mixto sí que
aceptaremos las..., y ya acabo, eh, la 16180. Y respecto a la
16872 sí que la aceptaremos, lo que pasa que recordar que no
es competencia de Transición Energética, que ya pasó la otra
vez, el año anterior, que luego hay que transferirlo a Movilidad
y la enmienda de hecho va en ese linea, que se haga al
transferencia y ya está. Y perdona por agotar el tiempo.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Josep
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, des de MÉS per
Mallorca compartim pràcticament tot el que ha dit el company
que ens ha precedit, el Sr. Alejandro d’Unides Podem. Dir que
des de MÉS per Mallorca evidentment som un dels grups
polítics que donam suport global als pressuposts. Són uns
pressuposts evidentment marcats per una crisi sanitària, social
i econòmica generada durant el 2020 per la COVID i que
tendran un impacte en el 2021 i en el qual el Govern de les Illes
Balears ha optat per fer un esforç mitjançant l’endeutament, un
esforç que creim que és necessari, necessari i està justificat. El
2021 serà un any allà on la prioritat de qualsevol administració
haurà de ser la protecció de la seva població i donar força a les
mesures sanitàries, socials i econòmiques.

També donam suport evidentment als pressuposts, perquè
durant la negociació evidentment una de les prioritats que
nosaltres havíem marcat era una negociació amb les formacions
a l’esquerra, que no donen suport explícit, o no estan dins el
Govern de les Illes Balears, no estan representants dins el
Govern de les Illes Balears, en aquest cas MÉS per Menorca i
Gent per Formentera, i creiem que aquest objectiu s’ha
complert amb escreix. 

Matisar també que, malgrat estiguem d’acord amb aquest
endeutament, volem fer constar i ho fem constar a cada una de
les intervencions, que aquest endeutament de la comunitat
autònoma també és per mor del mal finançament que tenim
com a comunitat autònoma, un mal finançament que ve de
temps enrera i que fins i tot en la pandèmia s’ha pogut millorar.

Respecte dels pressuposts de la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius, celebram aquestes propostes
d’acord amb el Grup Mixt, amb MÉS per Menorca i Gent per
Formentera, especialment amb les esmenes que ha presentat
Gent per Formentera, que el portaveu d’Unides Podem que
m’ha precedit, ha anunciat que primer de tot transaccionaran
una esmena que..., bé, es podrà arribar a un acord amb aquesta
proposta de transacció i també donarem suport a l’altra esmena
que ha presentat Gent per Formentera.

També volem fer constar que durant la tramitació dels
pressuposts, en aquesta secció s’ha aprovat una esmena que
crea una reserva de 200.000 euros per al teixit productiu a
zones perimetralment confinades. I creim que és una bona
iniciativa, una iniciativa que s’ha reclamat des de municipis que
s’han vist afectats per aquests confinaments, com pugui ser
Manacor, on el seu batle Miquel Oliver ha traslladat a distintes
institucions, la necessitat de donar un suport extraordinari als
comerços locals d’aquestes zones confinades, sigui Manacor o
sigui un altre. Per tant, aquest gest creiem que evidentment
servirà per fer front, almanco inicialment, a les despeses que
s’han generat en petits comerços a municipis com el de
Manacor.

Respecte de la banda de Transició Energètica, vull destacar
que aquests pressuposts van en una línia, una línia que el
conseller ha manifestat en distints espais, que és donar
compliment a la Llei de canvi climàtic, una llei que va ser
aprovada a principis de 2019, a la passada legislatura i que
durant aquesta s’ha de desplegar. I evidentment un dels
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objectius d’aquesta conselleria durant el 2021 és aquest
desplegament de la Llei de canvi climàtic.

I ja per acabar, respecte de les intervencions que s’han fet,
bé jo demanaria el màxim d’esforç possible, jo crec que hem
sentit a dir que hi ha esmenes que sonen bé, però que tenen un
defecte de forma. Ens encomanam tots, tenim una setmana per
fer feina i si entre tots podem arribar a acords, fantàstic. Si no
és possible, però crec que el Sr. Alejandro ho ha dit molt
clarament, és a dir, les esmenes evidentment no han de
desvestir un sant per vestir-ne un altre, o han de ser possibles
tècnicament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, gràcies presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Jo després del posicionament detallat que ha fet el
company de Podemos i de MÉS per Mallorca, simplement diré
que compartim el posicionament i, per tant, em centraré en
aspectes més generals.

A nosaltres ens sembla un pressupost adequat el d’aquesta
conselleria, ja que estam d’acord amb els objectius i les
prioritats que es plantegen. Celebram evidentment l’augment
del 9,22% d’aquesta conselleria, on el 55% és inversió, ja que
és una conselleria amb un paper fonamental en la sortida de la
crisi, en clau verda, ambiental i en clau innovadora. I és una
conselleria fonamental en la recuperació econòmica a mig i fins
i tot a llarg termini i en assentar les bases per enfortir
l’economia a través de no fer-la tan depenent d’un sol sector.

Són com sabem tots, uns pressuposts enormement
condicionats per dos factors, un és la suspensió de les regles
fiscals, com tots sabem, de l’activació de la clàusula de
salvaguarda, que ens limitava despesa, deute i dèficit, en
general a tot el pressupost. I segona, l’arribada dels fons
europeus extraordinaris, que precisament fomenten i
condicionen l’arribada d’aquests fons als mateixos objectius
d’aquesta conselleria, transició energètica, digitalització i
innovació; el 70% dels fons europeus estan destinats a
projectes de digitalització i transició energètica. Per tant, jo
aquí veig un missatge clar; el missatge que ens dóna Europa és
un missatge clar, i per tant nosaltres estam d’acord amb aquest
missatge i pensam que aquesta conselleria el que ha de fer és
recollir-lo i continuar-lo duent endavant.

És cert que existeix una gran incertesa a l’àmbit econòmic,
això és veritat, però del que no hi ha incertesa és que aquests
fons arribaran i estan compromesos. Tal vegada als de la dreta
els interessa sembrar dubtes sobre aquesta incertesa de
l’arribada dels fons, etc.; tal vegada el que els molesta és que
ells no els haguessin pogut fer arribar en els moments que ells
anaven per Europa; tal vegada els molesta que després d’aquest
bloqueig de la dreta de Polònia i d’Hongria, que finalment ha
acabat, hagin d’arribar aquests fons.

Que aquest pressupost és suficient per un canvi de model
productiu a les Illes Balears? Home, depèn. Si pretenem que
una administració, una sola administració autonòmica
construeixi de dalt a baix un model econòmic tota sola, idò no,
evidentment no és un pressupost suficient. Però és que aquest
canvi de model no el fa directament una administració, ni
l’administració estatal, ni l’administració autonòmica, ni
l’administració local; es fa a través d’una eina molt valuosa que
tenim que es diu innovació i, per tant, veure que hi ha un
augment del 61% del pressupost d’innovació ens pareix un
augment molt significatiu i molt correcte.

Perquè el que hem de tenir també en compte tots els que
som aquí és que invertir en innovació és també invertir en
indústria, en comerç, en turisme, etc., perquè el que hem
d’aconseguir és que aquesta innovació sigui una constant
transversal dins tot el teixit productiu, perquè, sense anar més
lluny, dins la indústria que també es toca dins aquesta
conselleria, el futur de la indústria també passa innegablement
per la innovació, ja que sense innovació la indústria, i
especialment la indústria tradicional que teníem en aquestes
illes, continuarà el seu camí de pèrdua de productivitat i en
conseqüència de pèrdua de competitivitat. I si no per què es
pensen que la indústria tradicional d’aquestes illes ha dut dos
camins?, o ha tancat o s’ha deslocalitzat. Per tant, la indústria,
amb innovació. Hem de deixar que la indústria de la innovació
ens faci una indústria innovadora. Aquest és el futur que
nosaltres veiem per a aquesta direcció general.

I exactament el mateix passa en comerç, en turisme, etc.

I per acabar en temes d’innovació i d’indústria volia
simplement fer referència a un aspecte que m’ha cridat
l’atenció del Grup Ciutadans. He de dir abans que juguen un
paper molt assenyat, honest, amb unes esmenes coherents,
rigoroses i sobretot constructives, cosa que a dia d’avui és
d’agrair, simplement m’ha cridat l’atenció veure que vostès
assignen una baixa d’1 milió d’euros del grup 6 d’inversió real
a la innovació. És clar, amb tota la reivindicació, per exemple,
sense anar més lluny, del seu vicepresident del Consell
d’Eivissa, del Parc Bit, al qual jo mateix he sumat esforços, ara
simplement no he acabat d’entendre aquesta baixa. Fins i tot la
baixa d’1 milió d’euros en regulació i normativa industrial
encara l’entenc, perquè vostès sempre defensen el seu
plantejament que existeix una regulació excessiva i per tant,
com dic, almenys és coherent. Simplement volia apuntar
aquesta qüestió.

I precisament amb les transaccions que ha comentat el
company de Podemos, també, que s’han ofert a la seva esmena,
precisament el que s’ha fet és canviar-los la partida de baixa,
per una mica corregir aquesta qüestió.

Respecte dels temes de comerç que han dit, hem de
reconèixer la dificultat de la situació, això crec que ningú no la
negarà, però a pesar a la remor evident que fan altres grups per
a nosaltres el titular és l’augment del 27% del pressupost de la
Direcció General de Comerç, que ens sembla un augment molt
significatiu i molt correcte. Com dic, i com ja han dit, hi ha una
transacció presentada al Grup Ciudadanos amb referència als
bons comercials que esperam que sigui acceptada, i consideram
un exemple de treball constructiu i de treball positiu.
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Sobre comerç i aparcament, que sembla ser un tema
recurrent, almenys tenim les esmenes 17182 del Partit Popular,
17181 del Partit Popular, i la 16488 del Grup El Pi, nosaltres
pensam que s’han de fer tots els esforços possibles per ajudar
el comerç local, el petit comerç, i ajudar-lo vol dir reduir, en la
mesura del possible, reduir les debilitats que pugui tenir
respecte del gran comerç, i estic d’acord que una d’aquestes
debilitats és el tema de l’aparcament. Però, és clar, aquí hi ha
molts de grups d’aquesta cambra, en els quals ens incloem
nosaltres, que sempre defensam l’autonomia municipal, sempre
defensam que els ajuntaments són grandets per decidir el que
volen i, clar, resulta que després hem d’interferir quan ens
convé. En això nosaltres no hi estam d’acord. Convenis,
coordinació, dinamització, treballar conjuntament..., és clar que
sí, ara, atropellar les atribucions municipals no ens sembla
correcte.

I també he de dir francament que ens agrada sentir parlar el
Partit Popular de petit comerç, ho dic honestament, que el petit
comerç, el comerç local, sigui damunt la taula, perquè record
quan vostès governaven que el que feia aquesta cambra era,
entre altres coses, aprovar declaracions d’interès general per a
grans superfícies que ara tots ploram perquè ens fan molt de
mal al comerç local. Per tant, ja està bé que hi hagi aquí aquest
debat i que tots ens posem dins la boca el comerç local.

Respecte d’energia i canvi climàtic vull destacar l’èxit en
els ajuts per a autoconsum energètic, i per tant celebram
l’augment dels 3,5 milions de 2020 fins als 5 milions de 2021,
i pens que s’han de trobar les maneres d’introduir les energies
renovables a cada lloc, perquè per exemple a Eivissa, que tenim
unes dades més endarrerides de partida en la introducció
d’energies renovables, aquesta convocatòria d’ajuts a
l’autoconsum ha estat un èxit, i per tant consideram que és un
bon camí. Per exemple a Eivissa i a altres llocs no hi cap
tècnicament, amb les particularitats de les nostres illes, hi ha
llocs on no hi caben tècnicament altres projectes.

I perquè només el 10% de les cobertes estan “solaritzades”,
i per tant ens hem d’adonar del gran potencial de creixement
que existeix en aquesta àrea, i per tant aquí hi ha una gran
feina, pensam, no només de crear sinó també de consolidar, de
consolidar un model energètic, de consolidar uns principis
ambientals, i de consolidar un sector econòmic que pot
aportar... que aporta molta ocupació i pot aportar-ne encara
més en moments de dificultats, com és el sector de les energies
renovables; i una ocupació de qualitat, estable i d’un gran nivell
d’eficiència i de valor afegit, la qual cosa és a la vegada un pol
de retenció del talent, per crear també una altra àrea on els
joves de les Illes Balears puguin desenvolupar la seva carrera
professional i no haver de marxar a fora. Per això també, com
deia, consideram molt correcte i encertat l’augment del
pressupost de la Direcció General d’Energia d’un 25%.

I sense més volem agrair novament les esmenes
constructives que han fet gairebé tots els partits i res més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Passem ara als torns de rèplica. En
primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Sagreras, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Una vegada explicada en primera
intervenció les nostres esmenes, fèiem comptes reservar-nos el
debat en més profunditat per al dia del plenari, com és habitual,
i en segon torn volia anunciar el sentit del nostre vot, tant de les
nostres esmenes com de les esmenes fetes pels companys de
tots els partits. Ara bé, no em queda més remei, en aquest cas,
que fer rèplica, encara que intentaré fer-ho de manera breu,
sobretot al company de Podemos, que imagín que és a qui li ha
tocat fer el paperot, per jo, avui, perquè imagín que coincideix
en el fet que el vicepresident i responsable d’aquesta
conselleria és del seu partit i els altres companys tant de MÉS
com del PSOE han pogut quedar un poc a l’expectativa, i el
paper l’ha fet un company que normalment a més sempre té
unes intervencions, diria jo, prou correctes, prou dignes i
constructives, i m’ha sorprès una miqueta així com s’ha referit
a la nostra feina, que entenc jo que vostès haurien de considerar
digna i constructiva, més que res perquè ha emprat la paraula
gamberrada quan després han anat reconeixent que les nostres
esmenes eren positives i correctes.

Les concretes quant al comerç arran del coronavirus també
les han fetes els companys del PSOE. Per tant, no entenc jo
aquesta manera d’haver d’intervenir avui d’aquesta manera, a
no ser entenent la situació que té el vicepresident que no
exerceix de vicepresident i que té un paper totalment secundari,
que no diu res al Consell de Govern i que queda acoquinat cada
vegada que el conseller ras Negueruela aixeca la veu i que està
totalment qüestionat pels sectors als quals hauria de
representar, perquè si no és per això no entenc jo, Sr. López, la
seva intervenció d’avui.

Nosaltres no podem donar suport a aquests pressuposts ni
de manera general no de la conselleria i no entenem la seva
resposta a les nostres esmenes. 

De manera general, al pressupost de la comunitat nosaltres
vàrem oferir la nostra col·laboració, això sí, amb les condicions
de baixar fiscalitat, de baixar “enxufats” o, per exemple,
d’apujar les ajudes als autònoms i al finançament de les petites
empreses perquè poguessin tenir liquiditat. Si res de tot això no
s’ha recollit, no demanin el nostre suport, i no ho entenguin
com a una gamberrada, ho entenguin com que nosaltres no
volem venir amb vosaltres al precipici.

Igual que amb el Pla de reconstrucció. Jo si es vol afegir El
Pi o Ciutadans i volen venir amb vosaltres dins l’autocar cap al
penya-segat i caure al precipici doncs que faci cadascú el que
vulgui, el Partit Popular no hi vendrà. Ja els vàrem advertir, no
han recollit cap de les nostres propostes econòmiques, cap ni
una, les dades d’atur del mes de novembre són evidents,
lideram l’atur de tot Espanya. Crec que les nostres propostes
s’haurien de considerar com tot el contrari d’una gamberrada,
perquè tal vegada no lideraríem l’atur de tot Espanya. 
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Està clar que hi ha una situació diferents als altres anys, que
és la COVID, però la COVID hi és a tot el món i que nosaltres
liderem les pitjors xifres de tot el món, per comparació vol dir
que el Govern és qui pitjor gestiona de tot el món. Per tant,
alerta una miqueta amb les seves intervencions. 

I després, quina gamberrada li sembla que després de fer
proposicions no de llei a comissions, que nosaltres hem
secundat perquè fins i tot les han presentades altres partits, que
també s’han dut per partida doble al plenari, proposam bons
comercials; proposam reduccions o ajudes als ajuntaments, que
això no és llevar-li la seva autonomia municipal perquè la
proposta era que es donin ajudes econòmiques als ajuntaments
perquè les gestionin ells, per reduir el preu d’aparcament dels
clients dels comerços per ajudar als canvis d’hàbit ara que
vegada es compra més per internet; o per apostar via esmena
també per donar ajudes als ajuntaments o als municipis que han
tengut confinaments perimetrals, que després he vist que igual
no agafau l’esmena del Partit Popular, però el Partit Popular és
el primer que ho ha proposat. M’és igual si agafau l’esmena
d’El Pi o de Ciutadans en aquest sentit, però no es poden
qualificar així, no es poden qualificar o ha estat més és que...,
el Partit Popular n’ha proposada una i el Govern en proposa
una altra. Benvingudes siguin, benvingudes siguin, però no es
pot qualificar per part del partit d’aquesta conselleria la nostra
actuació com a tal.

En definitiva, i a més perquè em consta que aquesta
vicepresidència sí ha volgut ajudar pobles com Manacor, quan
altres conselleries, com la del Sr. Negueruela, de Turisme, ha
pegat una portada a municipis com Manacor que ho han patit.
Per tant, no he entès, no he entès aquesta vegada...

LA SRA. PRESIDENTA.

Ha d’acabar, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... aquesta intervenció.

Dit això, com és habitual, nosaltres votarem aquesta vegada
a favor de les nostres propostes, ens abstindrem de la resta i
queden obertes a continuar amb el debat al plenari, però -avui
volia ser breu-, m’ha estranyat aquesta intervenció, sobretot
quan després estàveu d’acord, estàveu d’acord...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... amb totes les esmenes presentades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Passam al torn de paraula a
continuació al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, nosotros, que mostraremos
exactamente el mismo comportamiento que el grupo
precedente, también votaremos a favor de nuestras enmiendas
y nos abstendremos, por el momento, en las otras que estén
presentadas.

Aquí de las varias acusaciones que se han hecho a las
nuestras, porque incluso en algunos momentos de
agradecimiento hemos encontrado algún dardo envenenado que
no podía por lo visto faltar, pero la cuestión..., sobre todo
vamos a ver, cuando nos plantean que las enmiendas de
personal son este tono que se está usando, esta especie de
humorada que si son gamberradas o cosas así, no, no son
gamberradas, son interpretaciones de la realidad. Cuando una
secretaría general tiene un jefe de servicio, un jefe de gabinete,
tres asesores, un secretario de gabinete, resulta excesivo.
Además de secretarías generales que en los años anteriores al
ser la misma..., al estar vinculadas varias consellerias ni
siquiera existían. 

Pues decir que resulta lamentablemente todo un gasto
porque recordemos que el papel de los gobiernos y de las
administraciones es precisamente administrar la riqueza
generada, pero no participa en la creación de la riqueza. El
problema ahora es la creación de la riqueza, o sea, no creamos
que por poner un sueldo a alguien, que además sea
relativamente próximo y con quien nos veamos el fin de
semana, pues sí, es verdad que saldrá e irá a comprar a los
supermercados e irá a comprar a las tiendas de ropa y esto, pero
no participará en absoluto en la generación de la riqueza.

Hay una interpretación mal dada de una Europa de clientes,
una Europa que no necesita producir, que no necesita hacer,
que no necesita participar en la generación de la riqueza del
mundo sino que somos unos grandes compradores de
supermercados y tiendas de ropa. Es una visión un poco
ridícula que tal vez a una generación le resulte cómoda,
placentera, digamos que no es excesivamente virtuosa, no será
de las generaciones que pasaran a la historia como la de
Sócrates y  Alcibíades, no es de las grandes, pero quiero decir
es una..., porque esto lleva desesperadamente a una decadencia
de la sociedad, de una sociedad que no se preocupa de crear
sino que se vende a si misma como clientela es una sociedad
bastante triste.

Entonces, cuantos más puestos coloquemos en estas
asesorías, no sé qué, menos estaremos participando en la
generación de la riqueza. Así que lo hacemos sin ninguna
frivolidad, como ven, con un sentido incluso de la
transcendencia probablemente desmedida. 

Me refería en esto del dardo envenenado al Sr. Marí que
agradecía nuestra honestidad y nuestra participación, pero nos
culpaba de tocar el sacro santo tema de innovación. Sacro
santo, por cierto, para Ciudadanos precisamente ¡eh!, el tema
de innovación, y además, como ha planteado muy bien,
digitalización y tal, gran fuente de recursos además europeos,
ya se está planteando el sistema por el que Europa va a
modernizar, esta Europa espero que no la de clientes sino la
Europa de productores. Pero el tema no es la secretaría en la
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cual esté. Encontrará usted unas cantidades muy parecidas en
la secretaría de Desarrollo Rural, de acuerdo, las dos han
incrementado de una forma muy sorprendente y muy excesiva
con respecto al año anterior, al presupuesto anterior, estas dos
han visto incrementadísimos, debe haber unos 180.000 a unos
3 millones, su capítulo de inmateriales, el subconcepto referido
a inmateriales.

¿Que es el que nos preocupa? Ajeno a qué, a que sea bueno
o malo, de los que resultan más o menos populares en esta
cámara, más brillantes o menos brillantes, ajeno a eso, el tema
es inmateriales. Unos inmateriales que me gustaría ver mucho
más definidos y que me gustaría saber por qué en estas dos
secretarias en particular de estas dos consellerias han crecido
tan desmedidamente, han crecido tan exponencialmente.

Así que el tema no es el origen y si el origen está bien, sino
si la cantidad es adecuada y necesaria para los inmateriales en
ese terreno, en una situación como la que estamos y que
decimos que todos los fondos que puedan llevarse a la ayuda
directa y a la ayuda práctica, a creación de cosas como estos
bonos de los que estamos hablando en la transacción nos
parecen no sólo pertinentes sino urgentes y adecuados.

Entonces, en cuanto a la transacción, Sr. López, estamos
pues bien, quiero decir, como ya le digo que lo que estamos
intentando es participar y conseguir determinados objetivos en
esta línea que nos planteamos, así que le aceptaremos la
transacción y desistiremos además de varias de nuestras
propuestas en otros departamentos, en otras direcciones
generales, también referidas a temas de inmateriales hacíamos.
No sé si es mejor que se lo detalle al final o si quieren las
numeraciones y estas cosas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Nos los podría decir ahora oralmente porque se le ha
acabado el tiempo ya. Pues nada más.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perfectamente. Nosotros entonces sustituiremos,
entendemos, la enmienda 16746 y decaeremos en nuestras
peticiones en la 16744, 16745, 16747, 16748 y 16749,
básicamente porque eran las cantidades resultando muy
inferiores, o sea, creemos que es todo un logro la cantidad
general que se puede hacer llegar a las necesidades que
comentábamos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, se le acabó el tiempo. Sólo que me confirme...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Pues si ya tiene usted además mi información sobre las
enmiendas (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sólo que me confirme que estas cinco enmiendas quedan
retiradas.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Exacto, desistimos de estas cinco, ¿de acuerdo? Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Decía el Sr. Méndez que le pedía a la bancada de la
izquierda sentido común, divina inocencia. Yo entiendo que la
coherencia haga que los enlaces sinápticos de sus neuronas
creen chispas, yo lo entiendo. Nosotros somos coherentes,
somos coherentes porque pensamos que estos presupuestos son
malos de arriba a abajo, por eso hemos presentado una
enmienda a la totalidad y una enmienda a la totalidad de las
consellerias. Luego, no hemos querido entrar en el juego de las
cartas de los Reyes Magos, que respetamos que hagan otros
partidos políticos, no hemos venido aquí a un mercado persa a
negociar: no, si me aprueban esta partida que pido de 50.000,
no, la saque usted de aquí y si la deja en 5.000 se la apruebo,
no hemos venido a esto porque eso no arreglará estos
presupuestos. 

Cuando algo es malo de solemnidad, con un poquito de
maquillaje no se arregla, y nosotros no hemos venido aquí a
hacer la componenda de decir, pues eso, vamos a pedir unas
plaquitas solares para un polideportivo de un pueblo, o arreglar
la fuente de la plaza de otro. Eso hubiera sido muy fácil, eso es
lo fácil y quedamos bien con todo el mundo, pero nosotros no
hemos venido aquí a quedar bien con ustedes, nosotros hemos
venido a quedar bien con la gente de la calle, que es la que nos
preocupa. A ustedes les preocupan ustedes mismos, sus
asesores, sus altos cargos, su retroalimentación; a nosotros no
nos preocupan.

Por cierto, no es el objeto de este debate los trasvases de
votos de un partido a otro, pero si yo fuera usted me
preocuparía, porque últimamente las altas de afiliados en VOX
proceden de Podemos, no del Partido Popular. Cuando quiera
se lo demuestro.

Con respecto a por qué sacamos los fondos COVID que
tenían estas consellerias para llevarlos al fondo, pues porque
nosotros creemos, y lo hemos explicado por activa, pasiva y
perifrástica, en la centralización de estos fondos para una
mayor eficacia, mejor gestión y prioridades de gasto. Nosotros
pensamos que esta dispersión en todas las consellerias de estas
partidas COVID es mantener los reinos de taifas dentro el
propio gobierno y dependiendo del color de cada uno de
ustedes dentro de este pacto de defender su terruño. Nosotros
pensamos que en estos momentos y con la que está cayendo es
fundamental, fundamental, intentar salvar lo que queda de
nuestro sector productivo, y luego ya nos preocuparemos de
todas esas cosas tan urgentes que tienen ustedes. Ya se lo dije
la última vez, tiempo habrá. 

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 /fascicle 4 / 11 de desembre de 2020 1405

Si la situación económica mejora, que nosotros lo
esperamos lo crean ustedes o no, y lo que nosotros esperamos
es que esta comunidad recupere en el ejercicio que viene o en
los dos próximos ejercicios los veinte años que ha perdido de
ingresos del PIB, porque nosotros esto de cuanto peor mejor
no, no necesitamos que esto sea una catástrofe para ir
avanzando -evidentemente su gestión nos ayuda, pero eso ya no
es culpa nuestra-, nosotros queremos que esta comunidad
avance, que la gente viva bien, que la gente tenga un trabajo
digno, que la gente no dependa de subsidios públicos, pero en
estos momentos estos subsidios, estas ayudas a pequeños y
medianos empresarios, a autónomos y a familias son necesarias.

Y como nosotros sí nos hemos creído la emergencia de la
COVID, porque los negacionistas de la emergencia del cambio
climático son ustedes porque, si no, no traerían estos
presupuestos, a los que dedican al cambio climático poco más
que para hacer propaganda y publicidad, que es lo que a
ustedes les encanta -si ustedes se creyeran sus propias
emergencias-, nosotros sí nos creemos que este país está en una
emergencia, una emergencia gravísima, y como nos la creemos
pensamos que la única manera de hacer algo con este desastre
de presupuestos es crear ese fondo de 500 millones de euros
para dar ayudas a fondo perdido a familias, autónomos y
pequeños empresarios.

Porque se lo crea usted o no son la gente que nos preocupa.
Nosotros no tenemos consellers que se vayan a dar paseos en
yates con los grandes hoteleros; a nosotros nos vota -y vean si
quieren los datos- la gente de Son Gotleu, de Son Roca, de
Pedro Garau..., esa es la gente que nos preocupa, y por eso
hemos presentado una enmienda seria a estos presupuestos, no
es una gamberrada. De hecho estuvimos pensando si
presentábamos o no enmiendas a estos presupuestos, porque
eran...; pero haciendo un ejercicio de responsabilidad y
pretendiendo generar esperanza a la gente, y precisamente que
la gente se dé cuenta de que hay alternativa a su manera de
gobernar, y que hay una alternativa que pone de verdad en el
centro de las políticas a la gente, no de boquilla que es lo que
hacen ustedes, nosotros no necesitamos hacer discursos de
resiliencia, y sororidad, y transversalidad, y sostenibilidad,
nosotros realmente ponemos a la gente en el centro de nuestras
políticas, y nuestras políticas en estos momentos son salvar de
la ruina y la catástrofe a esta comunidad autónoma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... y dar de comer a la gente. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. A continuació passem el
torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. No és la
primera vegada que sentim en aquest parlament -el Sr. Sagreras
també ho ha dit- que si nosaltres vàrem aprovar o ens vàrem
sumar al pacte de reactivació ho vàrem fer perquè volíem
participar, o almanco intentar aportar i donar solucions davant
aquesta crisi tan grossa que ens ha vengut. Evidentment no es
varen acceptar totes les nostres propostes, però les que
acceptàrem les vàrem agafar amb bon gust, perquè si podem
posar un granet d’arena per donar solució a aquesta crisi el
vàrem voler posar.

Al Sr. Rodríguez també li diria que, davant aquest
pressupost nosaltres férem una esmena a la totalitat perquè es
reformulàs, però sí que feim esmenes tant per millorar accions
a seccions en general i grosso modo, com també aquestes
petites concretes que vostè diu dels municipis perquè poden
ajudar els ciutadans d’aquells municipis a viure millor i a estar
millor no només durant la crisi de la COVID sinó al llarg de la
seva vida i al llarg de les necessitats que es tenen als municipis,
i per tant sí que fem esmenes també en aquest sentit, perquè
pensam que són interessants, i crec que no s’ha de dejectar la
feina que fan els partits o els grup parlamentari d’aquest
parlament fent les propostes en positiu que, almanco des del
nostre grup parlamentari, sí que volem fer.

Dit això, diria al Sr. López que nosaltres aquesta partida de
5,5 milions, que vostè diu que hi ha, el que volíem és que
s’incrementàs perquè trobam que hi ha aquesta necessitat dins
la indústria, dins la innovació, perquè també parlam tots de
diversificar l’economia de les nostres illes, i la innovació és
bàsica perquè es pugui tirar endavant.

També ha dit que per als cotxes contaminants existeixen no
sé quants de milions, ha dit, que arribaran d’Europa. “Nos han
dicho que van a llegar”. Això és molt delicat, i em sap greu
dir-li-ho, però és molt delicat, perquè nos han dicho tantas
cosas, en aquests governs i en aquestes illes, que no han arribat
mai, que fins que no siguin aquí jo, la veritat, no ho podem
donar per fet.

Després hi ha tres partides, i evidentment donarem suport
a la transacció que s’ha fet dels bons ciutadans, però hi havia
tres partides, i ho ha dit el Sr. Sagreras, hi havia una partida o
una esmena feta pel Grup Parlamentari Popular, una feta per El
Pi, que era molt concreta de vals i bons, i després hi havia la
que es fa la transacció, del Grup Parlamentari Ciutadans, que
era més general i que tampoc no especificaven transaccions.
Crec que un govern que parla de consens, d’arribar a acords, el
que ha de fer, si hi ha una esmena conjunta, és intentar arribar
a acords amb els grups parlamentaris que la presenten perquè
així realment demostra la seva voluntat de tenir un consens i de
poder aprovar esmenes dels diferents grups parlamentaris.

Dit això, també m’agradaria fer al Sr. Marí una
puntualització respecte de l’autonomia municipal. El nostre
grup parlamentari la respecta moltíssim, també, l’autonomia
municipal, però moltes vegades necessiten ajuda els municipis,
i quan hi ha voluntat política el Govern o el consell o
l’administració que sigui aporta els doblers que fan falta per
resoldre les ajudes, per tant, nosaltres pensam que era
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important -en aquest cas amb el tema dels aparcaments- també
que el Govern faci una passa més i ajudi els ajuntaments i,
sobretot, els ajuntaments més grossos que són els que han de
pagar els aparcaments, i que deixin i ajudin al petit comerç en
aquest sentit.

Res més, dir que el tema de les votacions nosaltres sí que ja
farem les votacions que teníem o que pensam que hem de fer
amb les esmenes dels diferents grups parlamentaris. Al Grup
Parlamentari Popular ens hi abstendrem, a les RGE núm.
16956, 16960, 16963, 16964, 16965, 17270, 17307 i 17308; a
la resta, les votarem a favor. A les esmenes de Ciutadans, ens
abstendrem a la 16740, 16742, 16743, no compt les retirades
perquè ja no fa falta, i a la resta les votarem a favor. A les
esmenes de VOX, votarem que no a la 16664, 16665, 16666 i
16708...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Pensam que no s’ha de fer un paquet general d’ajudes
COVID, sinó que s’han de poder fer les diferenciacions a tots
els pressuposts. A les esmenes de totalitat les votarem a favor
perquè consideràvem -i ho hem dit- que hi hauria d’haver un
replantejament, sobretot, més suport en tema del comerç...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí. I, per acabar, ens abstendrem a les esmenes del grup
parlamentari Gent per Formentera. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la
Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, presidenta. Jo només vull fer dos apunts. M’ha
agradat molt escoltar la intervenció del Sr. Jordi Marí, en
concret, una referència que ha fet; a veure, crec que és
important que tots siguem seriosos pel compte de tirar-nos els
trastos, siguem molt seriosos, és a dir, si sabem que la part
fonamental, el gruix dels fons europeus arribarà precisament
per fer les polítiques que es troben incloses dins la conselleria
de la qual debatem les esmenes, no és molt seriós -consider jo,
humilment- fer esmenes que pretenguin liquidar parcialment o
totalment aquesta conselleria. 

Després podem parlar de model. Perquè VOX potser
hagués configurat el Govern bé, potser no, segur: hagués
configurat aquest govern d’una altra manera, si hagués

governat. Però, de la mateixa manera, ho haguéssim fet de
distinta forma tots els grups, però tots tenim visions diferents
i prioritzam unes qüestions respecte d’unes altres.

No obstant, en un moment decisiu com és aquest crec que
és assenyat entendre que, ens agradi més o menys, aquesta
conselleria té un paper molt transversal, de fet, jo trob a faltar
encara més transversalitat dins d’aquesta conselleria, tot sigui
dit, especialment pel que fa les polítiques de canvi climàtic, que
crec que costa molt arrancar-les, i saben que jo soc molt crítica
amb aquest tema, però bé, no entraré aquí a fer debat sobre
canvi climàtic. La qüestió és: subscric les paraules del Sr. Jordi
Marí quan ha dit: a veure, tinguem seny i siguem rigorosos,
perquè d’aquesta conselleria dependrà en gran part el
desenvolupament -si no total, parcial- de molts d’aquests
projectes que podran finançar a través dels fons europeus. 

Després, una segona qüestió. Sobre tema comerç, a mi
només hi ha una qüestió que em preocupa, jo trob molt bé que
molts d’aquests grups, sobretot l’oposició, hagi fet esmenes
relatives a comerç i trob molt bé també que, per part del
Govern, s’hagin proposat transaccions i que, per tant, s’arribi
a acords, vull dir, estic encantada de la vida. No obstant, també
vull deixar damunt la taula una qüestió: tenc els meus dubtes -i
seriosos, vull dir no són dubtes petits-, el fet que aquests ajuts
que arriben en bons digitals i en bons de comerç i en bons de
tal i bons de qual..., tenc dubtes de com arribaran finalment al
ciutadà d’a peu i a la petita i mitjana empresa d’a peu. I
nosaltres estarem vigilants, francament els ho dic, estarem
vigilants perquè jo em vull imaginar encara com ho farà cada
ajuntament de les Illes Balears per distribuir aquests bons. Des
que aprovem el pressupost, entri en vigor, es facin les
transferències als consells, que no sé si primer passaran...,
perdó, es facin les transferències als ajuntaments, i si primer
han de passar pels consells... És a dir, quan arribaran aquests
fons? Com arribaran aquests fons? I, sobretot, qui decidirà i
com es decidirà qui té dret a aquests fons i amb quins criteris.

Ho dic perquè, a veure, estam aprovant qüestions que són
molt serioses i crec que no hem d’enganyar a ningú. I a mi
m’agradaria molt que, tant Ciutadans -perquè crec que parlam
d’esmenes transaccionades a Ciutadans- com si també fos el cas
d’El Pi en algun moment, o a algun altre partit, qui sigui els
grups proposants d’aquestes esmenes, també puguem donar la
cara per com pensen que han d’arribar aquests fons i com es
faran efectius. 

I ja per últim, jo agraesc també, Sr. López, que hagin
acceptat les esmenes que hem presentat, nosaltres no hem
presentat gaire esmenes -com poden veure-, hem centrat més la
nostra acció en algunes altres conselleries, però sí que pensam
que aquí hi havia dues actuacions molt importants. I ja els dic,
també vull destacar una cosa: el fet que haguem presentat
poques esmenes no significa que, ni d’una banda que
minimitzem la importància d’aquesta conselleria -que ja els he
dit en la meva primera intervenció que és cabdal-, però tampoc
no significa que donem per bona tota la gestió de la conselleria,
perquè també pensam que hi ha moltes qüestions a
desenvolupar.

I jo he d’insistir -una vegada més-, m’agradaria molt que
realment d’una vegada per totes el Govern pogués sortir a
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explicar, algun dia, prompte, més prompte que tard, quin pla té
per desenvolupar l’estratègia que va aprovar en el seu dia arran
de la declaració d’emergència climàtica. Perquè si vostès -i
aquí veig que el Sr. Rodríguez fa capades perquè segurament
està d’acord amb mi amb una qüestió, probablement-, i és que
si aquest govern es creu seriosament la declaració d’emergència
climàtica que va aprovar amb data 8 o 9 de novembre de l’any
2019, el que ha de fer és sortir a explicar el seu pla d’actuació
i començar a desenvolupar-lo, perquè, si no ho fan, si no ho
fan, molts arguments estan donant vostès a favor a VOX -que
està més per negar el canvi climàtic, que, bé, jo crec que
realment sí que se’l creuen però bé, també fan el seu paper-...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sra. Tur, per favor...

LA SRA. TUR I RIBAS:

..., però que són aquí -sí, acab-, fan vostès un gran favor als
grups que no estan gaire convençuts que sigui necessari lluitar
contra aquest canvi climàtic, per tant, crec que cal posar-se les
piles i començar a posar sobre l’agenda les accions que
realment calen fer en aquest moment.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Tur. Passem el torn de paraula, ja per
contrarèplica, en primer lloc al portaveu del Grup Parlamentari
d’Unidas Podemos, el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Me preguntaba el Sr. Sagreras, del
Partido Popular, que por qué el cambio de rol, hoy, cuando yo
normalmente siempre tengo una actitud muy consensuadora y
siempre tiendo a tender la mano y a ser muy amplio en mis
intervenciones. Bueno, creo que se lo han dicho otros
compañeros de otros grupos: ahora mismo estamos en una
situación de emergencia por completo. Cuando uno presenta
una enmienda a la totalidad en el parlamento, bien, pero luego,
cuando vamos a discutir las partidas y también vuelven a
presentarla, tiene una declaración de intenciones, que es “eso
no vale para nada”, que lo ha aclarado usted, entonces, mi
actitud, para ver realmente que aclare cómo lo ve usted, y que
ahora mismo, el Partido Popular, con la de millones de euros
que llegan para digitalización, para la industria digital y para la
transición energética, la actitud sea, primero dices no lo quiero
y luego sí que es verdad, que luego hay enmiendas que sí que
van en línea que por eso lo he comentado..., claro, la carta de
presentación... Por eso le he polarizado con VOX, porque la
carta de presentación es “no me gustan para nada”, entonces la
consecuencia lógica habría sido lo que ha hecho VOX: “no me
meto en nada”. Usted dice “no me gusta para nada” y luego
hacen las propuestas más positivas. Esta actitud es,
precisamente, para qué importancia tienen ustedes. Y dicen
“lideramos el paro” -no es un debate para que podamos tener
ahora en cinco minutos, porque podríamos entrar en el modelo
productivo que tenemos en Baleares y la necesidad que hay de
diversificarlo, y es esta conselleria la que tiene que

diversificarlo, principalmente, luego hay otras, pero
principalmente.

Por eso es que hay que poner el acento no en “nos cargamos
todo”, si no -exacto- en aumentar partidas. Me hubiese gustado
no ver esa enmienda a la totalidad y ver muchas más de
aumentar y aumentar, y yo habría hecho todo el esfuerzo para
llegar a acuerdos, a eso me refería con lo de ser responsables,
no me refería a nada más. 

En cuanto a Ciudadanos, bueno, siempre hemos tenido el
debate: usted siempre defiende esas políticas liberales donde la
administración solo tiene que gestionar y poco más y nunca
impulsar... Nosotros ya sabe que defendemos otro tipo de
políticas donde la administración, sí tiene que tomar parte, sí
que tiene que impulsar, y se está viendo. En momentos de
crisis, cómo es la administración la que tiene que fomentar y
tiene que reactivar la economía, se está viendo, y no solo en
España, en muchos otros países. Con lo cual, cuando habla de
esa Europa, de consumistas, bueno es que esa Europa decidió
que el corazón industrial fuese Alemania, cosa que habría que
revertir y que España sí que vuelva a recuperar su industria y
que sí que sea capaz de tirar adelante y ser más productores que
no solo consumidores en sí.

VOX, bueno, mi red neuronal, no se preocupe, no tiene
ningún tipo de cortocircuito, no voy a sufrir ningún ataque de
epilepsia, por muchas cosas que usted diga, en ese sentido
quédese tranquilo, Cuando usted dice que los presupuestos “son
malos de verdad”, casualmente son los presupuestos que si los
miramos con datos objetivos, son los más sociales que ha
tenido Baleares nunca, por datos objetivos, por las partidas
dónde van, dónde aumenta, a qué se destina. Otra cosa es que
a usted no le gusten, bajo su prisma, pero con datos objetivos
numéricos en si, son los presupuestos más sociales de la
historia de Baleares, y a veces parece que se nos olvida, en
servicios sociales, en sanidad, en educación e incluso se ha
aumentado la partida para la diversificación del modelo
productivo, que creo que ahí sí que están de acuerdo ustedes
que son necesarias.

En ese sentido, bueno siguen la coherencia y tienen razón,
ustedes son un partido muy centralista, lo ha dejado muy claro,
esa partida para centralizar y además en el Estado ustedes, en
capítulo de comunidades autónomas, de Estado de las
autonomías, siempre han dicho que lo quieren reformar y
eliminarlo, con lo cual no creen en el Estado autonómico, con
lo cual también es normal que tengan según qué actitudes en el
pleno en muchas ocasiones respecto a competencias como
sanidad o educación. Entonces, no es que me sorprenda, no hay
ningún cortocircuito, pero sí que espero que haga el trabajo de
decir, eso que la Sra. Sureda le ha comentado: bueno, no me
gustan, pero como cualquier político, lo que quiere es
conseguir, aunque sea un poquito de beneficio para el
ciudadano, conseguir aumentar, ejemplo, he negociado con
Ciudadanos, es un grupo completamente opuesto
ideológicamente a Podemos, para aumentar bonos comerciales,
1 millón de euros, ¿quién se beneficia? El comercio, la gente de
verdad, a la que usted dice que quiere defender, ¿por qué? Por
estas pequeñas cosas que yo creo que sí que merece la pena el
esfuerzo.
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Cuando usted no hace ese esfuerzo, está diciendo, bueno,
mientras tanto no voy a hacer por mejorar esas pequeñas cosas,
que aunque sean pequeñitas, créame que en la calle, a esos que
dice usted defender, sí que les beneficia y muchísimo. Y en ese
sentido haga su reflexión de a lo mejor a veces vale la pena
pequeñas victorias, que benefician a gente que lo necesita y no
tanto la parte gruesa o la comunicativa, que sí que un partido
político tiene que mirarla, pero vamos a mirar también cómo
mejorar poquito a poco y se lo dice un partido que venía con
otro planteamiento y tenemos que tener el pragmatismo de
llegar a pequeños acuerdos para mejorar poquito a poco cosas
que nos gustaría...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... muchísimo más.

Acaba muy rapidito. El Plan Move II, lo dijo la ministra de
Energía, que sí que venían 230 millones para transición
energética sólo para Baleares. Unidas Podemos forma parte del
Gobierno a nivel estatal, si no creyese la palabra del Gobierno,
pues comprenderá como formación estatal, tendría un
problema.

Bueno, como se me acaba el tiempo, no podré comentar. Sí
que le agradezco que me haya dicho ese error por mi parte, de
que a lo mejor tendría que haber negociado este millón de
euros con los tres partidos que presentaban, a lo mejor
dividiendo en tres partidas parecidas, en lugar de uno solo,
cuando uno se equivoca hay que reconocerlo, hay que intentar
consensuar entre todos y no sólo con uno. Es verdad que la
negociación fue muy rápida y muy corta de tiempo y lo que
pensé era que lo importante era sacar adelante los bonos
comerciales.

Muchas gracias y perdona por extenderme. 

(Intervenció inaudible de la Sra. Presidenta)

EL SR. FERRÀ I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passem per últim el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res, jo simplement per afegir,
volia ser breu. Respecte d’una reflexió que he sentit al Sr.
Sagreras, és cert que la COVID afecta tot el món igual, però no
causa un efecte per tot igual, perquè no estam tots repartits de
la mateixa manera tots els països, totes les comunitats, ni totes
les economies. Són molt pitjors els efectes que ha tengut sobre
una economia amb un monocultiu turístic, que no a una
economia que estigués certament diversificada. I jo crec que

aquí el Partit Popular amb tots els anys de govern, té prou coses
a dir, amb referència al monocultiu turístic. El mateix que seria
molt pitjor..., no sé si s’han plantejat vostès si aquesta
pandèmia ens hagués agafat amb els serveis públics que varen
deixar vostès el 2015, quin panorama tendríem ara mateix?

Amb referència al Grup Ciudadanos, jo evidentment no faig
ni dardos envenenados, ni culpam, ni acusam ningú, nosaltres
crec que som aquí per debatre, per construir i simplement en tot
cas el que hem fet és constatar el que vostès han presentat com
a esmenes i en tot cas el que ens ha semblat una incoherència
en el missatge del seu partit.

I per últim fer referència a la transacció presentada a
l’esmena 16872 de Gent per Formentera, on bàsicament el que
es proposa és afectar aquesta alta a la secció 25, que és
realment d’on dependria, que és Conselleria de Mobilitat, i i
afectar la baixa al fons de contingència de la COVID. Crec que
tots els grups, la Mesa i la lletrada tenen còpia d’aquesta
transacció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Avui em fa gràcia, perquè tothom
ha començat amb un “seré breu” i tothom s’ha passat del temps,
és curiós, quan tothom ha començat amb un “seré breu”. Bé,
només una pregunta, Sra. Tur, accepta la transacció suposo que
li han ofert?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Llavors començam definitivament
la votació de les esmenes de la secció 19, Conselleria de
Transició Energètica. L’únic que ens ha demanat votació per
separat una miqueta ha estat El Pi, llavors seguirem l’esquema
d’El Pi. I el vot és electrònic. Per tant, prec que tothom estigui
atent perquè no repetirem cap votació.

Passem a votar, en primer lloc, un grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular que són: esmena 16955, 16957, 16959,
16961, 16962, 16966, 16967, 16968, 16969, 16970, 17179,
17180, 17182, 17181, 17183, 17233, 17234, 17235, 17236,
17310 i 17306. Passam a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un altre grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular. Esmenes RGE núm. 16956, 16960,
16963, 16964, 16965, 17270, 17307 i 17308. Passem a votar.
Votam.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. En primer lloc, votarem l’esmena que ha estat
transaccionada i acceptada, que és la 16746, amb la transacció.
Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara dues esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, que són: la 16741..., no una, la 16741 només.
Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar un grup d’esmenes també del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes RGE núm. 16740, 16742 i
16743. Passem a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Presidenta, una de las que ha comentado, creo que el
portavoz de Ciudadanos ha dicho que las retiraba.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, hay tres retiradas, pero hay tres que están vigentes. La
43 está vigente....

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

¿La 43 no ha dicho que la retiraba?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ha retirado... disculpen, ha retirado oficialmente la
16744, la 16745, la 16747 y la 16748. Y la 49. La 43 no se ha
retirado. Seguim amb la votació. Sr. Méndez, per favor.
Continuam amb la votació.

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX
en dos blocs. Primer bloc, esmenes RGE núm. 16597, 16607,
16618 i 16631. Passam a votar. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX, esmenes RGE núm. 16664, 16665, 16666
i 16708. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes en un sol bloc, esmenes RGE núm.
16634, 16636, 16637, 16638, 16483, 16484, 16485, 16486,
16487, 16488 i 16497. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votam les dues esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera. En primer lloc, votarem l’esmena
16880, que no té transacció, és l’esmena talment. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam per últim l’esmena 16872, amb la transacció que els
han proposat. Votam.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb això acabem la votació de les esmenes de la secció 19.
Són les 10.50 hores, a les 11 hores aquí, donam temps per
netejar i per canvi de gent. A les 11 hores començarem la
secció 20.

Moltes gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començam l’agrupació de la
secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb
les seccions i entitats afins. 

Debat 11, de totalitat i globalitat. 
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A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena
17237; E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, esmena 17238; E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, esmena 17239.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 16598;
E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
esmena 16609; E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera,
esmena 16612.

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa
714B, Foment del sector agropecuari, esmena 17311; al
programa 718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
esmena 17312; E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears, esmenes 17313, 17314 i 17315.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 20, Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 714B, foment
del sector agropecuari, esmenes 16730, 16734, 16736, 16738,
16739, 16731, 16735 i 16737; al programa 718A, recursos
marins i ordenació del sector pesquer, esmenes 16732 i 16733.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa
711A, Direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 16667; al programa
714C, polítiques alimentàries, esmena 16668.

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 16489.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 20,
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa
581A, infraestructures de regadiu, esmena 16879.

Abans de la defensa conjunta de totes les esmenes,
demanaria als diferents portaveus si hi ha substitucions, per
favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Asunción Pons substitueix Antoni Costa.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, Jesús Méndez Baiges sustituyendo a
Juanma Gómez. 

(Algunes rialles i se sent una veu de fons que diu: “y yo
presentando”)

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Irene Triay.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Alejandro López sustituye a Maria Antònia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En primer lloc, i per a la defensa conjunta
de totes les esmenes té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Asunción Pons, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. Explicaré el contingut i els objectius de les esmenes
de substitució i d’afectació que ha presentat el meu grup
parlamentari, perquè les esmenes de totalitat als pressuposts de
la conselleria, al FOGAIBA i a SEMILLA les donam per
defensades.

A la compareixença de la consellera el passat 12 de
novembre, ja vam denunciar la manca d’iniciativa i els
incompliments del Govern de la Sra. Armengol amb les
polítiques públiques per l’agricultura, la ramaderia i la pesca
balear. Uns reiterats incompliments que motiven la justificació
d’aquestes esmenes a la totalitat. En citaré algunes, per
exemple, escorxador de Ciutadella, referint-me a l’esmena de
substitució 17311, instam la conselleria a destinar 1 milió
d’euros per a les obres de millora, adaptació i modernització
d’aquest escorxador, unes instal·lacions que necessiten amb
urgència aquesta actuació. Ja vaig dir a la comissió que de la
mateixa manera que s’han trobat recursos per a l’escorxador de
Palma esperem que, com a menorquina i resident a Ciutadella,
no tengui inconvenient la conselleria i els partits que li donen
suport a acceptar aquesta esmena.

Vull recordar que a la Comissió d’Economia, de dia 22
d’octubre, on el Partit Popular va presentar una PNL per
denunciar la situació de l’escorxador, la vam aprovar per
unanimitat, instar el Consell de Menorca, la Conselleria
d’Agricultura i l’Ajuntament de Ciutadella a articular totes
aquelles mesures tècniques i econòmiques que siguin
necessàries per garantir la seva viabilitat econòmica, així com
seguretat sanitària i ambiental mentre no es prengui una solució
definitiva de consens insular. Lamentam que totes aquestes
administracions, governades per partits d’esquerres, encara no
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s’hagin reunit per impulsar i per aplicar aquestes mesures.
Mentrestant l’escorxador municipal de Ciutadella se segueix
deteriorant i sembla que algú estigui interessat amb el seu
tancament. Esperam que s’aprovi aquesta esmena perquè en els
pressuposts d’enguany ens varen rebutjar una esmena molt
similar de 500.000 euros.

Direcció de Sobirania Alimentària i Confraries de
Pescadors, esmena 17312, també de substitució, proposam
destinar a les confraries de pescadors de Balears el pressupost
de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària. En anteriors intervencions ja hem manifestat el
nostre desacord amb aquesta direcció general de nova creació
amb la qual el govern Armengol incrementa l’estructura de
l’administració autonòmica per respondre a un compromís de
Podemos. A més, les competències i funcions d’aquesta nova
direcció general ja les executava abans el Servei de Qualitat
Alimentària. Per tant, no podem acceptar que es dupliqui
l’administració per fer favors. Els professionals de la pesca i les
confraries de pescadors necessiten molt més que aquests
761.000 euros. 

També amb l’esmena de substitució 17313 proposam donar
de baixa 60.000 euros del capítol 1, d’alta direcció, i destinar-
los a reparacions i manteniment, perquè consideram excessiva
i totalment desproporcionada l’estructura d’alts càrrecs
d’aquesta conselleria, i molt més ara en temps de crisi.

Les ajudes a la sequera. Per pal·liar els efectes i perjudicis
que enguany ha provocat la sequera a la cabana ramadera en
extensiu, hem presentat l’esmena 17314 per destinar 2 milions
d’euros a aquestes explotacions. Està pendent de debat a la
Comissió d’Economia una PNL presentada pel Partit Popular,
que demana mesures per una sequera que ha motivat la queixa
i la preocupació de les organitzacions professionals agràries.
Consideram que la conselleria no pot demorar la seva resposta
i per aquest motiu demanam que en els pròxims pressuposts
inclogui aquests 2 milions d’euros per afrontar la disminució
dels cultius herbacis en secà i per compensar els sobrecosts que
han hagut de pagar les explotacions ramaderes.

Dotació de programes PDR. Amb l’esmena 17315
demanam que s’incrementi també en 2 milions d’euros la
dotació del programes PDR per a 2021, una línia d’ajuda molt
necessària i molt reclamada pel sector que permet fer
inversions per a la modernització de les explotacions agrícoles
i ramaderes i la renovació de la maquinària.

La conselleria enguany no va escoltar com a massa el
sector, i ja ho he dit altres vegades, sense avís previ va tancar
els terminis de presentació de les sol·licituds amb el resultat
que es va impedir dur a terme moltes d’aquestes millores
d’inversions. Esperam que per a aquest pressupost es
reconsideri.

En relació amb les esmenes presentades per la resta de
grups parlamentaris, anunciam la nostra abstenció i ja donarem
a conèixer el vot al plenari, tot i dir que a algunes d’aquestes
esmenes creiem que no hi haurà cap problema a donar-hi el
nostre suport.

I les esmenes del Partit Popular, òbviament, les mantenim
i les votarem a favor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. A continuació té el torn de
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, por mor del Diario de
Sesiones repetiremos el hecho de que no hemos presentado
enmiendas a la totalidad, dada nuestra voluntad de
colaboración y de encuentro de soluciones en la utilización de
estos presupuestos, que creemos muy mejorables, y que, en el
apartado especial de agricultura, nos parece de todas maneras
que está..., y verán que nuestras enmiendas vuelven a tener el
espíritu de hacer desaparecer unos inmateriales que no
consideramos necesarios y que consideramos básicamente
ambiguos, es decir, cuyo destino no viene a estar francamente
claro en una situación -repetimos- de tremenda crisis donde
todos los sectores están profundamente afectados. Nos gustaría
de todas maneras que en agricultura, la conselleria nos hubiera
defendido mucho más cuál es el impacto real que ha tenido
todo este período de crisis y de combate contra la pandemia en
la... cuál ha sido el impacto real en las diversas actividades de
agricultura, ganadería y pesca, cómo ha funcionado
exactamente la última temporada y cómo ha funcionado
además, siendo como en muchos momentos planteado... se
planteó desde la misma conselleria una oportunidad para la
dinamización comercial y la transformación agroalimentaria, o
sea, por haber tenido un papel de políticas alimentarias, voy a
evitar la palabra intermedia, de políticas alimentarias y de
desarrollo de producto local, especialmente... -sí, Sr. Mas, no
hará falta que me explique otra vez el origen, hay muchas cosas
con un origen francamente bonito y poético que han derivado
en, en..., no todas, no seamos tan ideológicamente perversos
para creer que cosas que tienen un origen precioso no han
derivado en auténticas calamidades-, pero el..., vamos, la
situación que vamos a enfrentar estos dos años y que nos
parece como será necesario utilizar estos presupuestos es la de
los dos años del periodo de transición que plantea Europa;
estos dos años para luego al siguiente quinquenio el que se
planteará a partir del 2023, estos dos años van a ser especiales
y nos gustaría mucho que tuviéramos muy claro qué no se
pueden poner en peligro, qué no podemos perder, qué sí
debemos hacer, qué debemos renovar y en qué cosas debemos
participar.

Porque aquí estamos en un problema que a mí me gusta
explicar por medio de El Jardín de las Delicias de El Bosco,
recordarán ustedes el cuadro, ¿no?, es especialmente bonito
sobre todo en los detalles, o sea, lo que hacemos todos al mirar
ese cuadro es mirar los pequeños detalles de los que tocan la
vihuela en una esquina, los que salen en la otra, aquellas
referencias al infierno, esa... es decir, Europa, que ya ha
manifestado su voluntad de que sus preocupaciones y los
marcos que nos va a dar tendrán mucho que ver con el género,
con la participación de la mujer en la agricultura, tendrá mucho
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que ver con el medio ambiente, tendrá mucho que ver con la
ecología, con la sostenibilidad, con el recambio generacional,
¿vale?, con un planteamiento de cómo hacer el campo europeo
sostenible y habitable, y cómo además sus pequeños
agricultores o la gente que vive en ellos lo hace de forma
decente y productiva, bien.

Si a ese cuadro le añadimos el nosotros también incrementar
todavía más estos detalles o sea, si le añadimos más género,
más..., más..., más medio ambiente, más ecología, me da la
sensación de que nos estamos perdiendo quién dibuja el cuadro
entero, quién mantiene... somos todos como espectadores de El
Bosco pero no hay un Bosco que decida y que haga, que arme
el cuadro completo, no hay un Dante Alighieri haciendo la
Divina Comedia, hay los detallitos interesantes o las cosas más
visibles y festivas de la Divina Comedia, el (...)

Entonces, mi problema es que veo demasiada intención en
estos detalles, o sea todos sabemos y tenemos un montón de
asesores y un montón de políticas en inmateriales para... como
la mujer en el campo, que es una cosa a la que ya hemos hecho
referencia demasiadas veces aquí, las mujeres han estado en el
campo desde que se inventó, ¿eh?, desde el Neolítico, es más,
la revolución neolítica si miran ustedes cualquier manual se
considera más una actividad femenina que masculina, se
supone que los hombre del Paleolítico eran más cazadores,
recolectores y que las mujeres son precisamente las que
inventaron las actividades de la agricultura y la ganadería, ¿no?

Entonces, digo, en esos detalles sin embargo estamos todos,
pero me gustaría que alguien definiera qué, cuáles son de
verdad las necesidades que ha de cubrir el campo balear, cuáles
son de verdad sus capacidades y posibilidades, es decir, cómo
participa la agricultura, la ganadería y la pesca balear en el
concierto de la producción del primario europea en el
Mediterráneo. Me da la sensación de que eso no lo hablamos,
hablamos de cómo meter estos pequeños detalles, cómo colocar
más personajes en ese Jardín de las Delicias, pero como dando
por hecho que el jardín del Edén ya está allí, pues, no sé,
supongo que desde tiempos inmemoriales da la sensación que
desde la creación, debe estar el jardín del Edén, pero no me
parece que estemos considerando cómo participamos nosotros.

¿Qué producción es necesaria? ¿Cómo la logramos
comercializar? ¿Cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos
a transformar industrialmente? ¿Cómo la vamos a presentar?
¿Cuáles son nuestros productos estrella? ¿Por qué productos
apostamos? ¿Qué productos desechamos o consideramos
demasiado complicados? Me parece que eso nos falta.

Nos faltan los tres ejes principales que estaba definiendo
muy bien la Sra. Pons, y digamos en transformación
agroalimentaria, ese apoyo decidido por los mataderos que
siguen siendo una institución muy mal orientada y administrada
y que nos va dando problemas recurrentes que tenemos que ir
paliando no... sin..., digo, habría que ir pensando en meter en
los presupuestos las soluciones que habrá que dar para los
mataderos porque váyanse allí y veanlos... a los... en media
hora ya sabrán cuáles son los problemas previsibles que vamos
a tener.

La pesca balear, lamentablemente, la pesca con un discurso
que tenemos todos de defenderla, ha habido propuestas incluso
de hacer... programas laudatorios y tal. Hágamoslo de verdad,
porque lamentablemente tratamos a nuestros pescadores como
esquilmadores del fondo marino, y utilizamos las políticas más
restrictivas europeas sin poner el más mínimo paliativo, sin
intentar dignificar que..., además precisamente ¿productos
característicos de Baleares? ¿Cosas especiales, capacidades
especiales de Baleares? La pesca, señores, y no estemos todo
el día... recortando a nuestras cofradías y diciéndoles que no,
que van al fondo del mar y eso es malo y... 

Les repito lo que ya les he dicho en alguna ocasión, el
fondo del mar es como la tierra, ¿eh?, o sea, ¿para ustedes la
tierra arada es una herida profunda y supurante hecha en el
planeta? Pues no, es una forma de relación que tiene la
humanidad con la tierra, no es ningún crimen, no hay ninguna
maldad en ello, ¿vale?

Entonces, el caso en las..., llegando..., porque perdonen y
me estoy olvidando de la ganadería por una cuestión, por
supuesto, en este periodo de transición si piensan que Menorca
va a aceptar que se ponga en peligro su cabaña vacuna vamos
muy mal, ¿eh?, quiero decir aquí, en esto estaremos... la
defenderemos como locos, porque este periodo de transición de
esos dos años es tremendamente peligroso y tenemos que ser
muy cuidadosos con qué cosas son fundamentales, debemos
mantener y debemos priorizar para enfrentar el futuro que nos
venga con los nuevos planes europeos de (...).

Voy terminando, Sra. Presidenta. Bien, nuestras enmiendas
de todas maneras en cualquier caso son todas ellas de
substitución, se basan otra vez en el tema de un personal que
consideramos innecesario en muchas... otra vez se repite el
mismo esquema de la secretaria general de la conselleria
anterior y resulta excesivo; consideramos que hay...
directamente alguna de las direcciones generales son
prescindibles dado el carácter que se les ha dado. Y
consideramos otra vez un exceso de inversión en inmateriales
y si donde destinamos no concretamos exactamente donde es
el punto de llegada, pero si se fijan ustedes siempre son el
SEMILLA, el FOGAIBA y ayudas al sector de la pesca, que
son las tres cosas que consideramos prioritarias y necesarias en
este momento.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Pasamos el turno ahora al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. La conselleria que dirige doña
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño es
sin duda alguna el ejemplo más claro de como convertir una
conselleria en el SOIB, en la agencia de colocación de Unidas
Podemos en Baleares. Crean lo que es la madre de todas las
direcciones generales, la de Soberanía Alimentaria, un nombre
que no puede ser más rimbombante, que prácticamente tiene un
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presupuesto destinado a pagar a sus titulares, a quienes ocupan
esa dirección general. No tiene otro objeto, no tiene otro
sentido, y lo que es peor, no ha ejercido esa soberanía
alimentaria para la que fue creada porque durante esta
pandemia, y ahí vuelvo al Sr. López que nos decía políticas en
positivo, pequeños intentos de arreglo, nosotros hemos
propuesto en esta cámara, en el consell el sello quilómetro cero
para nuestros productos. Ustedes se limitaron a votar no, ni una
enmienda, ni una transacción. Le invito a que se lea esa
propuesta que presentamos. Nosotros hemos intentado esa
política posibilista con ustedes, o sea, que esa vía nosotros ya
la hemos explorado. 

Y si hay una dirección general en todo el organigrama del
Gobierno de la comunidad autónoma de las Islas Baleares que
debe desaparecer es la Dirección General de Soberanía
Alimentaria, que sólo obedece a un criterio, ése sí, puramente
ideológico y sectario, porque si ustedes van e investigan qué
significa ese concepto de soberanía alimentaria no es consumir
productos agrícolas de proximidad, no es ése el concepto de lo
que es la soberanía alimentaria, hay un profundo concepto
marxista detrás de todo lo que es la ideología de la soberanía
alimentaria. Y para consumir productos de proximidad,
promocionar los productos de proximidad no era necesario
crear una dirección general. Era necesario crear una dirección
general porque tenían fruto de su contracción electoral una
serie de personas desocupadas en la península que tenían que
venir aquí a ser ocupadas. Y lo que es peor, se metieron ustedes
dentro de su propio gobierno en una de las mayores crisis a las
que se han vistos enfrentados, que es la de los famosos 22.000
euros de los plus de residencia. Pero bueno, menos mal que
gracias a Ciudadanos hemos pasado de 22 a 18 y hemos
salvado los presupuestos de la comunidad y seguramente
rebajado la deuda pública a niveles estratosféricos que nos
garantizan un futuro feliz y saludable. De verdad, plantéenselo
un día, en serio, ¿hace falta esta dirección general?, ¿no tiene
por ahí otro sitio donde ocupar a su titular?, ¿tenemos que
gastarnos el dinero que nos gastamos en mantener esta ficción,
que además se ha mostrado inoperativa, que en los momentos
de necesidad no ha hecho frente a esa soberanía alimentaria, a
esa promoción real de los productos de proximidad? 

Además, atendamos a la realidad de lo que es el campo
balear: minifundio, dificultad de explotación, necesidad de
creación de cooperativas. Pero es que ustedes son ajenos al
mundo rural, son como una especie de jardineros de la part
forana, lo deben considerar algo parecido. Si no hacemos que
esa actividad de alguna forma sea rentable, si no hacemos que
esa actividad sea rentable, el campo morirá, y de hecho cada
vez hay más campo abandonado, campo abandonado en peores
condiciones, riesgo de incendios. Su preocupación, de verdad,
por lo que es el mundo agrícola, como muy bien ha dicho el Sr.
Méndez, casi es que les molesta, que todo tendría que ser
selvático y salvaje. Y ésa no es la realidad ni histórica ni actual
de las actividades de ganadería, pesca y agricultura de estas
islas.

Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad de
esta conselleria, que no queremos que desaparezca, la
queremos refundir con Territorio y Medio Ambiente para darle
sentido, para economizar esfuerzos y para poder emplear los
recursos de esta conselleria realmente en lo que hace falta, que

es hacer rentable la explotación agrícola, ganadera y la pesca
en estas islas. No son el enemigo los agricultores, no son los
que destrozan la tierra, no son los que nos han privado del
pulmón verde de estas islas, todo lo contrario, si en estas islas
todavía quedan pulmones verdes, queda campo, queda un
paisaje es gracias a los agricultores. Y ahí deberían centrar sus
esfuerzos y no en colocar a sus compañeros parados de la
península.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Bé, en
aquesta secció 20, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, nosaltres només hem presentat una esmena, una
esmena perquè aquesta esmena no és nova, l’any passat també
es va presentar, per posar damunt la taula línies d’ajuts per
bonificar els costos d’electricitat de les explotacions agrícoles
i ramaderes, ja que el sobrecost que suposa a aquestes
explotacions és molt elevat i són necessaris aquests ajuts.

Pel que fa referència a aquesta conselleria en general fa poc
des del Grup Parlamentari Popular es va presentar una moció
i ja la vàrem debatre, és una conselleria que consideram que
s’ha envoltat de persones vàlides que la dirigeixen dins les
direccions generals en agricultura, en pesca, són tècnics del
sector, i això es nota. En general puc dir que es fa bona feina.
Sempre es pot millorar, i ja ho vaig dir també el dia que en
vàrem parlar a la moció. Al PDR sempre que hi hagi més
doblers en el sector és important perquè moltes vegades fan
grans inversions i els costos són elevats i en agricultura sabem
que no es poden mirar les hores perquè s’han de fer moltes
hores perquè el jornal surti, però, com dic, són importants
aquests ajuts al PDR i també en el tema de la PAC que la
conselleria estigui al corrent, que revisi, que estigui dins les
converses de negociacions que es fan amb l’Estat i també amb
Europa. 

Pel que fa referència a pesca també donar l’enhorabona
perquè la part del sector d’arrossegament davant l’aplicació del
MAP ha tengut el suport i creim que quan es fan les coses ben
fetes s’han de poder reconèixer. 

Per tot això, què és bàsic?, les converses dels tècnics, dels
dirigents amb les confraries i la federació, amb els agricultors
i amb les entitats que defensen aquest sector. Creim que això és
imprescindible. 

Sí que he de fer un esment en el tema de sobirania
alimentària, aquesta direcció general. Crec que la feina que es
fa podria ser més, les experiències, i aquí li puc parlar
d’experiències concretes, a l’hora de la COVID, quan hi va
haver converses pel tema dels mercats, que era un tema molt
delicat, quan els ajuntaments havien de posar damunt la taula
poder fer els mercats, que només inicialment havien de poder
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ser agroalimentaris, va sortir una normativa, es va haver de
canviar, les reunions que es varen fer amb els municipis varen
ser molt tardanes, tothom ja ho havia controlat. Després va ser
quasi quan s’havia de començar a treure els tèxtils i les altres
activitats dels mercats i en aquell moment es va tenir una reunió
amb la directora general de Sobirania Alimentària i ja
preocupaven altres temes perquè aquest estava solucionat. Per
tant, crec que sí que és una direcció general que així com li puc
lloar les altres, en aquesta per ventura s’haurien d’estudiar les
maneres d’actuar per millorar el funcionament. 

Per la resta, com dic, només hem fet una proposta, esperam
que l’acceptin. M’han proposat una transacció, esperaré que
l’expliqui el portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podem. 

I pel que fa a les votacions de la resta de les esmenes de la
resta de grups, esperaré a la meva segona intervenció per
posicionar-nos en el vot.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres no hem presentat esmenes a
la secció d’Agricultura. Pensam que en el cas de Formentera hi
ha una dotació suficient dels diferents programes d’ajuts que es
donen tant per a ramaderia, com per a agricultura i pesca en
aquest cas. I ens vàrem fonamentar sobretot, primer
evidentment en l’experiència de gestió que ens traslladen des
del consell insular, però per altra banda també en la
compareixença que va fer la consellera De la Concha en els
debats de pressuposts a les primeres intervencions que es varen
fer monogràfiques per preparar aquest escenari de pressuposts
que estam debatent ara mateix.

Per tant, bé, esperarem a veure també les valoracions que
fan els diferents grups respecte de les esmenes que s’han
presentat i estam atents al debat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passem ara al torn en contra. En
primer lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Bueno, veo que parece que somos
prácticamente los mismos que en la anterior comisión, con lo
cual el relato en si que he comentado antes de enmienda a la
totalidad, me la ahorro porque ya la habéis escuchado.

Sí que, bueno, la diputada del PP ha dicho que ya lo daba
por explicado, lo tratamos también en esta comisión, entonces
tengo que hablarlo y comentarlo. Quiero que hagamos ahora

mismo todos, pero sobre todo el PP y VOX, un ejercicio de un
supuesto. Vamos a suponer que todos nos volvemos muy
responsables y ahora aceptamos esa enmienda a la totalidad, ya
no digo de la conselleria, ¿vale?, me voy al punto que más me
puede llegar a sorprender, de FOGAIBA, lo hacemos ¿y qué
hacemos en realidad si fuéramos tan irresponsables?, porque
FOGAIBA ha aumentado el presupuesto respecto al ejercicio
anterior y FOGAIBA tiene el mayor presupuesto de toda la
historia de Baleares. Puede no gustar la gestión, lo que se
quiera, pero se entiende que (...) se está nutriendo a todos esos
agricultores que según por ejemplo el Grupo de VOX les
importa tanto. 

No debe de importar tanto, cuando imaginaros solo por un
momento, que ahora todos aceptamos eso, presupuesto de
FOGAIBA fuera, las trabas burocráticas que supondría, tener
que volver a empezar, volver a hacer, con un sector en un
momento de emergencia completa, que lo necesita. Por eso
digo lo de la responsabilidad, no es porque en su rol de
oposición no puedan presentar, pues claro, normalmente y
habitualmente se hace, pero que estamos en un momento
excepcional, donde, como vemos, la mitad de los grupos de la
oposición no las han presentado esta vez. Lo presentaron en el
pleno, bien, ya se perdió ese debate y ¿luego han sido
positivos? Sí, ya sé que Ciudadanos no. Entonces claro, toca
ser ahora mismo un poquito más responsables, por eso digo
dónde se apuesta o dónde se deja de apostar.

Me voy a centrar ahora mismo en las enmiendas en sí.
Quiero volver a repetir, no sólo FOGAIBA, los presupuestos de
esta conselleria son los más altos de toda la historia de Baleares
que ha tenido en unos presupuestos la Conselleria de
Agricultura, es un dato objetivo que se puede consultar, son
numeritos. Aquí no hay trampa.

Bien, de las once enmiendas presentadas por el Partido
Popular, más de la mitad son destinadas a vaciar, cargarse,
llamémosle como queramos, a esa Dirección General de
Política para la Soberanía Alimentaria. Entendemos que al ser
nueva, el primer año causase tantas dudas sobre su nombre, de
dónde provenía, de dónde dejaba de provenir, pero si
analizamos las partidas, principalmente van a promoción de
producto local y al impulso de mercados agroalimentarios.
Creo que todos aquí los presentes creemos que es importante,
que luego no guste si hay una dirección, si no, bien, pero esas
partidas son importantes, cuando ustedes dicen quitar
presupuesto, no sólo dicen el cargo en sí, están quitando
presupuesto de promoción de producto local y de incentivos
para mercados agroalimentarios. Yo no sé si de verdad saben
que quitan dinero de ahí, supongo que sí, porque no sólo es la
manía que se le puede tener al nombrecito, sino al contenido
que hay. Que antiguamente lo hacían por otro lado, bueno, lo
he explicado muchas veces, cuando se conforma un gobierno
se hace una declaración de intenciones, nosotros creíamos que
promocionar el producto local y los mercados era muy, muy
importante y poner el acento en que sí que existiese esa
dirección general, creíamos que era necesario. 

Claro, luego hay otras enmiendas mucho más competentes
de municipios, como el tema de matadero de Ciudadela, que
evidentemente son problemas que hay que abordar y que la
conselleria negocia, pero negocia con los municipios porque es
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competencia de ellos, por eso no se puede aceptar. Lo solemos
hablar mucho, la diputada del PP, entiendo que el Sr.
Rodríguez no lo sabe, pero la diputada del PP sabe que se han
conseguido muchas PNL a propuesta del Partido Popular y se
han ido aplicando medidas. En esta ocasión cuando la mitad de
las enmiendas van a eliminar una dirección general, que
creemos que es vital, pues no se puede aceptar.

Ciudadanos también..., me paso a Ciudadanos. Casi todas
sus enmiendas intentan lo mismo, rebajar los cargos existentes.
Va debido y lo han explicado muchas veces en la Comisión de
Agricultura, ellos creen que la administración tiene que ser más
pequeñita, no tiene que tener según qué incidencia y no tiene
que ser la que realmente sea punta de lanza para el sector,
cuando nosotros creemos que una administración sí tiene que
ser fuerte y tiene que ser capaz de ayudar al sector porque se lo
merece, sobre todo en un momento donde tenemos que
diversificar nuestro modelo productivo que ya viene de largo,
no es de ahora, pero no creo que haya que abandonar la batalla.

Con VOX. Bueno, Sr. Rodríguez, yo entiendo que usted no
viene a la Comisión de Agricultura, viene su compañera,
entonces no sabe los debates cómo se suelen tener. Lo primero
decirle usted sí es de Palma, yo soy de part forana, con lo cual
eso de no tener en cuenta ya es complicado, pero esto es algo
como muy específico de cada persona y al final no hablamos de
lo específico, sino de políticas en general. Todo el tiempo en la
comisión se consensua con la oposición para buscar lo mejor
del sector primario. Usted ha hecho referencia al quilómetro
cero, cierto, su formación presentó un sello de quilómetro cero
que se le votó en contra porque la fórmula correcta jurídica,
esto no lo expliqué yo, lo explicó el Sr. Mas de MÉS por
Mallorca, no era la adecuada. Un mes y medio después, se
aprobó la propuesta del quilómetro cero por otro grupo, porque
estaba de forma correcta en términos jurídicos. Entonces no es
que no se escuche, se escucha. 

Es más, ustedes hicieron aquí una propuesta de PDR en el
Pleno, que simplemente se dijo que no porque está pendiente
de hablar con el sector, pero a lo mejor coincide lo que quiere
el sector con lo que ustedes proponen, o a lo mejor no. Pero es
que se ha dicho que la gestión de PDR, que también lo
mencionaba la Sra. Pons, se negociará y se consensuará con el
sector para que sean ellos los que digan cómo creen que debe
hacerse, porque son ellos quien perciben las ayudas y saben
cómo mejor les es burocráticamente para aceptarlo, dentro de
la legalidad que se permite. Yo lo de otra vez eso del fondo que
ya lo hemos hablado ya, no sé si cantarle aquí la canción de La
historia interminable, o algo, porque lo ha presentado en todas
las consellerias. Ya lo hemos hablado, no voy a volver a
repetirme, si quiere le remito a que vea usted lo que es el lobito
ese en la película o en el libro de la nada y lo que supone
cuando se quiere arrasar con todo. Creo que estamos aquí para
hacer política y no para arrasar con todo, aunque discrepemos
por completo. A eso no voy.

Grupo El Pi, ha presentado una enmienda como ha
comentado, la 16489. Nosotros hemos hecho una transacción
que pasaré a los servicios jurídicos y a la mesa, donde
proponemos el alta y la baja y es de una cantidad de 150.000 en
lugar de 300.000. En principio creo que es aceptada, pero
esperaré a que se diga y ahora os pasaré la documentación.

Como siempre, tanto en la anterior comisión como en esta, El
Pi suele presentar propuestas positivas y que normalmente
siempre se hace el esfuerzo de intentar llegar a buen puerto con
ellas.

En el Grupo Mixto, que me aclaren, porque yo no en el
seguimiento sí que tengo una enmienda, sí que además se la
queríamos aceptar. ¿Es así verdad, presidenta? Sí, pues
entonces es la 16879, que son 350.000 si mal no recuerdo, para
el tema de regadío en Formentera, la aceptaríamos sin ningún
problema, simplemente como ha comentado eso, me quedo un
poquito así.

Y no sé si me he extendido. Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no se ha extendido. Gracias, Sr. López.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, presidenta, puc fer un aclariment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Després en el segon torn el farà, cap problema. Passem ara
el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres entenem que aquests
pressuposts..., primer de tot són equilibrats i realistes, però que
des del nostre grup, i ho diem a totes les comissions, podrien
ser més alts si la comunitat autònoma no estigués
infrafinançada com està per part de l’Estat. Al marge d’això,
amb els recursos que tenim, entenem això, entenem que els
pressuposts són equilibrats i realistes.

El 2021 ha de servir a la Conselleria d’Agricultura, i és una
de les feines que ha de fer i hi ha de dedicar el màxim
d’esforços possibles, humans sobretot, per coordinar-se amb el
sector per fer una molt bona redacció del nou PDR. Crec que
els esforços de la conselleria quant a coordinació i quant a
recursos humans han d’anar cap aquí, a fer un molt bon PDR a
partir del 23, i seguir en la línia d’aquest PDR que tenim ara de
polítiques actives i amb efecte multiplicar sobre el sector. És
una llàstima, sempre que parlam de la Conselleria d’Agricultura
o d’agricultura, haver de parlar només de FOGAIBA i d’ajudes.
Crec que l’orientació del PDR i l’orientació dels pressuposts,
al marge de gestionar el que arribi de Brussel·les, Madrid i la
part que hi posa la comunitat autònoma, ha d’anar cap a això,
cap a polítiques actives coordinades amb el sector, tenint en
compte que a més tenim un sector amb una incorporació de
joves important els darrers anys, per tant un sector que si
analitzes fredament, no només amb els titulars negatius que
surten, si l’analitzes fredament és un sector dinàmic i un sector
actiu, molt més modern i modernitzat del que a vegades pugui
parèixer pel que surt als diaris o als mitjans, i crec que això és
important i ho hem de tenir en compte tots, i en aquesta casa
també.
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Quant a les esmenes, quant a l’esmena a l’escorxador de
Ciutadella, he de dir que el FOGAIBA..., és a dir, en temps del
conseller Company es va crear una línia específica primer per
a l’escorxador de Palma, que no entraré a valorar el tema de
l’escorxador de Palma i tal, amb el Sr. Company, no l’entraré
a valorar, però que aquesta línia va continuar en temps del
conseller Vidal i va ser ampliada a tots els escorxadors de les
Illes Balears, i crec que aquesta és la línia a seguir, juntament
amb el que ens diu la proposició no de llei que vàrem aprovar
de coordinació amb el Consell de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella, però la línia entenem que ja està creada, ja existeix:
és la del FOGAIBA per a escorxadors.

Quant a les ajudes de sequera... la línia política de feina a
seguir amb el sector són les assegurances, i és el Pla nacional
d’assegurances. Hem d’anar cap aquí, i ja ho dèiem l’any 2000;
l’any 2000, quan hi va haver una gran sequera a les Illes
Balears, que es varen donar unes ajudes extraordinàries, es va
decidir, amb un acord de sector, que aniríem cap a les
assegurances, que això d’haver de donar ajudes cada vegada
que hi ha un problema, a no ser que sigui una cosa molt
concreta, molt greu, molt greu, molt greu, no; amb el sector hi
va haver un acord, que havíem d’anar cap a les assegurances,
que la solució era aquesta, no haver de donar ajudes concretes
cada vegada.

Crec que a la Conselleria d’Agricultura no hi sobra res, no
hi sobra res, al contrari, i crec que la coordinació amb el sector
ha de donar fruits, i per poder coordinar-nos amb el sector hi ha
d’haver gent fent-hi feina i gent que prengui decisions, i
decisions importants.

El problema de la Direcció General de Sobirania
Alimentària no és la Direcció General de Sobirania
Alimentària, ens ho ha aclarit el Sr. Rodríguez, és l’origen del
nom de la direcció general; aquest és el gran problema
d’aquesta direcció general. D’acord, idò... hem de gestionar,
hem de gestionar i hem de veure la gestió que es fa, no analitzar
el nomet de la cosa.

I ja quasi per acabar, clar, el Sr. Rodríguez ens dóna lliçons,
però resulta que llavors te’n vas al programa electoral de VOX,
i el punt dedicat a agricultura diu: liberalitzar el sòl, convertir
el sòl apte per ser urbanitzat tot, tot el que no hagi d’estar
necessàriament protegit per motius d’interès públic
convenientment justificat; el mercat del sòl és especialment
rígid, la seva regulació provoca una escassetat artificial que
eleva el seu preu. Això vol dir que hem de deixar de produir
aliments en el sòl fèrtil del nostre país i l’hem de dedicar a fer-
hi cases. Aquest és el suport que dóna VOX al sector pagès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Helena
Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Quant a les esmenes a la totalitat del PP i de VOX, on
expressen que el pressupost no respon a les necessitats reals de
les Illes Balears, doncs el Grup Socialista entén que el
pressupost sí que és suficient per atendre els objectius i les
funcions encomanades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. Hi votarem en contra ja que considerem que els
pressupostos donen resposta a les necessitats de la comunitat
per fer front a les conseqüències de la pandèmia, per una
banda, i també a la resta de necessitats del sector primari de
cara al seu present i futur. De fet es preveu més inversió tant en
la part d’ajudes de la PAC com del PDR, així com en la part
autonòmica per optar a més fons europeus per a projectes de
desenvolupament en matèria d’aprofitament d’aigües
regenerades per al reg, per a cultius resistents al canvi climàtic
o el foment de la producció ecològica, per exemple.

El pressupost de la conselleria és de 49,5 milions, amb un
increment del 12,6% respecte del pressupost de 2020, i això
suposa uns 5,5 milions d’euros més. Recordem que a partir de
2021 entrem en un nou període de la PAC, amb un nou marc
financer plurianual per al conjunt del període que va des de
2021 a 2027, la nova PAC serà aplicable de l’1 de gener de
2023, i durant 2021 i 2022 el reglament de transitorietat
defineix el pla financer sobre el fons europeu agrícola de
garantia o fons FEAGA, i el fons europeu agrícola de
desenvolupament rural o fons FEDER, i per accedir a tots
aquests fons doncs és imprescindible una aportació
pressupostària autonòmica, que en el cas de les Illes Balears ja
està assegurada per a 2021.

Quant a la resta d’esmenes començaré per les esmenes a què
donam suport, que són l’esmena número 16489 d’El Pi; hi
votam a favor i també de la transacció per cobrir una part de les
despeses per subministrament elèctric, amb la transacció de
150.000 euros que ha comentat el Grup Unidas Podemos.
També donarem suport a l’esmena d’afectació número 16879
del Grup Mixt perquè estem a favor d’un increment extra per
a Formentera, donades les dificultats afegides per l’elevat risc
de salinització d’aquesta bassa i per la dependència exclusiva
de l’illa respecte d’aquesta bassa de tot el reg agrícola.

A la resta d’esmenes no donarem suport, i aniré explicant
els motius una per una durant el temps que tingui disponible; si
no, al segon torn.

Quant a l’esmena 17311 del PP, bé, l’activitat o servei
essencial dels escorxadors és del competència municipal, i en
conseqüència els municipis tenen competència pròpia en la
regulació i en la gestió. 

I quant a l’esmena número 17312 del PP hi votarem en
contra perquè entenem que aquest pressupost és necessari per
fomentar el producte local i la promoció dels mercats i altres
accions per a la defensa d’un sistema alimentari just i
sostenible, i encara més ara, després de la crisi provocada per
la COVID; i per altre costat les ajudes a les confraries de
pescadors tenen ja una quantitat pressupostada suficient,
prevista tant en una ajuda directa a la Federació de confraries
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de pescadors com en una altra destinada al suport d’aquestes
confraries.

Quant a l’esmena número 17313 del PP, hi votem en contra
perquè entenem que ambdós capítols estan totalment justificats
i tenen una dotació ajustada a les seves necessitats, doncs
trobem que la dotació del capítol 2.f) és suficient per afrontar
les despeses relatives al manteniment d’equips o aplicacions
informàtiques, i al manteniment d’instal·lacions i vehicles del
FOGAIBA. I per altra banda la dotació del capítol 1 es fa
necessària per a la bona gestió i els serveis que tenen assignats.

I quant a l’esmena d’afectació número 17314 del PP, hi
votem en contra perquè no es pot desviar aquesta quantitat de
pressupost perquè perjudicaria altres partides que també són
vitals per poder ajudar el sector. De totes maneres el concepte
per al qual es proposa la subvenció està dins les adversitats
climàtiques que cobreixen les assegurances agràries
combinades, tant del sector ramader, com d’herbacis, de secà
i farratgeres.

Quant a l’esmena d’afectació número 17315 del PP, hi
votem en contra perquè el 2021 ja sortirà una línia d’ajudes
destinada a aquests tipus d’inversions amb dotació suficient. Es
preveu una dotació per a mesures del PDR que juntament amb
la dotació del fons Netx Generation de la Unió Europea i amb
l’anualitat 2021 del FEDER corresponent a la pròrroga del
període de programació de 2015-2020, doncs tot això permetrà
la modernització de les explotacions agrícoles ramaderes i
també la renovació de maquinària.

Quant a l’esmena 16730 de Ciudadanos, voten en contra
perquè la relació d’alts càrrecs de la conselleria està ajustada a
les seves necessitats per dur a terme polítiques per millorar
l’activitat agrària.

Quant a l’esmena de Ciudadanos RGE núm. 16734,
votarem en contra perquè aquest immaterial és també necessari
perquè es pugui dur a terme la gestió de les polítiques per
ajudar el sector primari.

Quant a l’esmena 16536 de Ciudadanos, idò bé, ja s’ha
comentat abans, com la resta d’esmenes de Ciudadanos, que no
contestaré una per una ja que es tracten temes que ja he
contestat en altres esmenes anteriors.

També volia comentar una esmena més, l’esmena d’addició
16667 de VOX, la votarem en contra perquè aquests fons són
indispensables per realitzar les funcions jurídiques,
econòmiques de contractació i d’assumptes generals i del
gabinet, així com de totes les despeses corrents de béns i
serveis necessaris per al correcte funcionament de la
conselleria. 

El pressupost de la Secretaria General és de 5.229.000
euros enfront dels 4.080.000 que tenia el 2020. Les seves
principals funcions són la gestió econòmica de personal,
administrativa i comptable, així com la gestió de tots els serveis
comuns de la conselleria i l’assessorament jurídic i suport
tècnic a la resta d’òrgans d’administratius de la conselleria. Per
tant, considerem que és imprescindible la seva existència.

També, ja per acabar, l’esmena 16668 de VOX, ja s’ha
comentat abans en parlar de sobirania alimentària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Passem ja als torns de
rèplica, en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he explicat l’objectiu i la
justificació de cadascuna de les esmenes parcials. 

El Sr. López em rallava que ens imaginem, etc, les esmenes
a la totalitat. Miri, jo sí que li vull dir que qui hagi seguit -qui
hagi seguit- al llarg de tot aquest any la trajectòria de la
Conselleria d’Agricultura segur que contemplarà tots els
incompliments i una gestió que no aporta resultats satisfactoris
per al sector. No en tenc cap dubte, Sr. López. 

Miri, per exemple, la indefinició i la manca de concreció
sobre el règim especial agrari, açò és un exemple d’aquesta
mala gestió o de la manca de gestió, com vostè ho vulgui dir.

Vostè em va dir al ple que estava assegurat un incremento
de los fondos de la PAC, que estava assegurat, no, Sr. López,
assegurat no hi ha res, és cert que hi ha una bona voluntat, com
també és cert que hi ha estat sempre, eh?, altra cosa és després
el que ens arriba, però a dia d’avui, Sr. López, no ens enganem,
no tenim res assegurat.

Sí voldria comentar a la Sra. Sureda o al Sr. Mas, quan
parlaven de la línia del PDR, podem fer un millor PDR,
podríem posar-hi més doblers, però si tancam la línia d’ajudes
al cap de dos dies d’haver-la oberta, ben segur que quedaran
fora molts, molts de pagesos que no hi varen poder optar.

Jo, Sr. López, em sap greu dir-li-ho, però és que discrep
totalment sobre el pressupost de la conselleria. Ben igual que
discrep sobre les funcions que fa avui Sobirania Alimentària. Jo
no he dit que siguin ni dolentes, simplement li he dit que els
havia fet sempre el Servei de Qualitat Alimentària. Per tant, el
PP no és que vulgui llevar pressupost, el Partit Popular, res més
enfora. Ara, també és cert que el que no volem és pagar favors
a afiliats de Podemos. 

Jo li he de ser molt sincera, Sr. López, vostè s’excusa en la
promoció del producte local. Escolti, al Partit Popular li ho
dirà?, que hem presentat PNL referents al producte local, que
és veritat que hi hem donat suport entre tots i hi hem votat a
favor tots?, però escolti, és que a nosaltres no ens ha de
convèncer d’açò. Vostè no ens ha de convèncer d’açò,
simplement és una direcció general totalment prescindible. Les
mateixes funcions que fa ja les feia abans el Servei de Qualitat
Alimentària. Per tant, què s’ha aportat aquí? Res, fer favors a
afiliats de Podemos. És que hem de ser honestos, hem de ser
honestos, Sr. López.
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I al Sr. Mas, sí que és cert que hi ha molts de joves
agricultors que s’incorporen al camp, és veritat, però també és
veritat que n’hi ha molts que quan ho han provat ho abandonen,
per què?, perquè si no els feim el camp atractiu i no els ho feim
rendible estan condemnats al fracàs, està condemnat el camp,
si no es fa rendible, a l’abandonament.

Després, sí que volia fer un comentari perquè la Sra. Tur,
no sé si això és l’aclariment que ella volia fer, però jo no
tornaré tenir un altre torn de paraula. Ha comentat..., ara no hi
és,  que no havia presentat esmenes, supòs que deu haver retirat
la 16879 que a mi em consta aquesta esmena del Grup Mixt de
Gent per Formentera, en qualsevol cas si ens ho pot aclarir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Crec que no l’ha retirat, crec que
ha estat un... i al segon torn ho aclarirà, al segon torn ho
aclarirà...

Passem el torn ara al portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos per un temps de cinc minuts, Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en realidad hemos
constatado lo que era bastante previsible, o sea da la sensación
de que en este tema de agricultura son habas contadas, las
habas deben ser de producción agrícola con lo que en realidad
nosotros no haremos uso de este turno de réplica porque no
tenemos más que añadir.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Pasamos ahora el turno al
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo mejor de estos debates
parlamentarios es que ustedes no agotan nunca mi capacidad de
sorpresa. El Sr. Diputado de MÉS me ha dicho que los nombres
no son importantes. A ver, si algo tienen ustedes bueno, pero
bueno de verdad y que yo se lo reconozco como mérito porque
son insuperables en ese campo, no hay nadie que pueda hacerlo
mejor que ustedes, es en la utilización del lenguaje y ustedes no
dan puntada sin hilo. 

Cuando el Sr. diputado de MÉS habla de “país” no se
refiere a España se refiere a las Baleares, als Països Catalans o
a cualquier otra fantasía, pero utiliza esa palabra con plena
conciencia de ella y de su utilización y del contexto en el que
la utiliza. 

Por lo tanto, si ustedes colocan el nombre de “Dirección
General de Soberania Alimentaria” no es un nombre por poner,
lo hacen con plena conciencia de lo que quieren decir.

Entonces, yo lo único que les rogaría es que no nos tomen por
tontos. Sabemos perfectamente a dónde van destinados... todos
los nombres que ponen ustedes a todas sus consellerias y
direcciones generales.

Y quiero que entiendan, porque... nos decía el Sr. López
que esta conselleria ha aumentado y que los numeritos son los
numeritos, evidentemente, los números son los números y como
sigan ustedes en esta dinámica de sobredimensionar el
Gobierno de las Islas Baleares, los presupuestos del 2022 serán
todavía más históricos y más amplios, pero porque colocarán
ustedes a más gente y le voy a poner un ejemplo y con esto
acabo, Sra. Presidenta.

Ustedes serían capaces si les dejaran de crear una dirección
general de clips y grapas, al presupuesto siguiente nos dirían
que se han dado cuenta que por necesidades hay que separar
por una parte la dirección general de clips y por otra la
dirección general de grapas y en el tercer presupuesto nos
dirían que han visto que para coordinar mejor el Gobierno
tendrían que crear una secretaria autonómica de clips, grapas y
unión de papeles sostenible, y esa es su idea de cómo se
gobierna la comunidad y en esa idea estamos nosotros en contra
y por eso la enmienda a la totalidad.

La enmienda a la totalidad evidentemente no significa
vaciar de contenido toda la conselleria y tirar al cubo de la
basura todos los presupuestos, porque tanto ustedes como
nosotros sabemos que esa enmienda a la totalidad no se va a
aceptar. La enmienda a la totalidad, es decir, estamos en
profundo desacuerdo en cómo han estructurado ustedes estas
consellerias y estos presupuestos, y en esas enmiendas a la
totalidad les recuerdo -a la totalidad de los presupuestos- han
sido tres de cuatro los grupos de la oposición que se han
mostrado a favor de una enmienda a la totalidad de los
presupuestos de esta comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra. Pons,
li voldria fer un aclariment. En el tema del PDR efectivament
és necessari que hi hagi una partida econòmica major. I el tema
-ja ho vaig comentar el dia de la moció- el tema que es
tancassin els terminis per poder accedir a les ajudes no és la
primera vegada que passa, ja vaig dir que en temps del Sr.
Company també passava, i és perquè s’acaba la partida. Que sí
que és cert que puc compartir amb vostè que no és necessari
que es tanqui, perquè si hi ha altres... o no acaben altres
partides, o si hi ha altres ajuts que puguin arribar i es puguin
destinar a aquesta gent, sí que estaria bé que almanco la
conselleria atengués les necessitats del sector per després
poder-los ajudar, si així troben els doblers adients.
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Respecte... Sr. López, vostè ha dit, respecte de la Direcció
General de Sobirania Alimentària que ajuda en promoció de
producte local, quilòmetre zero. Per les referències que jo tenc,
sobretot ajuda a productors grans com poden ser PIEMA o
Camp Mallorquí, però el que és cert és que a cooperatives
petites, les cooperatives, d’allà on han tengut subvencions i
ajudes pel quilòmetre zero, pel producte local, ha estat de
Comerç, no d’aquesta direcció general. També vull que quedi
clar perquè en aquest cas a les cooperatives, als productors
petits, no els ha arribat ajuda de la Direcció General de
Sobirania Alimentària.

I respecte de les votacions de la resta d’esmenes dels grups
parlamentaris, he passat al lletrat un llistat d’així com farem les
votacions. Nosaltres donarem suport a les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, la 17311, la 17313, 17314 i 17315; a la
resta ens hi abstendrem. També donarem suport a les RGE
núm. 16735, 16736, 16737, 16738 i 16739 del Grup
Parlamentari Ciutadans; a la resta d’esmenes d’aquest grup
parlamentari ens hi abstendrem. Votarem en contra de la 16667
i la 16668 del Grup Parlamentari VOX; a la resta ens hi
abstendrem. I del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, ens abstendrem a la 16879, que és la que s’ha
presentat, i supòs, com dirà la diputada, és que s’ha obviat de
dir que la tenien presentada. Per tant, aquestes seran les nostres
votacions a les esmenes que s’han presentat. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Sílvia Tur..., que
no hi és en aquest moment. Bé, quan vingui intentarem aclarir
si manté o no aquesta esmena.

I passem ara als torns de contrarèplica. Té la paraula pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos el seu portaveu, el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Solo..., lo tendrá que decir la diputada,
pero le he preguntado, porque yo tenía también esa duda, les he
preguntado cuando ha acabado y me ha dicho que había sido un
lapsus, que sí que estaba presente y que no está retirada, pero...,
sí, es su enmienda, pero que lo diga ella, supongo. Pero era
para aclararlo, porque como todos teníamos la duda se lo he
preguntado y me ha dicho que sí, que sí que estaba y que no lo
había retirado.

Bueno, la Sra. Pons, del Partido Popular, comenta una
realidad que..., bueno, su realidad, que dice que parece ser que
todos los sectores opinan que realiza mal la gestión la
conselleria, pero es que cuando hablamos con los sectores están
contentos, dentro de lo que hay; sabemos que siempre necesitan
más. Entonces ¿que todo se puede mejorar?, en la vida todo se
puede mejorar, pero no se realiza una mala gestión cuando este
primer año ya se han puesto casi a puntos todos los expedientes
de FOGAIBA y se ha ido trabajando.

Entramos todo el rato en el relato de si se colocan amigos,
afiliados o no. Yo son cosas que nunca digo -soy secretario de
organización también de Podemos a nivel autonómico-, nunca
hablo de estas cosas, pero si cogen la relación de cargos alguna
vez verán que de toda la conselleria, con sus asesores y con
todos, sólo hay dos personas afiliadas a Podemos, sólo dos; el
resto o son de otros partidos o son independientes, y eso es algo
notorio, porque los directores generales se sabe, porque tenían
relación con el sector, igual que el gerente de FOGAIBA. Es
que..., claro, es que choca luego la realidad. Sí, pero me dice
uno de siete. Entonces no es por eso, el trabajo que hizo la
señora que comenta, la directora general actual, en el Congreso
tenía mucho que ver con el trabajo de soberanía alimentaria, no
en el concepto que suele poner el Sr. Rodríguez sino un trabajo
de cómo impulsar al sector y promocionarlo. Era por
conocimientos, no por equis o y griega de si tienen amistades
o no. Siempre lo dicen; yo nunca entro en eso porque no me
gusta este tipo de debates, pero es que los datos objetivos... No
es una conselleria que ha colocado a militantes, no; bueno, pues
hay partidos que lo hacen, hay partidos que lo hacen, de hecho
es la práctica habitual, pero nosotros no utilizamos esos
espacios para promoción interna, ni mucho menos, y eso es
algo que se puede ver con los nombres y apellidos de la gente
que hay.

No me gusta hablar de eso. Me voy a... VOX. Comentaré...,
dicen la política de la dirección general de los clips y las
grapas, se ha hecho una burla de cómo hace un crecimiento del
sector público... Bueno, yo también podría hacer la misma,
pero al contrario, es decir, que cuando gobierna la derecha -
ustedes nunca han gobernado- tendría que decir que cuando
gobierna la derecha lo que acostumbra a hacer es que empieza
a recortar servicios en sanidad, empieza a recortar servicios en
educación, bla, bla, bla, y al final acaba todo privatizado y una
administración muy pequeña que luego no tiene poder cuando
vienen mal dadas para hacer frente a nada.

Como estamos siempre en esa dualidad, que si la
administración tiene que ser fuerte y si tiene que ser punta de
lanza de hacia donde se encamina la sociedad o no, es normal
que haya confrontación entre oposición y gobierno en este
sentido. Nosotros siempre vamos a creer que una
administración fuerte que defienda los intereses de la gente y
que marque el camino de la hoja de ruta de su sociedad en si,
incluido el tipo de modelo económico que hay, va a ser
necesaria. Si usted quiero hacer la mofa de lo de los clips y las
grapas, acuérdese que desde el otro prisma también pueden la
mofa de las tijeras y que podan todo y queda todo desierto.
Entonces en ese sentido quiero dejarlo ahí, porque puntos de
vista hay muchos y muy diversos.

Ha hecho una premisa, y con esto acabaré, para ser breve,
que claro, que aquí acierta usted, dice “presento una enmienda
a la totalidad”, quiero recordar que lo de tres era enmienda a la
totalidad de presupuestos; a la enmienda a la totalidad de la
conselleria -que por eso lo he comentado- son dos. ¿Vale? Pero
esto es algo técnico. Ha dicho: lo presentamos porque damos
por hecho que votarán que no, sabe usted que no va a salir.
Claro, da la premisa de que nosotros vamos a ser responsables
y usted se permite no serlo. Eso, vale, sí es así la realidad, pero
no debería de ser así, debería de trabajarse pues como ha hecho
Ciudadanos o El Pi. Ya dijeron que no les gustaban los
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presupuestos, ya lo dijeron. Salió que no y se han puesto a
trabajar para mejorarlos, en la medida que sea, aunque sea
poquito. Cada grupo hace lo que quiere, yo solo lo comento.
Luego cada grupo tiene la estrategia que quiere. 

Y por mi parte, nada más. Aclarar que la votación, ya lo
hemos dicho. Ahora la compañera del Grupo Mixto dirá si
sigue adelante o no. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López. Passem el torn de paraula..., després li
donaré un moment la paraula perquè es defineixi, però ara
correspon el torn al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Molt breu, només una cosa. El nom és
important, més important és el que fa cada direcció general,
molt més que el nom, però si vostès se segueixen entretenint
amb els noms i s’ho passen bé, el que farem a partir d’ara serà
posar noms molt potents ideològicament a les direccions
generals, faran la seva feina i vostès s’entretendran amb els
noms, com ninet s’entretén amb una joguina.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Passam el torn ara a la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Helena Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré ús del segon torn. Només
serà per confirmar el nostre sentit de vot, nosaltres votarem a
favor de l’esmena 16489, d’El Pi, i 16879, del Grup Mixt, i a
la resta d’esmenes hi votaríem en contra. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

 Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Passem la paraula només un
moment perquè em confirmi si es manté o no l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sí, gràcies, presidenta. Deman disculpes per la meva
primera intervenció perquè ha estat un lapsus. Deman perdó a
tothom. Sí, evidentment, hi ha una esmena nostra que té a veure
amb infraestructures de regadiu i es manté.  Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, per l’aclariment, Sra. Tur. Passarem llavors,
a la votació de les esmenes de la secció 20. La votació és
electrònica, per això demano que la gent estigui concentrada

perquè no es repetirà cap votació, i seguirem l’esquema que ens
ha passat el Grup Parlamentari El Pi perquè és l’únic grup que
ha demanat votació per separat. 

Passarem, doncs, a la votació. En primer lloc, passarem a
votar les esmenes de la secció 20, Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, del primer grup d’esmenes del Partit
Popular, esmenes número 17311, 17313, 17314 i 17315.
Passam a votar. Votam. 

EL SR. SECRETARI: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passem a votar un segon grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes número 17237, 17238, 17239
i 17312. Passam a votar. Votam. 

EL SR. SECRETARI: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam ara a votar un primer grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes número 16735, 16736,
16737, 16738 i 16739. Passam a votar. Votam. 

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passem ara a votar un segon grup d’esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, esmenes número 16730, 16731,
16732, 16733 i 16734. Passem a votar. Votam. 

EL SR. SECRETARI: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

És el torn ara de dos grups d’esmenes del Grup
Parlamentari VOX, en primer lloc, votarem les esmenes 16667
i 16668. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI: 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

 Segon grup d’esmenes del Grup Parlamentari VOX,
esmenes número: 16598, 16609 i 16612. Passem a votar.
Votam. 
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EL SR. SECRETARI:

1 a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passem ara a votar l’única esmena presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, que ha estat
transaccionada i la votem amb la transacció acceptada,
l’esmena número 16489. Passam a votar. Votam. 

EL SR. SECRETARI: 

9 a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per últim, votarem l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, esmena número 16879. Passem a votar.
Votam. 

EL SR. SECRETARI: 

  7 a favor, cap en contra, 6 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’aquesta manera, acabem la votació de la secció 20. 

    Són les 12:17, a les 12:30, si els sembla bé, començarem la
secció 25. Dotze i mitja. Gràcies a tots.

(Pausa)

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

EL SR. PRESIDENT:

Si us sembla bé, diputats, diputades, començarem. Secció
25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge amb les seccions i
entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, esmena 17240; E05,
Institut Balear de l’Habitatge, esmena 17241; E06, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, esmena 17242; E11, Port de les Illes
Balears, esmena 17243; C11, Consorci de Transports de
Mallorca, esmena 17244.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, esmena 16599; E05,
Institut Balear de l’Habitatge, esmena 16605; E06, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, esmena 16606; E11, Port de les Illes
Balears, esmena 16610; C11, Consorci de Transports de
Mallorca, esmena 16635.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa 413B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmenes
17008, 17316, 17332, 17333, 17009 i 17320; al programa
521A, infraestructures bàsiques, esmenes 17001, 17000 i

17003; al programa 521B, ordenació i inspecció del transport
terrestre, esmenes 17334 i 17193; al programa 522A, ports i
transport marítim, esmena 17335; E05, Institut Balear de
l’Habitatge, esmenes 17011, 17012, 17013, 17189, 17317,
17318, 17319 i 17321; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca,
esmenes 16998, 16999, 17305, 17323, 17324, 17325 i 17326;
E11, Ports de les Illes Balears, esmenes 17002, 17301, 17327,
17328 i 17329; C11, Consorci de Transports de Mallorca,
esmenes 16997, 17004, 17005, 17006 i 17322.

Grup Parlamentari Ciutadans, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431A, gestió i foment de
l’habitatge social, esmena 16797; al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmena
16754; al programa 512A, infraestructures bàsiques, esmenes
16786, 16751, 16752, 16827 i 16753.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmenes
16678 i 16680; al programa 511B, Direcció i serveis generals
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, esmenes 16669, 16670,
16675, 16679 i 16681; al programa 521A, infraestructures
bàsiques, esmena 16671; al programa 521B, ordenació i
inspecció del transport terrestre, esmena 16672; al programa
521C, transport ferroviari, esmena 16673; al programa 521D,
transport per carretera, esmena 16674; al programa 522A, ports
i transport marítim, esmena 16676; al programa 522B,
aeroports i transport aeri, esmena 16677.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, al
programa 431A, gestió i foment de l’habitatge social, esmena
16490; al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció
del patrimoni, esmenes 16491, 16492 i 16523; al programa
521C, transport ferroviari, esmenes 16493 i 16494; al programa
522B, aeroports i transport aeri, esmena 16533; E05, Institut
Balear de l’Habitatge, esmena 16495.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, al programa
431A, gestió i foment de l’habitatge social, esmenes 16864 i
16865.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, al programa
431A, gestió i foment de l’habitatge social, esmena 16873;
E05, Institut Balear de l’Habitatge, esmena 16874.

Una vegada presentades les esmenes i abans de començar
el debat, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Lluís Camps substitueix Antoni Costa.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

Marc Pérez-Ribas substitueix Juanma Gómez.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Alejandro López sustituye a Antònia Martín.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Josep Castells. Gràcies.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Campomar. Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs, Maria Antònia Truyols.

EL SR. FERRER I RIPOLL.

Joan Ferrer, Irene Triay.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Iniciarem el debat. Per a la defensa
conjunta de les esmenes té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Lluís Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, bon dia, senyores i senyors diputades. Des
del Grup Parlamentari Popular veiem uns nous pressuposts
ficticis que ens fan recordar els pressuposts dels darrers anys
d’aquest govern amb un preocupant baix resultat d’execució de
tot l’anunciat i compromès, per exemple en habitatge,
promocions, com la del carrer de Borja Moll, anunciades i
pressupostades des de l’any 2018, i com es troben? Aturades.
Des del principi d’aquest any han executat només un 24% i ara
es troben una vegades més en licitació, que ja veurem com
acabaran, que segurament no acabaran gaire bé. 

La transferència de 10 milions d’euros que van fer per a
Serveis Ferroviaris aquest any tot ha estat un fum. Més
informes que ens venen i despesa innecessària en publicitat. I
tot no pot ser que es justifiqui amb la COVID-19.

Ens trobam també davant uns altres pressuposts irreals ja
que preveuen hipotèticament accions importants condicionades
a decisions d’altres administracions, però incapaços de donar
resposta al moment, ara, al present.

Les xifres són per no dormir, per assumir ja d’una vegada
que l’estratègia plantejada no funciona, no soluciona el dia a
dia d’aquestes més de 8.000 persones inscrites a l’IBAVI en
espera d’un habitatge, així com a les més 34.000 persones i/o
famílies que es troben ja en una pobresa severa sense recursos
que, desgraciadament, ja tenim entre nosaltres, o les més de
300.000 persones amb unes necessitats moderades. I què fan
vostès? Ens venen fum. El problema el tenim avui, demà, el

mes que ve, no serà quan digui el Sr. Pons i la Sra. Armengol.
Cregui’m que el problema és molt greu. 

Per tant, les esmenes que ha presentat el Partit Popular van
encaminades a resoldre aquestes necessitats d’ara, del present,
ja que vostès segueixen sense voler donar resposta d’habitatge
real i poder ajudar des d’avui els ciutadans els quals són la
nostra màxima responsabilitat. Per tant, deixin de fer pel·lícules
i facin la feina de forma diligent, efectiva i real.

Aprofit aquest introducció per anunciar que l’esmena a la
totalitat la deixarem per al seu oportú debat al plenari de la
pròxima setmana, així com que farem una votació d’abstenció
a les esmenes de la resta de grups, que no vol dir que no puguin
ser aprovades perquè puguin estar en línia amb el que nosaltres
pensam que és el millor per als ciutadans.

Dins aquesta conselleria el Partit Popular ha presentat una
sèrie d’esmenes, 37, de les quals entenem que de forma urgent
haurien d’asseure’s i canviar l’estratègia, ja que la necessitat
d’habitatge està essent una prioritat per a milers de ciutadans de
Balears i no poden negar-me que el ritme que du el Govern va
en contra de la urgència, per tant, obri un nou espai per
començar i minimitzar i reconduir el problema inhumà que
provoquen les seves polítiques.

Hem presentat 14 esmenes relacionades amb l’habitatge,
vull destacar la 17007 per un import d’1,5 milions d’euros per
augmentar la dotació per a la millora de l’accessibilitat a
edificis i habitatges privats, proposta de més de 500.000 euros
en comparació amb aquest any que acabarem, perquè el Partit
Popular sí és previsor i realista davant les seves necessitats.

Una altra esmena, la 17332, al voltant d’uns 11 milions
d’euros per a un pla de rescat a les famílies de l’accés a
l’habitatge, ampliació de la partida d’ajudes a habitatge fins
arribar als 20 milions d’euros per a aquest exercici 2021.

Una esmena a favor per construir habitatge a l’illa de
Formentera per 1,5 milions d’euros; diferents esmenes
destinades a reparacions i manteniment, com a exemple només
les intervencions fetes aquest any 2020 a Son Gotleu, se’n
deuen anar una bona picossada d’aquests recursos, per tant, les
promocions existents s’han de mantenir en bon estat per evitar-
ne un mal ús.

Esmena per millorar l’habitatge de lloguer amb els
ajuntaments, també una nova línia que entenem que és
important poder tenir-la en consideració. Duen dos anys posant
als pressuposts partides referents als grans tenidors, aquesta
Llei 5/2018, de 19 de juny, que Podemos volia aplicar a tots els
habitatges buits, després va girar el focus cap als bancs i els
fons voltors, perquè dins la seva formació algú sortia perjudicat
tal vegada o la improvisació del discurs fàcil? Ja veurem com
acaba aquesta nova assignatura.

La realitat a dia d’avui és fum i la gent pateix i molt davant
les seves polítiques virtuals i de decorats. Nou pisos és la
realitat després de 65 mesos de ser al Govern, senyors
socialistes, MÉS per Mallorca i Podemos. 5 milions d’euros
l’any passat, aquest any que... aquest mes que acabam, varen
destinar per als grans tenidors, aquest any per al 2021 reserven
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2 milions d’euros, presentam l’esmena 17011, per cert,...
perquè es puguin reconvertir en prioritats que vostès a dia
d’avui no són capaços de donar sortida.

Pel que fa a Serveis Ferroviaris ens duen venent des de
l’any 2018 que s’incrementarà en nous 25 conductors per poder
millorar i incrementar freqüències de tren, però la realitat, si
comparam el pressupost d’enguany amb el que hem d’aprovar
la setmana que ve, les xifres són idèntiques.

L’esmena 16999, de 500.000 euros per a reparacions i
manteniment. Una esmena també, la 17305, per a l’estació de
Sant Joan a Sineu, un punt de trobada important
d’excursionistes el qual urgeix una actuació per al seu bon
estat.

Esmena per dotar de mesuradors de CO2 tot el transport
públic, tren, metro i bus, ho entenem lògic, no ho creuen? Si el
Govern obliga els bars a instal·lar aquests mesuradors, que doni
bon exemple l’administració. Avui hem vist als mitjans de
comunicació que hi haurà una partida de 4.800.000 euros per
ajudar, ens sembla coherent i lògic que puguin ajudar els
establiments, però entenem que vostès, com a administració,
també han de complir i han de donar exemple.

Quant al Consorci de Transports de Mallorca presentam
l’esmena 16997, no troben que ja han estudiat prou? Si amb un
5% tot sol dels informes i els estudis que duen fets els
haguessin aplicat les coses funcionarien prou millor.

Esmenes al manteniment i facilitar aparcament per poder
incrementar l’ús del transport públic, també entenem que és
necessari facilitar que les persones, els ciutadans puguin tenir
una certa comoditat per poder fer un bon ús del transport
públic.

Quant a Ports IB, la maniobra que varen fer aquest any amb
els 10 milions d’euros en transferir als Serveis Ferroviaris, per
què? Ara resulta que deixen de condicionar ajuts que venguin
d’Europa. Per cert, fins i tot fallen ja en les seves presentacions
que van fer fa dues setmanes, que empren els plànols del metro
per fer ara el tramvia i el resultat és que és una foto més.

Segons vostès, els seus objectius de l’exercici són recuperar
els recursos humans perduts durant els darrers anys de crisi
econòmica, sigui amb el reforç de la plantilla administrativa, la
recuperació de departaments extingits, com medi ambient,
prevenció de riscos, qualitat i màrqueting o el reforç del cos de
guardamolls per millorar la funcionalitat i el servei de l’ens. I
jo li deman: ara no hi ha una crisi volen dir, baix la seva
justificació que fan en aquest document?

Ens preocupa la caparrudesa del conseller Pons davant el
conflicte que té obert amb el poble de Fornells amb les obres
de la segona fase del projecte de rehabilitació integral del port,
quan sabem que hi està en contra l’associació de vesins del club
dels jubilats, l’associació de comerciants, la confraria de
pescadors, fins i tot el mateix ajuntament del Partit Socialista
va votar abstenció. No li dóna a entendre que algú no du la
direcció encertada? O són tots els altres que van en contra
direcció?

Aquí els ducs d’alba, aquest any hem vist que el Govern ha
acabat d’assumir i la responsabilitat que fa anys que li presenta
esmenes el Partit Popular quant als ducs d’alba de Ciutadella
per donar cobertura i seguretat. Nosaltres seguim amb una altra
esmena perquè entenem que no seran suficients les partides que
han dotat vostès, així com també una esmena, la 17329, de
construcció d’una rampa al varador a Portocolom que també
entenem que és necessari per donar un bon ús i per incrementar
la seguretat.

Per acabar, el Partit Popular ha presentat tota una bateria
d’esmenes fetes d’una manera responsable i propositiva pensant
que la majoria poden ser aprovades per altres grups
parlamentaris i millorar els seus pressuposts els quals no deixen
de ser un brindis al sol en molts d’aspectes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari
Ciutadans té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas per un temps de
deu minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, les línies programàtiques del Grup
Parlamentari Ciutadans tant a mobilitat com a habitatge les hem
desenvolupades durant aquests mesos de legislatura i ja les vam
presentar al Pla reactivació que es va firmar fa uns mesos i, per
tant, aquí ja es van incorporar moltes de les nostres propostes,
sobretot en tema d’habitatge.

En l’àrea d’habitatge des de primer moment hem insistit en
la necessitat de construcció urgent d’habitatge públic i en la
major quantitat possible. En totes les iniciatives de construcció
d’habitatge nou hem suportat al conseller Marc Pons, en la seva
construcció, perquè les Illes Balears tenen un dèficit de
construcció d’habitatge públic acumulat des de fa més de vint
anys, com ja vaig mostrar fa unes mesos quan vam fer una
moció d’aquest tema. 

És necessària la construcció urgent d’habitatge públic per
donar sortida als milers i milers, uns 8.000, abans de la
pandèmia, de famílies que estaven interessades en acollir-se i
van presentar sol·licitud per accedir a un habitatge públic. Però
amb la construcció d’habitatge públic, de nova construcció, no
n’hi ha prou, no n’hi ha prou per recuperar 20 anys
d’escassíssima construcció i uns darrers cinc anys on no s’ha
construït pràcticament cap habitatge públic. I ara, en un any o
dos no podrem donar-li la volta a la situació.

Per tant, i aquí hem insistit molt des del Grup Parlamentari
Ciutadans, és necessària la col·laboració publicoprivada per a
la construcció d’habitatge assequible, d’habitatge mitjançant
convenis de col·laboració entre ajuntaments, entre consells,
entre Govern, amb constructors, promotors privats, de forma
que també aprofitem i donem feina al sector de la construcció
altament tocat per la COVID i si també proporcionem habitatge
assequible, principalment als joves i a les persones vulnerables.
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En aquest sentit hem presentat esmenes dintre de la secció
d’habitatge, perquè es facin estudis de col·laboració
publicoprivada d’habitatge assequible. Hem insistit molt en
aquest tema, hem tingut reunions fins i tot amb el conseller, és
difícil, tots som conscients que és difícil trobar formules de
construcció pública privada en habitatge social, però hem
d’aprofundir i hem de trobar solucions perquè es puguin
materialitzar convenis d’aquests tipus.

D’altra banda, dintre del pressupost actual, el que debatem,
hi ha partides que considerem que no es podran dur a terme, la
famosa dels grans tenidors, de què ja n’ha parlat el meu
portaveu precedent, l’any passat hi havia una partida 5 milions,
segurament no es devia gastar molt, perquè seguim sense tenir
cap immoble que provingui del famós Registre d’habitatges
buits de grans tenidors, famós per la seva poca transparència,
perquè nosaltres hem demanat en diverses ocasions que ens
faciliti aquest registre i encara esperam. Som conscients que per
molt que es divulgui que..., o es va divulgar en un principi que
hi havia milers d’habitatges desocupats a les Illes Balears que
eren de grans tenidors, la realitat és que aquests habitatges
segurament seran desenes i molts d’aquests si els grans tenidors
no els han posat en lloguer o en venda, deu ser perquè o estan
en condicions molt dolentes o estan ocupats.

Per tant, aquesta partida de grans tenidors que actualment
és de 2 milions, considerem que no s’utilitzarà, a no ser que
s’utilitzi per un afegitó, que ja va dir el conseller a la seva
intervenció, que també es podria utilitzar per comprar
immobles, en aquests cas sí que es podria utilitzar aquesta
partida. Però això té un problema, perquè si l’administració
comença a comprar immobles, seran immobles segurament de
preus baixos, que, a més a més, farà competència deslleial a
famílies que volen accedir també a aquest mercat. Però bé, això
ja és un altre debat.

Sí que presentem una esmena per a la partida de compres
per tempteig i retracte. És una partida que si bé, jo entenc que
segurament en alguns casos sí que seran estratègics, però que
comprar per comprar immobles per tempteig i retracte, així
talment surtin les compravendes, també, com he dit abans,
perjudica les famílies que volen accedir a un habitatge
assequible, perquè evidentment hi ha molts pocs habitatges
assequibles en venda a les Illes Balears i si els pocs que hi ha
que provenen d’HPO se’ls adjudica l’administració, el que
acaba succeint és que els preus pugen. Hem demanat una
esmena perquè 1 milió d’aquesta partida s’utilitzi en millora de
l’eficiència energètica de les edificacions que ja formen part de
l’IBAVI. En aquest cas, segons tenim entès, són 1.800
habitatges i aquests 1.800 habitatges els hem de mantenir i hem
d’aconseguir que tinguin uns ratis d’eficiència energètica que
s’adaptin a la realitat del moment. Això respecte d’habitatge.

Respecte de mobilitat, hem tingut diversos debats
recentment, aquesta setmana en ple, és un dels sectors més
afectats per la crisi derivada de la pandèmia, format per
moltíssimes empreses tant concessionàries, com privades, que
treballen per millorar els fluxos dels nostres ciutadans i dels
nostres turistes i que necessiten totes les ajudes possibles per
superar aquesta crisi. En aquest punt sí que voldria fer un
esment que el Sr. Conseller Marc Pons, va anunciar que
traspassaria al Consell Insular d’Eivissa 2.700.000 després del

Consell de Govern del 23 de novembre, per donar ajudes al
transport i finalment en el pressupost apareixen 2.200.000, amb
un greuge que afecta la mobilitat i tot el sector de l’illa
d’Eivissa. També hem presentat una esmena a Eivissa, perquè
el Govern col·labori amb el consell en el pagament del CETIS.

Hem presentat també altres esmenes en mobilitat,
principalment per fer estudis. Hem d’aprofitar la situació,
dintre de la desgràcia que tenim amb la pandèmia, per impulsar
les nostres empreses innovadores i que poden donar valor afegit
a la nostra indústria, i fem una aposta molt important,
considerem que el Govern hauria de fer una aposta molt
important per a la compra pública innovadora; així, hem
presentat una esmena perquè es faci un estudi de com es poden
fer plecs de condicions de compra pública innovadora, per
analitzar els fluxos en el transport públic a les nostres illes. Un
transport públic que s’hauria de discriminar entre el transport
públic orientat a turistes i un transport públic orientat a
residents. Tot això podria generar big data i generar negoci per
a les nostres empreses.

I també aliniat amb aquesta proposta, demanem una partida
per analitzar un bon de transport turístic, això a moltes
destinacions turístiques tenen bons per dies o per setmanes, de
forma que poden utilitzar tots els transports públics de l’àrea i
podria ser una iniciativa, en aquest cas demanem l’estudi, per
incorporar també el mateix, compra pública...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas vagi acabant per favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... i per potenciar les empreses tecnològiques de les nostres
illes. També hem demanat fer estudis per avaluar i pal·liar els
efectes de la pandèmia en el transport de mercaderies, però que
també es pot fer extensible a taxis, transport discrecional, etc.

Moltíssimes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació té la paraula
el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio
Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Antes hemos tenido un interesante
debate sobre la importancia del nombre de las cosas, pues esta
Conselleria de Movilidad y Vivienda, ni movilidad, ni
vivienda. Uno podría pensar que después de cinco años
gobernando ustedes, al menos en el tema de la vivienda
pública, de protección oficial, se habría avanzado algo, la
verdad es que no hemos avanzado absolutamente nada. Y
evidentemente el problema de la vivienda es un problema de
difícil solución, porque se acumulan diferentes causas, entre
ellas la limitación de espacio que tenemos en estas islas, no es
lo mismo las Islas Baleares que la estepa castellana,
evidentemente.
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Entonces, ante la situación de crisis en la que nos
encontramos, tenemos, por una parte, dar una solución a
problemas que son urgentes, de urgente necesidad, y, por otra,
empezar a hacer unos planteamientos a medio y largo plazo de
cuál ha de ser el futuro de la vivienda en Baleares.

Claro, si uno atiende a lo que llevan ustedes haciendo, se
han hecho un buc de primeras piedras; la Sra. Armengol nos
puede enseñar una retahíla de fotos con los diferentes alcaldes,
normalmente de su cuerda, con el conseller del ramo, haciendo
fotos de las primeras piedras. Pongan ustedes la segunda,
porque hay personaje del que se hacían muchos chistes porque
inauguraba pantanos, pero ¡leñe!, el pantano estaba; pero es
que ustedes inauguran la nada una y otra vez, una y otra vez,
una y otra vez. Y el problema de la vivienda en verdad es
acuciante, en esta comunidad es un problema grave, gravísimo,
y en estas circunstancias de la COVID aún peor, porque hay
muchas familias que han entrado en riesgo de exclusión y de
pobreza, ¿y cuál es la medicina que intentan ustedes aplicar a
este problema? Largárselo a los propietarios, prohibir los
desahucios, que apechuguen los particulares. Tanto hablar de
la cuestión pública, y al final son los particulares los que tienen
que llevar a sus espaldas el peso de no poder desahuciar a
personas que no les pagan. 

Por eso nosotros queremos crear un fondo COVID, porque
uno de los destinos de este fondo COVID sería el pago de las
rentas y los alquileres de aquellas familias en riesgo de pobreza
y de exclusión que se ven amenazadas con el desahucio por no
poder pagar las rentas, y hacernos cargo nosotros como poderes
públicos, no largar el problema a los particulares, que algunos
son dramáticos, ese problema de ocupación o de impago que
ustedes dicen que no existe y del que tenemos noticias a diario,
a diario; por cierto, incluso alguna compañera de Podemos, que
ha exclamado en las redes sociales el drama de la ocupación de
una vivienda que quería alquilar.

Y por otra parte, y ahí tengo que contradecir al Sr. Marc
Pérez-Ribas, lo del derecho del tanteo y retracto sí se debe
ejercer, sí se debe ejercer porque la vivienda de protección
oficial, aquella que financiamos con los recursos públicos, no
puede ser utilizada para la especulación. Cuando se construye
una vivienda de protección oficial se le da un plazo equis de
años al que podrá acceder al mercado libre de vivienda, pero
entretanto si alguien intenta vender esa vivienda a un precio
máximo de escrituración estipulado por ley, lo lógico es que la
conselleria ejerza el derecho de tanteo y retracto a ese precio
máximo de escrituración, para evitar lo que por desgracia ha
sucedido habitualmente, que son los pagos en negro, etc., y que
se especule con las viviendas de protección oficial, algo de lo
que por cierto ustedes de Podemos también tienen
conocimiento, de algún pelotazo de alguno de sus miembros
con viviendas de protección oficial.

En definitiva, es una enmienda a la totalidad de esta
conselleria que no atiende a las necesidades de vivienda. Hace
falta que ustedes abran un poco su mente, hagan planteamientos
urbanísticos reales, vean que el territorio es finito y que hay que
aprovecharlo. Cambien sus planteamientos urbanísticos y
construyan las viviendas que hacen falta en esta comunidad,
porque la intervención del mercado inmobiliario, por mucho
que hablen ustedes de poner precios máximos de alquiler no

funciona, lo han probado otros países, ha fracasado. Miren
ustedes como ha fracasado por ejemplo en Alemania esa
política, intentar regular el mercado desde los poderes públicos
al final a lo único que lleva es a escasez, a empobrecimiento y
a las colas, y tenemos la demostración fehaciente que siempre
que actúan de esa manera acaba así el mercado. Abran un poco
la mente. 

Evidentemente hace falta una política pública de vivienda.
Cojan ejemplo de algunas comunidades que lo hacen bien, por
ejemplo el País Vasco; en el País Vasco el precio de la
vivienda ha bajado, la gente tiene acceso bastante fácil a la
vivienda; ¿por qué?, por una política inteligente de viviendas
de protección oficial que han regularizado el mercado, sin
necesidad de intervenirlo, de prohibir y de todas esas cosas que
a ustedes tanto les gustan.

Por eso es nuestra enmienda a la totalidad de esta
conselleria, porque consideramos que no está haciendo bien su
trabajo. El trabajo de movilidad ya es para dejarlo a parte, o
sea, la falta de infraestructuras que padece esta comunidad,
sobre todo cuando ustedes gobiernan, porque para poner una
piedra en cualquier sitio, vamos, se monta la de dios y encima
tienen ustedes problema con sus satélites -GOB, Terraferida,
etc.; hemos visto lo que les pasa en el consell-, ¿y cuál es su
gran solución para el problema de la movilidad?, allí donde
gobiernan limitarnos la velocidad, deben querer que vayamos
en burro, a lo mejor así se soluciona el tema de la movilidad.

Hay que ser realistas, hay que saber donde estamos, hay que
crear infraestructuras, y si quieren dar una alternativa real al
transporte privado han de hacer un transporte público que
funcione y que al usuario le sea práctico para ir a su puesto de
trabajo o cualquier otro desplazamiento. El transporte público
en estas islas no funciona, no existe ese mundo ideal que
ustedes quieren crear donde todos vayamos en patinetes y
bicicletas porque no es la realidad, aunque a ustedes les
gustaría no es la realidad.

En definitiva, y como es ya la última sesión del día, he de
decirles que ustedes han intentado criticar nuestra manera de
hacer oposición con un rasgo muy típico de su sentimiento
estalinista: “ven aquí que te voy a hacer la autocrítica”. A ver,
nosotros hacemos una oposición responsable hacia las personas
que nos han respaldado y nos han traído a este parlamento.
Nuestra intención no es ser responsables frente a ustedes. Yo le
agradezco las lecciones de cómo tenemos que hacer la
oposición. De todas maneras espero que de aquí a dos años y
medio, más o menos, que faltan estemos en la otra parte, y
nosotros les daremos también -tranquilos- lecciones a ustedes
de cómo hacer la oposición.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, en aquesta
secció 25, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, hem
presentat un grapat d’esmenes que podem diferenciar en tres
blocs: per un costat, tema d’habitatge; per un altre costat, tema
de suport a sostenibilitat i energies renovables; i per l’altre, en
transport, tant ferroviari com aeri.

És cert que tenim nosaltres, des del nostre grup
parlamentari, tenim constància i reafirmam el que s’ha utilitzat
aquests darrers cinc anys, que són dues paraules, l’emergència
d’habitatge. És cert que hi ha molta necessitat d’habitatge a les
nostres illes, és cert que les polítiques d’habitatge que s’han fet
durant molts d’anys no han estat les idònies, i ja vàrem donar
suport en el seu moment a la Llei d’habitatge, sempre amb unes
matisacions, com per exemple el tema del preu taxat per
comprar habitatge privat, però així i tot consideram que s’han
de fer les polítiques d’adquisició de terrenys per poder fer
habitatge públic, i per tant des del nostre grup presentam una
esmena de 500.000 euros per col·laborar en l’adquisició del
terreny de Son Busquets perquè d’aquesta manera es pugui
després destinar a aquest habitatge tan necessari.

També en qüestions d’habitatge tenim una altra esmena que
és el dret de tempteig i retracte sobre habitatges de protecció
oficial per un valor d’1,5 milions d’euros. 

Pel que fa a ajudes a instal·lacions fotovoltaiques als
municipis, hi ha una esmena de 500.000 euros en vistes a la
sostenibilitat; i una per evitar la contaminació lumínica també,
de 200.000 euros, per augmentar les partides a municipis per
canviar les bombetes per bombetes led, que també són molt
necessàries i es van fent actuacions així com poden en els
diferents municipis de les nostres illes.

També sol·licitam o hi ha una esmena d’1 milió d’euros per
a instal·lació de plaques per tal d’afavorir les energies
renovables a Eivissa. Sabem que allà hi ha molta necessitat en
tema d’energia renovable, i per tant d’aquí aquesta esmena.

Pel que fa al transport sí que és cert que s’han anat fent
passes, passes, ara veurem a partir de dia primer de gener tot el
tema del transport amb autobús a l’illa de Mallorca a veure amb
les noves concessions com funciona. Vàrem ser crítics en el seu
moment, però ara esperarem que donin els seus fruits. 

Hem presentat una esmena pel tema del manteniment i la
conservació dels vagons dels Serveis Ferroviaris de 500.000
euros perquè sí que és cert que hi ha moltes deficiències i
vagons en molt mal estat i consideram imprescindible que es
vagin renovant i adequant aquests vagons. 

Després, també, es va debatre i va sortir fa poc a premsa, la
reactivació del tren fins a Artà. O sigui que hi va haver, per part
dels batles dels diferents municipis del Llevant, una reunió amb
el conseller perquè aquest projecte es posàs en marxa, i varen
dir que la dificultat era davant la falta de recursos econòmics
per poder-lo tirar endavant, però hi va haver un compromís que
es revisaria el projecte. Nosaltres hem presentat una esmena
d’1,5 milions d’euros per posar en marxa aquest projecte del
tren i via verda, que arribi a Artà. És una reivindicació

històrica, pensam que és necessari que s’activi de qualque
manera. 

I ja, per acabar, que també ho vàrem posar damunt la taula
i no vàrem tenir el suport dels grups parlamentaris d’aquesta
cambra però sí que consideram necessari estudiar la possible
creació d’una companyia aèria a les nostres illes. I, per això,
tenim una partida, o posam una partida de 100.000 euros
damunt la taula perquè es pugui, com dic, estudiar la
possibilitat d’aquesta companyia aèria. 

Res més. Les votacions pel que fa a les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, ho diré en el meu segon torn.

Gràcies, presidenta. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. A continuació té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, la
Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Moltes gràcies, presidenta. A veure, començaré amb les
esmenes que nosaltres hem presentat, que just són dues: la
16873, promoció d’habitatge social a Sant Ferran de Ses
Roques, com que el Govern està a punt, a punt, jo crec que
abans que finalitzi l’any ja ho haurà de rebre a la sessió per part
del Consell Insular de Formentera, d’uns terrenys que van
destinats a fer aquesta promoció, nosaltres consideram que és
imprescindible que el Govern tengui una partida per fer la
redacció del projecte.

Després tenim la 16874 per fer possible la creació de
l’Agència de l’habitatge a Formentera, aquesta és una esmena
que, d’alguna manera, repetim els darrers anys, però que
confiam plenament que l’any 2021 serà l’any en què realment
aquesta agència es posarà en marxa i que permetrà fer un servei
ampliat d’aquelles competències que se li atorga a l’IBAVI, i
que pugui donar una resposta més àmplia als ciutadans de la
nostra illa. 

I ara em posicionaré, en concret, permeti’m vostès, i que
ningú no s’ofengui, però em posicionaré sobre les esmenes del
Partit Popular perquè el Partit Popular sí que ha presentat
algunes esmenes que fan referència específica a Formentera, i
a mi m’agradaria explicar-los -perquè crec que és el correcte,
no?- per quin motiu no les suportaré, però també vull,
prèviament, donar les gràcies al Partit Popular per haver-les
presentat. He de dir, com a matís, que crec que és l’any, com a
mínim des que jo som diputada per Formentera aquí, que el
Partit Popular ha presentat més esmenes per a la nostra illa, i
això és positiu, i jo els ho agraesc. I ara els explicaré per què no
suportaré les seves esmenes. 

Vostès han presentat una esmena d’1.500.000 euros, la
17010, 1.500.000 euros per a habitatge de protecció oficial a
Formentera. És clar, se sobreentén, perquè no em cap una altra
opció, que aquesta esmena està presentada també en clau Sant
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Ferran, és a dir, en clau de fer possible aquesta promoció
d’habitatge que nosaltres també duim, perquè, ara per ara, no
hi ha possibilitat d’executar-ne cap altra. Per tant, el motiu pel
qual no la suportam és perquè, encara que el Govern disposàs
d’1.500.000 euros a l’any 2021 per a aquesta promoció,
realment, no serien executables, i vostès ho saben. Si el
projecte encara s’ha de redactar, i s’ha de tramitar i ha de rebre
autorització del consell, etc., tendríem immobilitzats 1.500.000
euros que, finalment, no s’executarien, per tant no seria realista
bloquejar aquesta partida. 

Una altra qüestió seria si ens trobàssim un escenari en què
el projecte estàs redactat, evidentment, seria una altra història.
Però, com que no és el cas, nosaltres no la suportarem i crec
que és de justícia explicar el motiu. 

Després, vostès també posen una esmena, la 17335, relativa
a la barca a Formentera i Eivissa, i a la inversa, Eivissa-
Formentera, amb 250.000 euros. Jo també vull explicar la raó
per la qual nosaltres mateixos no hem presentat cap esmena en
aquest sentit, així com sí ho vàrem fer per a l’any 2020, és
perquè el Govern ja ha previst aquesta partida, és a dir, és una
partida que està reservada dins el pressupost perquè, en cas que
les navilieres que s’han compromès a donar aquest servei
deixin de fer-ho al·legant causes d’inviabilitat econòmica
d’aquest trajecte, el Govern té el compromís de poder-ho fer.
I és per això que nosaltres no hem demanat bloquejar aquesta
partida i, per tant, per aquesta mateixa raó no puc suportar
l’esmena que vostès presenten. 

I, finalment, també presenten una altra esmena de 20.000
euros, per fer possible, interpret que més o menys en el mateix
sentit que ho hem fet nosaltres, que l’IBAVI a Formentera, que
aquesta agència d’habitatge a Formentera es pugui
desenvolupar en bones condicions, i aquí és obvi, nosaltres
tenim una esmena per valor de 50.000 euros i vostès en
presenten una de 20.000, entendran que suportem la que hem
presentat nosaltres perquè entenem que aquesta quantia de
20.000 euros és massa petita per fer possible que aquest
projecte arranqui.

I bé, aquestes són les esmenes del Partit Popular que fan
referència a Formentera i crec que, com a deferència, havia
d’explicar el motiu pel qual no les suportaré. 

I respecte de la resta d’esmenes, no em posicionaré ara
mateix, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passem doncs, ja, als torns en
contra. En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari d’Unidas Podemos, el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Nosotros, desde Unidas Podemos, sí
que creemos que estos presupuestos tal como están plasmados
sí que vienen a solventar o a intentar gestionar el problema,
sobre todo en este contexto tan complejo que es la COVID.
Son unos presupuestos que parece ser, por lo que ponen en las
cantidades, tratan de apoyar a las personas en situación de

vulnerabilidad económica o social, mediante ayudas de alquiler
a viviendas y otro tipo de obras que se están realizando, varias
viviendas de protección oficial, y licitar distintas obras y
localidades en el archipiélago.

A nivel de movilidad y transporte, estos presupuestos sí que
están incorporando una nueva perspectiva para adaptar toda la
realidad a una nueva sociedad como la actual, para intentar
gestionar durante este año que va a ser complejo porque la
COVID, a pesar de que ya parece que puede haber vacunas o
no, seguramente nos va a acompañar gran parte del 2021. Y, en
definitiva, nosotros sí que creemos que son unos presupuestos
que vienen a intentar paliar esta situación y, como se ha
comentado, y eso sí que es una realidad, el problema de la
vivienda y de la movilidad en específico además, es un
problema muy serio en Baleares, con difícil solución, y que se
debe abordar desde un prisma muy transversal y con un
proyecto muy a medio o largo plazo. 

La complejidad que tiene debido al territorio que es
Baleares, son islas, territorio muy limitado, hace que cualquier
planteamiento tenga que verse a medio y largo plazo teniendo
en cuenta los crecimientos y las fluctuaciones en cuanto a
población, sabiendo además que tenemos incremento del
turismo durante los meses de temporada, y que eso también se
ve afectado en nuestras infraestructuras y en toda la
configuración territorial en sí y, sobre todo, en cuanto a la
movilidad. 

Voy a pasar a comentar las enmiendas que es un..., estamos
debatiendo las enmiendas  del presupuesto en sí, no comentaré,
porque ya sería la tercera vez que lo comento, las enmiendas a
la totalidad de VOX y PP, no las comentaré.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, bueno,
tenemos enmiendas que son puntos a presupuestos que ya se
contemplan y que, además, siempre que hemos hecho las
consultas a la conselleria nos han dicho que son suficientes, con
lo cual, si el conseller nos dice que lo planteado es suficiente
para llevar él la gestión que quiere, no vamos a votarle a favor
a algo que propone el Partido Popular cuando el conseller nos
aclara que lo presupuestado, y es verdad que se refleja, ya es
suficiente.

También hay otras enmiendas, bueno, que se refieren a
temas que ya se han realizado o que ya se están realizando; hay
otras enmiendas que son competencia insular directamente, con
lo cual el conseller poco puede sacar y poner esas enmiendas
no tiene mucho sentido.

Y luego vemos unas enmiendas, bueno, que dentro de la
ideología y del marco que estáis tomando que es contra la
ocupación ilegal, en una línea defensora que, o bien no sé si
estáis defendiendo los seguros del hogar o a quién defienden
porque el porcentaje cuando se mira, es bajo, y además el
Código Penal actúa, y aquí ya se ha hablado en este parlamento
en cuanto vivienda de ocupación ilegal, las posibles
problemáticas, cómo se debería abordar y saber también que
todo el tema del Código Penal es a nivel estatal, lo digo para
aclarar cómo va esto.
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En general, el Partido Popular parece oponerse por
completo a estos presupuestos. Claro, cuando uno se opone por
completo dices, pues esto es que tienen un proyecto alternativo,
y me refiero con alternativo no solo a si se especula más o
menos, sino sobre todo me refiero a la parte social, para paliar
a esas personas con pocos recursos, el modelo de vivienda que
queremos, la dificultad del contexto actual de la pandemia; si
nos referimos a transporte público y lo que realmente se
necesita en Baleares y cómo apuntalar, porque sí que lo han
dicho, en cuanto a infraestructuras Baleares no que esté muy
sobrada, precisamente. Pero, claro, cuando uno lo analiza así
dices “tendrán un proyecto”; pues no, porque las veces que ha
gobernado el Partido Popular no es que pueda presumir de
gestión en cuanto a vivienda, ni mucho menos en cuanto a
movilidad, con lo cual uno se plantea qué modelo realmente
tiene el Partido Popular cuando ha gobernado durante muchos
años en Baleares, con algo que como comento, la movilidad y
la vivienda, no es de una legislatura, esto es de medio y largo
plazo, esto sí que son de pactos para pensar en la sociedad que
queremos y no en lo inmediato.

Desde Ciudadanos creo que todavía no han comprendido la
apuesta por un parque de vivienda pública en régimen de
alquiler social, creo, ¿eh?, por las enmiendas que he visto.
Aquel modelo que hace décadas se pensaba de pequeños
propietarios, que todos tenían su vivienda y que podían además
hacer negocio con ellos, ni siquiera me voy a poner a
describirlo a nivel ideológico, pero es que en nuestra islas -eso
se lo va a poder decir más gente incluso que no sean de grupos
progresistas- en nuestra islas, con un territorio tan limitado, no
se puede construir eternamente; la apuesta que tiene que hacer
-es una obviedad- la apuesta que tiene que hacer el Gobierno es
precisamente por esos alquileres sociales, por conseguir crear
un buen parque de alquileres sociales y que realmente eso se lo
que incida en el precio en si, porque luego ¿qué vemos? Por un
lado queremos potenciar el acceso a la vivienda, que creo que
es evidente, pero por otro lado en este atril hemos visto a gente
defender fondos buitre y otras entidades que por ejemplo se
dedican a alquiler vacacional, que sí que se ha visto que
aumenta el precio de forma directa y que lo padece luego la
gente, en un territorio donde vuelvo a decir que la vivienda es
muy limitada.

En ese sentido, claro, no estamos de acuerdo
ideológicamente con sus enmiendas, con lo cual no las
votaremos.

En cuanto a VOX, es la tercera vez que tenemos el debate
con las enmiendas presentadas, esa del famoso fondo COVID.
Ya le he comentado que (...) de no poner realmente a qué
quieren prioridades o no. Esta es mi impresión, cada uno tiene
la impresión que quiera. A mí cuando una formación política
tiene oportunidad de decir cómo lo harían ellos y no lo hacen,
que presentan algo genérico, pues me parece que simplemente
no se hace política y que aquí venimos siempre a hacer política,
pero es su opinión, cada grupo hace lo que quiera. 

Ha comentado lo de que le digo cómo realizar la oposición.
No en realidad lo que digo es saber diferenciar. Se puede
realizar oposición mediática, que principalmente es la que
realizan ustedes, pero en un contexto de COVID, al margen de
eso, que ustedes lo hacen siempre, también se espera una

oposición constructiva, y esa es la parte de crítica, por así
decirlo. Cada uno realiza la oposición como quiere y sólo
faltaba más; su partido tiene eso muy claro.

A El Pi sí que me gustaría decir que votaremos a favor de
la enmienda 16493, en relación a la mejora en el
mantenimiento y la conservación de vagones de Servicios
Ferroviarios de Mallorca; es una enmienda, como ha
comentado la portavoz, de 500.000 euros, la votaremos a favor.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Mixto, que incluyen
la 16864, 16865, 16873 y 16874, estamos pendientes de ver si
se aceptan las transacciones. En caso de que se acepten nuestro
voto será afirmativo. Esto lo podré confirmar en la
contrarréplica, cuando la diputada lo haya confirmado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Passem el torn de paraula, a
continuació, al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i molt breument. Des de
MÉS per Mallorca, com ja hem dit a altres comissions on
debatíem les altres seccions, nosaltres som un grup polític que
dóna suport global a aquests pressupostos. Primer de tot
entenem que la línia general dels pressupostos de 2021 vénen
marcades per un esforç pressupostari, per l’endeutament, un
endeutament justificat, perquè és necessari tenir com a prioritat
la protecció del poble de les Illes Balears davant la crisi social,
sanitària i econòmica derivada de la COVID-19.

També donam suport i aplaudim aquesta recerca d’un
suport de tota l’esquerra, uns pressuposts que comptaran amb
aquest suport de l’esquerra, del sobiranisme i de l’ecologisme
polític de les Illes Balears, de tot. 

També volem fer constar que evidentment aquest esforç que
es fa des del Govern de les Illes Balears és a causa d’una
conseqüència: un mal finançament que arrossegam
històricament i que ens obliga a fer un esforç, que des de MÉS
per Mallorca sempre ho hem dit, ens agradaria un pressupost en
base a un bon finançament que no a un endeutament, però
consideram que és necessari, imprescindible, i que no hi ha
alternativa.

Respecte dels pressupostos en si de la secció 25,
corresponents a Mobilitat i Habitatge, bé, aplaudim també
aquests acords o aquestes propostes que pareix que hi haurà de
transacció amb el Grup Mixt, amb les esmenes presentades per
Gent per Formentera i MÉS per Menorca, que esperem que
arribin a un acord de transacció. 

I també volíem fer constar dues qüestions. Primer de tot,
l’esforç que es fa per solucionar tots els problemes derivats
d’habitatge per la COVID-19, que s’incrementen evidentment
a uns problemes d’habitatge ja existents a les Illes Balears; és
que la COVID malauradament ha tengut conseqüències
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negatives sobre punts on ja eren reptes importants i on teníem
problemes a les Illes Balears, un d’ells és l’habitatge, per tant
plou damunt banyat, i creiem que amb aquests pressupostos
s’hi fa un esforç supletori, com ja s’ha vengut fent per part de
la conselleria durant el darrer semestre. 

Crec que ha estat el Grup Parlamentari Ciutadans que ha fet
referència als grans tenidors, i jo ho voldria comentar, perquè
crec que vostè ha dit, el Sr. Marc Pérez-Ribas, que no treuen a
venda o a lloguer els seus immobles per les condicions dolentes
que s’estan donant. Hi estic totalment en desacord i ho vull
expressar; és a dir, si aquests habitatges, aquests immobles, no
surten a la venda o al lloguer és perquè s’ho poden permetre, és
perquè s’ho poden permetre, perquè un petit tenidor, una
persona que té un habitatge, dos o tres, i li afecta la crisi
econòmica, és que no li queda més remei. El problema d’un
gran tenidor normalment és que s’ho pot permetre, es pot
permetre especular durant la crisi per mantenir tots aquests
habitatges i posar-los en el mercat en el moment que li
convengui.

Pel que fa al pacte i al Govern, crec que, bé, aquest pacte
progressista que des de 2015 dirigeix el Govern de les Illes
Balears, i la política..., i aquest pacte també en el Parlament,
crec que han fet una política d’habitatge públic..., primer de tot
han fet una política d’habitatge públic, perquè en els anteriors
anys poca, poca n’hi va haver, i crec que ha anat evolucionant
positivament. Però jo reconec un problema, un problema que
és històric, que tenim les Illes Balears i té tot l’Estat, que és la
falta..., i crec que el Sr. Rodríguez de VOX hi ha fet referència
i compartesc..., que no serveixi de precedent, però és que ho
compartesc, crec que durant un minut que ha parlat vostè
compartesc paraula per paraula el que ha dit, i crec que no som
l’únic diputat, però ho compartesc, és a dir, la falta d’habitatge
públic, i això és perquè a finals dels anys vuitanta es va frenar
la inversió d’habitatge públic, es va frenar a nivell estatal. Això
és un problema a les Illes Balears i és un problema a l’Estat. 

És un problema que a més es va agreujar, perquè el poc
habitatge que es va generar era en règim de propietat.
L’administració feia habitatge HPO, encara ara en feim, s’està
intentant revertir aquesta tendència, encara se’n fa, i es posa...,
es fa un sorteig, un dia ens veiem tots, (...) no sé què, es fa un
sorteig, “a vostè li toca un pis i a l’altre, doncs no”. Escoltin,
això ha estat demencial, durant vint i busques d’anys o trenta
anys, que l’administració al final pràcticament, pràcticament,
regalés pisos, pisos a vegades que en deu anys podies passar al
mercat privat, o promocions d’habitatge, suposat habitatge de
protecció, perquè jo en el meu municipi això ho he viscut,
suposat  habitatge de protecció oficial, que no ho era, i que en
el minut zero aquests habitatges de protecció oficial ja eren al
mercat de lloguer, i al cap de dos o tres anys ja n’hi havia en
compravenda. Que a la gent més necessitada del meu municipi
li va tocar un pis i va haver de renunciar perquè no podia pagar
l’entrada. Això era demencial. I la gent amb més poder
adquisitiu, que també es va apuntar, que eren a la cua els varen
adquirir.

I aquestes dinàmiques han existit i això, és clar, és
demencial, l’aposta ha de ser, és a dir, l’administració ha de
tenir un parc d’habitatge públic com, per exemple, crec que el
Sr. Rodríguez ha fet referència, per un altre motiu, a Alemanya

tenen un parc d’habitatge molt més elevat que a l’Estat
espanyol. A França tenen un parc molt més elevat. És que, de
fet, l’Estat espanyol crec que és el país que té menys habitatge
públic, un país que hem presumit entre tots de ser un país que
hem dut amb una revolució social demòcrata i amb una
progressia durant molts d’anys i que hem fet polítiques socials
i que hem avançat, etc. Tots aquesta bandera ens l’hem
apuntada, però aquest problema no s’ha solucionat i no s’ha
solucionat perquè el poc HPO que hi ha hagut ha estat en règim
de propietat i no de lloguer. Crec que sí és voluntat d’aquest
pacte revertir aquestes polítiques.  

Quant a transport, crec que Unides Podem ha fet referència
que el Govern té un projecte, té una idea, i això em consta, em
consta per paraula del conseller. El conseller i el Govern de les
Illes Balears tenen una idea del que ha de ser el transport
públic, tenen un camí dissenyat, el tenen, el tenen, però tenim
un problema greu que és el finançament, que és el finançament
d’aquest transport públic. Una de les conseqüències de ser una
comunitat autònoma mal finançada on es veu més, a una de les
bandes on es veu més és en el transport. No només en el
transport amb les inversions que tenim sinó amb el preu del
transport públic.

I una de les demandes que tenim dins el règim especial és
la declaració de servei essencial que ens podria permetre
accedir a línies d’ajudes, com altres territoris de l’Estat hi
accedeixen, no per fer més trens o per fer més autobusos o per
posar..., no, sinó perquè els costos es puguin justificar
mitjançant les inversions que es fan amb els costos, amb el
personal i així el preu del tiquet seria més barat. Això és
important, aquesta declaració de servei essencial del transport
públic de les Illes Balears, o part del transport públic de les
Illes Balears.

Res més per part meva. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passem el torn al portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes gràcies, presidenta. Amb referència a totes les
esmenes que s’han presentat, començaré pel Partit Popular,
sobta sempre trobar-nos aquesta esmena a la totalitat, encara
que el portaveu d’avui no en vulgui parlar n’hem de parlar.
Crec que sempre segueix sobtant aquesta crítica a la totalitat,
que en el fons és una crítica als models completament
diferenciats que cadascun dels partits impulsam. Vostès tenen
model en mobilitat i habitatge que no concorda a més amb les
necessitats de les Illes Balears i no concorda tampoc amb la
voluntat que expressaren els ciutadans de les Illes a les darreres
eleccions. És un model que obvia per complet la problemàtica
de l’accés a l’habitatge digne i és un model en termes de
mobilitat que obvia per complet la crisi climàtica que vivim i
que a més necessita ser combatuda amb mesures de foment de
transport públic, que nosaltres explicitam en el pressupost que
presenta el Govern de les nostres illes.
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Per tant, nosaltres votarem en contra, evidentment,
d’aquestes esmenes i també votarem en contra de tota la resta
d’esmenes parcials, perquè intentaré enumerar de manera una
mica global quines són les nostres motivacions per oposar-nos-
hi.

Per un costat, les esmenes que presenten en termes
d’habitatge ens tornen a dur la seva promoció de compra fàcil.
Ja s’ha debatut moltíssim a aquest parlament quin és el model
d’habitatge que nosaltres perseguim, un model basat
precisament en el lloguer d’habitatge social i no és un model
basat en la compravenda, que vostès propugnen, que no cal
cansar aquí als diputats explicitant novament quin és el nostre
model, però sobta que aquesta esmena a més sigui repetida de
l’any passat. L’any passat ja la varen dur, s’havia debatut com
a PNL a aquest parlament i enguany ens la tornam a trobar. Bé,
no passa res.

Després hi ha un altre conjunt d’esmenes que en aquest cas
podien tenir cert sentit, ho he de reconèixer, que fan referència
a qüestions de manteniment, però que nosaltres les rebutjarem
perquè ja queden prou recollides a les partides que estan
explicitades en el Parlament.

Després ens trobam aquí un hit, dels darrers hits del Partit
Popular que és el tema de l’ocupació il·legal, ens duen una
partida de 400.000 euros per donar, diuen “protecció legal a
famílies i altres”. Jo crec que hagués estat millor que haguessin
posat “altres” directament i ja no posar “famílies”, perquè ja li
vaig explicar en aquest plenari, justament a vostè com a
portaveu accidental en aquell moment del seu partit, li vaig
explicar de manera suficient quina era la incidència de la
problemàtica del delicte d’ocupació i d’usurpació de domicili,
que no la negam en cap cas, però, és clar, si tenim en compte
que, segons l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, a l’any
2019 es varen tractar només 232 delictes de violació de
domicili, tenint en compte que tenim un codi Penal, tenim una
acció judicial, tenim una acció policial també, tenint en compte
que aquesta petita xifra, que són 238 delictes de violació de
domicili per a tot l’Estat espanyol, i si tenim en compte que
vostès proposen 400.000 euros, la veritat, alguns dels diputats
del nostre grup hem pensat que crec que dóna fins i tot per
contractar Rudolph Guiliani, però fora ja bromes, nosaltres
evidentment no estam d’acord en aquest model, ja li ho vàrem
explicar de manera suficient quina era la nostra rèplica a la seva
campanya de por que vostès volien propugnar.

Per una altra banda, trobam una petita píndola de
demagògia habitual en el tema dels càrrecs públics, una qüestió
també abundantment tractada en aquest plenari i que a més
pretenen vostès saldar amb 70.000 euros per a una partida de
manteniment.

Pel que fa al model de mobilitat és evident que tampoc no
hi ha una coincidència. Hem percebut algunes esmenes
localitzades en termes municipals. Jo li he recordat que les
eleccions municipals són a l’any 2023, no són l’any que ve i
també li he recordat que moltes de les qüestions que vostès
plantegen ja vénen recollides a l’ampliació de serveis de la
nova xarxa de transport públic del TIB.

La qüestió dels mesuradors de CO2 i passos a nivell, estam
d’acord amb aquesta afirmació, però hi votam en contra perquè
ja queda recollida a la planificació establerta en el mateix
projecte de pressupost.

La seva insistència novament a carregar contra el tramvia de
Palma, no?, vostès que ocupen la no gens grata posició de
formar part de tots els manuals de mobilitat on es critica el
metro del Sr. Matas com la pitjor inversió, ara el que volen és
carregar-se una altra inversió, en aquest cas avalada per tots els
informes tècnics possibles que és el Trambadia.

Per altra banda l’ampliació de les freqüències ferroviàries,
nosaltres hi estam molt d’acord, ja ho hem dit a la resta de
portaveus que donen suport al Govern; estam d’acord a millorar
la qualitat del servei, es faran una sèrie d’actuacions
precisament per millorar aquesta qualitat que redundaran en
una ampliació de freqüències.

Pel que fa al partit Ciudadanos, nosaltres votarem en contra
de totes les que han exposat, però sí que m’agradaria detallar-li-
ho perquè en algunes qüestions hi ha una certa coincidència,
com pugui ser en el que parlava vostè de la distinció del tipus
d’usuaris per poder manejar de millor manera el big data que
es genera. Això està contemplat en el nou programa de tarifari,
està contemplat també en el nou programa de la xarxa TIB. És
una qüestió amb la qual nosaltres estam molt d’acord, que és
poder tenir una informació molt real de quin és el tipus d’usuari
i d’aquesta manera poder planificar millor la mobilitat, la
mobilitat ordinària i després la mobilitat turística.

Pel que fa a l’esmena 16797, no li donarem suport perquè
el nostre model és, com deia abans, seguir amb el creixement
del lloguer social.

Pel que fa després a l’esmena 16753, consideram que queda
recollida fins i tot en el decret llei que vàrem aprovar aquesta
mateixa setmana a aquest plenari i amb això crec que don
resposta a totes les esmenes que presentaven.

Pel que fa a VOX, la mateixa reflexió que he fet a l’esmena
a la totalitat, supòs que vostè deu voler una... ens parlava d’una
estepa, no?, l’estepa castellana, deu voler una estepa de
buidor, de buidor completament al programa de mobilitat i
d’habitatge per a aquesta comunitat autònoma. Critiquen el
conseller que es fa fotos com si inauguràs pantans; jo li he de
dir que els pantans de Franco els construïen els presos
republicans. Les promocions públiques d’habitatge les
construeix el Govern de les Illes Balears amb unes condicions,
com es pot imaginar, completament diferents.

Tot plegat, després una sèrie de reduccions a les esmenes
parcials que són per generar aquesta mena de... d’aquest fons
de auxilio social gairebé, no ho diuen, però ens recorda molt
aquesta qüestió i desmantellen una pota de l’estat del benestar
que, ho obliden, però li he de recordar que és l’habitatge, per
un costat, i per una altre, l’accés democratitzat al transport
públic.

Al grup El Pi, nosaltres votarem a favor de l’esmena 16493,
ja ho ha explicat el portaveu d’Unidas Podemos, a la resta, hi
votarem en contra: consideram que Son Busquets, la seva
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compra ha de ser assumida per part del ministeri; les plaques
fotovoltaiques, el canvi de bombetes, etc., correspon a
qüestions que són d’una altra conselleria, que no són d’aquesta
secció que avui estam tractant; el tema del tren i la via verda a
Artà està contemplat però no dins l’any que ve, la prioritat de
l’any que ve és posar en marxa i arribar a Son Espases i
començar el Trambadia; i després, la companyia aèria, vostè
mateixa ja ho ha dit, ja s’ha parlat en aquest plenari, nosaltres
no donam suport a aquesta idea. 

Finalment, al Grup Mixt, Gent per Formentera, presenta
dues esmenes, l’esmena 16873, nosaltres proposam un canvi de
numeració de partida, ara ho lliuraré a la presidenta i als lletrats
perquè en puguin tenir constància, també a la resta de grups.
Per altra banda, l’esmena 16874, la votarem afirmativament. 

I pel que fa a MÉS per Menorca, en presenten dues també:
la 16864, nosaltres proposam una transaccional, un canvi en la
redacció de la motivació, que seria “Redacció del projecte per
a la construcció de 10 habitatges de protecció oficial a l’edifici
de l’escorxador de Sant Lluís” i també proposam un nou valor,
62.000 euros. I pel que fa a l’esmena 16865, una nova redacció
també proposam “Redacció del projecte de construcció de
pisos de protecció oficial al Clot de Santa Anna, a Es Castell”,
i també proposam un nou valor, de 240.000 euros, també ho
tendran detallat a la còpia de la proposta d’esmenes que
presenta el meu grup.

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer..., Ferrà. Ferrer!, perdó, ara ja no
estic... A continuació comencem els torns de rèplica. En primer
lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Josep Lluís Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per la Sra. Tur.
Agrair les paraules que ha tingut referents a les esmenes que
presenta el Partit Popular, el que passa és que hi ha coses que
no puc estar d’acord amb la seva justificació, no?

L’esmena 17010, referida a aquesta promoció que sembla
que tenen un principi d’acord vostès amb el Govern, dir-li que
fa dos anys, al 2018, quan ja el Sr. Pons i la Sra. Armengol, a
un dels seus viatges per Formentera ja van fer aquesta notícia,
aquest compromís i, per tant, nosaltres enteníem que des del
Partit Popular les coses que es comprometen, les coses que hi
ha necessitat, idò s’han de reforçar, en aquest cas amb una
esmena i, per tant, açò és el que ha fet el Partit Popular. 

Quant a la barca, que vostè ens ha fet el comentari,
nosaltres l’únic que diem és garantir aquesta partida de 250.000
euros, perquè ara hi ha un compromís, s’ha reprès una altra
vegada aquest servei, però nosaltres el que volem és anticipar-
nos per si venen mal dades que després els formenterers, en
aquest cas, principalment, no pateixin una vegada més
l’absència d’aquest trajecte, que es mereixen.

I quant a la partida, de 20.000 euros, bé, nosaltres som
conscients que es dona un servei ja a dia d’avui, a Formentera,
no és el servei que es mereixen, perquè parlam d’unes hores a
la setmana i, per tant, nosaltres havíem..., aquí hi ha la
diferència dels partits com vostè, que donen suport al Govern,
que els agrada inflar les partides, els agrada decorar la partida
amb 50.000 euros, com és el seu cas, contra la nostra, que és
molt més real, molt més assumible, dels 20.000 euros, aquí hi
ha la petita diferència que té el Partit Popular amb vostè, Sra.
Tur, però reiter les seves paraules cap a la meva formació. 

Quant al Sr. López, de Podemos, està clar que tenim models
completament diferents, està clar que les esmenes que nosaltres
presentam, idò, tenim aquest bagatge de l’experiència d’aquests
anys dins l’administració, vostès ja duen, comencen a dur uns
anys, amb govern o sense govern, però ja saben com funcionen
les administracions i, per tant, vostès ja són ara responsables
d’aquestes decisions.

Quant al tema de l’ocupació, és un problema que va
creixent, el que passa és que vostès li donen la importància que
li volen donar i no volen donar un missatge clar per evitar que
aquest tema vagi creixent arran de la comunitat o a nivell del
país. 

Quant a projectes, està clar que el projecte del Partit
Popular és difícil d’executar quan, normalment, ha d’assumir
la responsabilitat de gestió quan els partits de l’esquerra ens
deixen les institucions. El Sr. Borràs, que té una bona
trajectòria i sap..., i deu tenir bona memòria perquè una persona
que ha ocupat diferents càrrecs idò, normalment, quan el Partit
Popular ha d’assumir la seva responsabilitat de govern, el que
sol trobar molt són factures, de restaurants, factures de
projectes, factures sense pagar de tots els anys de govern de
l’esquerra, i ara centrats aquí en el Parlament, a l’any 2011,
recordar-los una vegada més, vam trobar 1.600 milions d’euros
de factures sense pagar.

I pel que fa a habitatge, Sr. Borràs, pel que fa a habitatge,
només hi havia 40 milions d’euros sense pagar que va deixar el
govern d’esquerres, per tant, què passa? Entram aquí a
gestionar la comunitat autònoma sense un cèntim, tot sense
pagar, i després encara tenen la poca vergonya, els partits
d’esquerra, de demanar explicacions i que el Partit Popular no
té un projecte definit ni clar. Vostès, el dia que facin les coses
responsables, i ja els avanç, que amb la deriva que duen
aquesta legislatura, al 2023, hi haurà un altre caos econòmic a
tot el país i, com no pot ser d’una altra manera, aquí en aquest
parlament, per la seva nefasta gestió. 

Quant al Sr. López, també ara m’he desviat un poc, però el
Sr. López també..., el tema de l’habitatge diu que no, troba que
no hi ha..., bé que hi ha un cert problema, que el model
necessita uns anys per poder començar a engranar... Home, està
clar que el que no té cap problema amb el tema de l’habitatge
és el seu jefe, el senyor..., el seu jefe està clar que no té cap
problema d’habitatge, ho ha demostrat prou sobradament.

Per anar acabant, el Sr. Ferrer...
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS: 

... -sí, ja acab, Sra. Presidenta- el Sr. Ferrer ha fet un parell de
comentaris amb un poc, un poc de broma, i bé, no m’estranya,
una persona que ve d’un ajuntament i els ciutadans han
d’assumir segons quin tipus de conductes o accions idò em
preocupa que encara no li hagi servit de...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vagi acabant per favor. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

... no li hagi servit d’experiència i que es permeti encara fer
aquest tipus de bromes, quant al model del Partit Popular i
d’altres. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Camps. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sra. Presidenta, li demanaria si em permet un torn per
al·lusions...

LA SRA. PRESIDENTA: 

No. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

... perquè he estat..., no particip en aquest debat i he estat
interpel·lat...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, però vostè també fa... Sr. Borràs, vostè no para de fer
comentaris sota..., llavors, per favor, continuem amb la sessió...

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Però vostè em cridi a l’ordre si vol, però he estat
reiteradament interpel·lat, simplement era per agrair-li al Sr.
Camps que m’interpel·li, res més...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Continuem amb la sessió per favor. Sr. Borràs li demano
per favor que continuem amb la sessió. 

Passem el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Ja és la darrera comissió, presidenta, ja
acabem i ja fins la setmana que ve. Bé, manifestar que nosaltres
votarem a favor de les nostres esmenes i ens abstendrem a les
altres en espera de la decisió final que prenguem la setmana
que ve en el Ple. 

I, breument, potser no està relacionat però sí que volia fer
un parell de matisos. Al Sr. Ferrà, que ha parlat d’irregularitats
en habitatges de protecció oficial, bé, jo duc trenta anys en el
món immobiliari i li podria fer un llibre de les irregularitats, bé,
de tota mena, que ha passat amb els habitatges de protecció
oficial, i estic amb vostè. Jo ja als anys..., ja li puc dir, als anys
noranta jo ja sempre he estat partidari de la construcció
d’habitatge públic de lloguer, que era una cosa que, en aquella
època, semblava que no s’utilitzava i s’ha demostrat ara que era
la solució que evita la irregularitat, que evita l’especulació i que
evita molts dels problemes de corrupció que hi ha hagut en
aquest país. Per tant, evidentment, com a grup parlamentari,
apostem per la construcció d’habitatge social de lloguer, com
a eina principal per alleujar el problema de l’habitatge que hi
ha a les nostres illes. 

També dir que, evidentment, estem a favor que s’exerceixi
el dret de tempteig i retracte, el que passa és que..., el que
demanam és que no sigui indiscriminat, sinó que sigui en
promocions o en habitatges que tenguin cerca coherència, que
en determinats barris o en determinades zones es comprin... i
només hi hagi un habitatge, realment no és operatiu per
gestionar eficientment una xarxa d’habitatge públic.

També vull contestar simultàniament al Sr. Rodríguez de
VOX, com al Sr. López de Podemos que parlaven del model de
construcció, que no es pot construir perquè tenim un territori
limitat, i el Sr. Rodríguez posava l’exemple del País Basc. És
que aquí a Balears tenim un problema que per a mi, i també
conegut els darrers anys, el problema de limitació del territori
és evident, és evident que per construir s’han de fer recerques
de solars amb bisturí, diguéssim, perquè tenim el que tenim i
hem de ser eficients i hem de mantenir el nostre territori, però
és que a Balears tenim un problema que per a mi és més
important que aquest, que és que les construccions, les
promocions privades que es fan a les Illes Balears no estan
orientades per als residents de Balears, estan orientades per a
estrangers d’un poder adquisitiu molt superior al que hi ha a les
Illes Balears, i això no passa al País Basc i això no passa en
altres zones del nostre territori espanyol.

I per combatre això, que potser la paraula combatre és
excessiva, però per intentar desincentivar aquesta situació o
revertir-la, l’única fórmula que conec és la col·laboració
publicoprivada per arribar a acords amb els constructors i
promotors perquè no construeixin amb una finalitat de venda a
estrangers d’elevat poder adquisitiu i construeixin per a
ciutadans de les Illes Balears i que els sigui rendible, que per
això..., aquí és la clau d’aquest conveni.

Això no significa que no fem aposta seriosa, com ja he dit
abans, i contundent per la construcció d’habitatge públic amb
recursos públics, com evidentment hem suportat durant tota la
legislatura. Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta, seré tan breve como mi antecesor.
Si algún día de verdad, algún día de verdad quieren ustedes
hablar en serio del problema de la vivienda en el conjunto de
las Baleares nos podemos sentar y hablar. El problema es que
ustedes siempre vienen marcados por su ideología que les
imprime carácter como el sacerdocio.

Cuando he hablado del territorio limitado -lo digo por el
portavoz socialista- comparado con la estepa castellana es
porque evidentemente en Castilla se pueden hacer una serie de
promociones inmobiliarias que aquí son impensables e
imposibles. 

Nos hemos dedicado a construir viviendas de protección
oficial como si fueran pueblecitos, el ejemplo de Ocimax, dos
alturas, consumiendo una cantidad enorme de territorio para
que puedan habitar muy pocas familias, pero a ustedes cuando
en aquellos ayuntamientos, consells, etc., donde tienen
responsabilidades de gobierno se les empieza a intentar hablar
del urbanismo moderno y de que en algunas zonas
especialmente maduras, concretamente el municipio de Palma,
hay que empezar a plantearse crecer en altura y no seguir
consumiendo territorio se les ponen los pelos como escarpias.

Pero habrá que dar una solución porque el territorio es
finito y a no ser que queramos construir en plan pueblecito toda
la Sierra de Tramuntana, algún día deberán ustedes sentarse a
pensar seriamente en las posibilidades urbanísticas modernas
porque además hoy en día se estudian este tipo de
edificaciones, cómo son sostenibles, ecológicamente
sostenibles, energéticamente sostenibles y sostenibles desde el
punto de vista de los servicios públicos que deben rodear estas
edificaciones. Algún día si quieren hablaremos del tema.

En definitiva, y como ya estamos terminando, con el tema
de la movilidad, pues tres cuartos de lo mismo, la gente
utilizará el transporte público cuando el transporte público sea
eficaz y mientras tanto no lo hará, y todas sus medidas son
disuasorias del empleo del transporte privado, no de beneficio
del transporte público. Es la línea que ustedes siguen en toda su
política, el prohibir; el prohibir, el hacer prácticamente
insostenible el ir en coche por ciertas zonas de Palma, porque
a 30 quilómetros por hora el coche se cala y si no prueben
ustedes a ir a 30 quilómetros por hora por todas esas carreteras
donde dicen ustedes que tenemos que ir a 30 quilómetros por
hora. Es todo muy absurdo. 

Entonces, empiecen a pensar en que hay una manera
diferente de hacer política que no es prohibir, es incentivar, es
decir: no, no usen el coche porque yo les ofrezco una
alternativa mejor, sostenible, rápida, económica, no tendrán
ustedes problema de aparcamiento, etc., pero el día que exista.
Ustedes no, ustedes lo que quieren es eliminar lo que no nos
gusta sin ofrecer una alternativa. 

Algún día -algún día- espero que con un gobierno diferente
nos podremos poner a trabajar para que estas islas tengan un
transporte público a la altura de la categoría que ha de tener
esta comunidad autónoma, y gracias por aguantarme estos tres
días.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem al torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Amb una cosa puc estar d’acord, Sr.
Rodríguez, i és que durant molts d’anys no s’ha fet la inversió
en transport públic que pertoca i, per tant, és veritat que el
transport públic no és l’eficient i eficaç que hauria de ser, però
per això també és cert que s’han de fer polítiques des del
Govern amb inversió cap al transport públic i amb mesures per
incentivar l’ús del transport públic i que sigui àgil, que això és
importantíssim.

Vull agrair als grups que donen suport al Govern que ens
aprovin aquesta esmena per al manteniment i la conservació
dels vagons de Serveis Ferroviaris. 

Tant el Sr. López com el Sr. Ferrà han parlat d’un transport
àgil, un camí dissenyat pel Govern, però hem d’anar alerta
perquè dia 10 de maig del 2019 es va aprovar un pla director
sectorial de mobilitat, que, en teoria aproves un pla i a partir
d’aquest pla, així com tens pressupost, vas desenvolupant les
accions que et marca. Aquell dia es va dir que el metro amb la
línia del Parc Bit i Son Espases, que les ampliacions del metro
per al Parc Bit i Son Espases, ja s’havia iniciat la tramitació.
Un any després ens informen que es farà per tramvia. Per tant,
molt clar i molt ben dissenyat... deixin que ho posi en dubte.

Sr. Ferrà, el convid a plantar-se davant els seus socis del
PSOE i de Podem perquè realment defensin un finançament
així com ens toca a les nostres illes, perquè és veritat que tant
vostès... i amb això nosaltres som iguals, reivindicam aquest
finançament i aposta el convid cada vegada que ens en parlen,
el convid que es plantin davant ells que sí que a Madrid poden
i tenen i són els que ara tenen més a dir.

I Sr. Ferrer, em diu que no es pot posar en marxa el projecte
del tren i la via verda a Artà i li ho accept, però esper que el
compromís que va prendre el conseller de revisar el projecte hi
sigui. Per tant, això sí que esper que es faci així.

I com he dit en altres ocasions és voluntat política poder
participar pressupostàriament, és a dir econòmicament, en
competències d’altres administracions per a un projecte comú
i ho dic, per exemple, per al tema de la compra del terreny de
Son Busquets.

De totes maneres dic i repeteixo, vull agrair que ens aprovin
aquesta esmena. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bé, jo el primer que volia dir..., bé, estic contenta
que el Sr. Rodríguez torna... perquè jo el que volia dir és que
no sé si tots quan som aquí, si han observat que quan el Sr.
Rodríguez parla la tensió de les làmpedes es veu alterada, puja
i baixa i..., prengui-ho afectuosament, eh?, Sr. Rodríguez, jo
crec que és perquè vostè ve tan convençut aquí que aquest
govern no fa absolutament res bé i ho esmenen absolutament
tot, que és clar, jo amb els absolutismes no hi crec, sap?, i pens
que ningú no és tan bo ni és tan dolent, veritat? Però bé, era
només una broma, jo pensava: si no ve no la faré, perquè vull
que l’escolti.

Bé, dit això en resposta també a la intervenció que ha fet el
diputat del Partit Popular, tenim punts de vista un poc diferents,
no gaire diferents, en aquestes qüestions de les esmenes que
hem parlat. És cert, hi ha una promoció a Sant Ferran que no
s’ha pogut desenvolupar, però no s’ha pogut desenvolupar en
aquest cas perquè la cessió que el consell insular ha de fer al
Govern, no s’ha materialitzat tan ràpid com hauria estat
desitjable, per raons diverses, sap vostè que les tramitacions
urbanístiques normalment estan farcides d’entrebancs i pedres
pel camí i, per tant, aquest ha estat un dels casos i depenia
d’una cessió d’un particular, el desenvolupament i aprovació
d’una unitat d’acció, etc. Per tant, bé, feliçment crec que ara sí
que ja està tot preparat per fer aquesta cessió al Govern i, per
tant, bé, nosaltres pensam com li he dit, si tenguéssim diverses
promocions entre mans en aquest moment, podria entendre
destinar-hi 1,5 milions, però desgraciadament no és així i
pensam que com a mínim el que hem de garantir és que hi hagi
la partida per redactar aquest projecte. I llavors evidentment si
el Govern no fa la feina de consignar la partida per construir-lo,
esper que tant vostès com qui sigui aquí en el seu moment, faci
aquesta feina d’estar ben atent.

I després pel que fa a la barca, ja li he dit, nosaltres l’any
passat sí que vàrem tenir aquesta mateixa previsió i vàrem
consignar una partida, però enguany hem vist per la manera
com es gestionaven les negociacions entre el Govern i les
navilieres, no es feia necessari presentar aquesta esmena des del
nostre punt de vista. Però evidentment tots hem d’estar ben
atents perquè el servei no perilli en cap moment per causes
econòmiques, ni per cap altra causa.

I després ja sobre l’IBAVI, jo sí que li vull dir una cosa.
Vostè diu que a nosaltres ens agrada inflar partides. Jo li vull
fer un matís perquè justament, miri aquesta mateixa esmena
l’any passat nosaltres la vam presentar i es va aprovar per
120.000 euros, enguany l’hem tornada presentar per 50.000. I
vostè dirà, està inflada ara i hi estava moltíssim l’any passat.
Idò no, nosaltres no ho veiem així, i li vull dir per què; perquè
el Govern de les Illes Balears ha fet acords amb l’illa de
Menorca, en el Consell de Menorca i en el Consell d’Eivissa i
esper que feliçment en breu en faci un amb el Consell de
Formentera, pel quals el Consell de Menorca i el Consell

Insular d’Eivissa han assumit gratuïtament, i jo és una cosa que
sempre he criticat públicament i ho critic i ho criticaré i no em
cansaré de dir, han assumit gratuïtament les competències de
l’IBAVI a cost zero per al Govern, i a un cost elevat per als
consells insulars que no tenen, per cert, competències en
habitatge.

I com que nosaltres no creiem en aquest model, nosaltres
creiem que el Consell Insular de Formentera quan signi un
conveni amb el Govern, hi ha d’haver una partida per fer
possible l’arrancada d’aquesta oficina en bones condicions i
amb personal qualificat i especialitzat per oferir un bon servei.
I, per tant, sense que això serveixi de crítica cap a cap consell,
perquè cada un és sobirà per fer el que trobi convenient,
nosaltres amb aquest model d’acceptar competències
gratuïtament no hi creiem i no li donarem suport mai i és per
això que defensam que hi hagi aquests 50.000 euros.

I ja acab, agraeix als grups que formen part del Govern que
hagin acceptat les nostres esmenes, pensam que contribuiran a
millorar un poc la situació pel que fa a la gestió de l’habitatge
social i l’assessorament a l’habitatge a Formentera.

I pel que fa al transport, just una darrera puntualització i ara
em centraré en una qüestió que no afecta directament a
Formentera. Nosaltres no veiem clar en absolut aquest model
desenvolupista del tramvia i abans metro a Son Espases, ni
creiem tampoc en aquest model de tramvia, en aquest cas no de
la Malva-rosa, però permeti’m la broma quasi, aquest tramvia
a S’Arenal. Si això és el que es considera una prioritat en
aquest moment a nivell de transports a l’illa de Mallorca,
endavant, però nosaltres sempre posarem l’accent sobre el fet
que aquesta inversió milionària, extraordinàriament milionària
en aquests moments, com a mínim hauria d’obeir a un criteri i
és que permetés millorar les condicions, permetés realment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, sí- permetés realment millorar les condicions
d’accessibilitat i mobilitat interior a nivell de capitalitat de
Palma, Palma en tant que capital de totes les Illes Balears i això
no s’aconseguirà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una pregunta Sra. Tur, accepta la transacció finalment?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Siendo la última comisión ya que se
tiene, sí que quería agradecer la paciencia, el trabajo que ha
hecho la presidenta, los trabajadores de la casa y también de la
Conselleria de Hacienda que están en un rinconcito y están
trabajando como toca.

Bueno, voy a intentar ser breve, aunque siempre decimos
que somos breves y luego nos alargamos, pero... Al diputado
del Partido Popular, yo no he hablado de la casa de Casado, ni
de la de Abascal, ni la de ningún líder de otra formación, con
lo cual creo que no es lugar de debate aquí la casa del líder de
mi formación, no viene a cuento, aunque hablemos de vivienda,
pero bueno. Pero sí ha comentado una cosa, a mi no me gusta
hablar cuando no sé de algo y claro, nosotros no llevamos un
gran bagaje político como para hablar de tanto, ha comentado
que siempre que llegaron a gobernar, se encontraron todo
hecho un desastre, ¿básicamente no? Pero es que les recuerdo
que ustedes sí que han gobernado varias veces 8 años seguidos,
el gobierno de izquierdas es la primera vez que gobernará de
forma consecutiva por 8 años. Con lo cual, como no me gusta
hablar porque yo no he entrado a gobernar justo cuando ustedes
estaban, en la legislatura anterior no gobernamos, no diré según
qué. Pero habiendo gobernado varias veces durante dos
legislaturas consecutivas, algo digo yo que sí que tendrán de
culpa o de como está el estado de vivienda y de movilidad en
estas islas. Pero tampoco tenemos que extendernos en esto
porque estamos en un debate de presupuestos y sería muy
largo.

Escuchando al portavoz de Ciudadanos y en realidad a casi
todos, claro, yo no soy de la comisión de vivienda, a lo mejor
es habitual, parece que todos estamos a favor del alquiler
social, que el público social, parece que todos tenemos claro
que hay un problema muy grave de movilidad y de vivienda en
Baleares, incluso el portavoz de Ciudadanos comentaba lo de
la colaboración público privada, que tanto le gusta y que ya hay
un decreto de vivienda que permite esa colaboración; entonces,
aquí la conclusión es: si todos sabemos que la política de
vivienda y de movilidad son muy a largo plazo y que ni una ni
dos legislaturas bastan y parece ser que todos medio tenemos
en cuenta por dónde deberían de ir los caminos, ¿por qué no
nos sentamos y se habla como toca para hacer un plan a medio
y largo plazo? Yo lo dejo ahí.

Y ahora hablaré de la intervención de Sergio Rodríguez, lo
digo porque acabo de decir que nos sentemos, que también está
invitado Sergio Rodríguez, a que bueno, que todos se sentasen,
hablásemos y lo debatiésemos. Claro, sí, pero habría que ir sin
ningún tipo de posturas absolutistas a ese tipo de reuniones, a
ver cómo se sacan y por ejemplo el debate de la verticalidad, o
el crecimiento y cómo afecta eso socialmente a las familias que
vivan, habría que abordarlo como toca, para no crear según qué
macroestructuras que luego vivir allí es casi, casi como vivir en
una cárcel, entre comillas, por así decirlo. O sea, el ser humano
también necesita según que condiciones de luminosidad, de
espacio y con eso no quiero decir que haya que desaprovechar
el territorio que hay, sino que hay que estudiarlo muy bien para
ver qué se crea o se deja de crear.

Luego en cuanto al tema de movilidad. Eso, pues mire le va
a sorprender, estoy de acuerdo con usted, hasta que no haya una
alternativa real del transporte público, la gente no dejará el
coche privado, el vehículo privado. Eso le va a sorprender,
pero es una obviedad tan grande que es que tenemos que estar
de acuerdo, en eso no encontrará confrontación. Lo que hay
que hacer es conseguir un transporte público de calidad y que
funcione, y creo que en esto está la conselleria. Entonces en
este sentido, yo sí soy partidario de seguir confiando y ver
cómo va llegando a puerto, porque esto es de muy largo plazo.

En cuanto a El Pi, simplemente agradecer que bueno, el
debate en si, las propuestas que siempre proponen son
constructivas y ya hemos avanzado que votaremos a favor, lo
seguimos manteniendo y como ya se ha aclarado, pues decir
que sí que votaremos a favor de las cuatro que presenta el
Grupo Mixto.

Y nada, muchas gracias presidenta por la paciencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias a ustedes. Gracias, Sr. López. Abans de continuar
vull fer-li una pregunta a la portaveu, a la Sra. Sílvia Tur,
perquè no m’ha dit si es mantenen les esmenes del Grup Mixt.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí presidenta, es mantenen i es donen defensades en els seus
propis termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passem doncs el torn al portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per últim passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Contestant al portaveu del Partit
Popular, aquesta lliçó magistral que ens ha volgut donar avui de
política pressupostària, que sempre és gairebé un copia y pega
del mateix, aquella història dels calaixos plens de factures que
es varen trobar, factures -no ho oblidi- de serveis que s’havien
prestat a la ciutadania, no ho oblidi.

I després que es vulguin presentar com els salvadors. Miri,
ara en aquesta comissió hem debatut habitatge i mobilitat.
D’habitatge ja ha quedat palès moltíssimes vegades en els
debats que hem desenvolupat quina va ser la seva prioritat.
Varen donar ajudes a lloguer, com s’està fent ara actualment en
aquesta actual crisi? Varen ampliar el parc d’habitatge públic?,
i li record l’hotel del baluard del Príncep, convertir un sol
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d’habitatge públic per fer-hi un hotel això no és ampliar el parc
d’habitatge públic. Ho dic perquè vagi calant aquesta idea.

Després voler-me, a mi, contestar dient que he fet bromes.
Jo intentava que fos una ironia, em sap greu si no l’ha captada,
amb la qüestió de l’advocat que vostès preveien en els casos
d’ocupació; però vostè en canvi m’ha contestat amb mems, amb
mems d’aquests que es reparteixen per WhatsApp, de rialla
fàcil i d’argumentació encara més ràpida, i em deia que jo faig
bromes. Miri, el que vaig fer a l’Ajuntament de Palma va ser
denunciar una broma de mal gust, que era que els regidors del
seu grup fessin un abús dels recursos públics, simplement això.
Si a vostè això li semblava una broma, a mi, el que passava en
aquella realitat que vaig denunciar és que em semblava una
broma de mal gust, a més cap a la ciutadania. 

I després que s’hagi dirigit al diputat Borràs durant gairebé
tota la seva rèplica cap al nostre grup, la veritat és que del
diputat Borràs tenc tantíssimes coses per aprendre que el
seguesc considerant un exemple per a mi i per a moltes
persones del nostre grup, però, bé, hagués estat bé que
m’hagués contestat una miqueta a mi, ja que jo li he fet
l’argumentació de les esmenes. Però, bé, escolti, no ho tendré
en compte, però sí que s’ha aprofitat vostè també de la
singularitat d’un debat que no li ha permès, al Sr. Borràs,
poder-li contestar amb tota propietat.

Pel que fa a VOX m’agradaria veure també, quan parlava
vostè de model de mobilitat,  que expliqui vostè, que a més és
regidor a l’Ajuntament de Palma, que expliqui als seus
companys que vostè ha firmat una esmena aquí per reduir a més
de la meitat els més de 6 milions d’euros que dóna el Govern
de les Illes Balears per renovació de flota de l’EMT de Palma.
És significatiu veure el model de mobilitat que vostès
propugnen i que a més posen negre sobre blanc quan presenten
esmenes. 

És imprescindible, Sr. Rodríguez, pel que fa a un model de
mobilitat modern i adaptat a l’actual crisi climàtica, dissuadir
el vehicle privat, però a la vegada empènyer i incentivar el
transport públic; és el que s’està fent arreu d’Europa i en
moltíssimes entorns urbans i metropolitans. Si no ho volen
veure i volen aprofitar argumentacions de ForoCoches per
treure aquí els 30 quilòmetres per hora, facin-ho, però nosaltres
tenim un model molt clar de mobilitat que està plasmat en
documents tècnics i també que s’han convertit en polítics, i crec
que queda més que palès. Per tant aquesta divergència
ideològica que tenim, perquè aquí venim a parlar d’ideologia
en termes d’habitatge i de mobilitat, queda més que
evidenciada.

Pel que fa a El Pi nosaltres, i també un poc replicant a la
portaveu del Grup Mixt, consideram que el model tramviari és
prioritari; a més és un model tramviari per a la badia de Palma
que sí que resol els problemes de mobilitat, que sí que resol els
problemes que té tota l’àrea metropolitana de Palma, i
específicament resol un dels principals problemes que té la
ciutat de Palma i la seva àrea metropolitana, que són problemes
de manca de servei durant l’estacionalitat turística, que provoca
que a l’estació de temporada alta s’hagi de donar servei a una
quantitat ingent d’usuaris que no queden adaptats a les
necessitats ordinàries durant tot l’any. Per tant sí consideram

que és un projecte prioritari i a més transformador, perquè
ajuda a reorganitzar la ciutat, ajuda a regenerar, i crec que
tenim moltíssims d’exemples arreu d’Europa, fins i tot en
ciutats molt més modestes de la nostra, que ha estat un model
rotundament d’èxit, i per això nosaltres estam molt a favor de
mantenir-ho, a més amb uns estudis tècnics prou exhaustius,
que ja s’havien començat a desenvolupar a partir de l’any 2010,
que després quan va entrar el Partit Popular varen quedar
completament dins un calaix, mentre es queixaven que hi havia
factures dins un calaix ells ficaven projectes dins els calaixos. 

Per altra banda, Sra. Presidenta, he oblidat dir que pel que
fa a les esmenes d’El Pi demanam votació separada de la 16493
que, com ja he dit, votaríem a favor i per tant demanam aqueixa
votació separada.

I finalment agraïm al Grup Mixt que hagi acceptat totes les
transaccions que hem presentat, tant la presentada al Grup Gent
per Formentera, com també les dues transaccions que hem
presentat a les dues esmenes presentades per MÉS per
Menorca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Una vegada acabada la defensa
de les esmenes passarem a la votació de la secció 25. El vot és
electrònic, els demano que estiguin atents perquè no es repetirà
cap votació.

Comencem, doncs, seguirem l’ordre que ha demanat el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, que és l’únic
que ha demanat votació per separat.

Passem a la secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
Comencem les votacions. En primer lloc votarem esmenes del
Grup Parlamentari Popular en un bloc. Passem a votar les
esmenes 16997, 16999, 17001, 17002, 17004, 17008, 17009,
17011, 17012, 17013, 17316, 17317, 17318, 17320, 17321,
17325, 17326, 17328 i 17329. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Hem comptat 12 vots, no sé si algú...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, falta l’Asunción.

EL SR. SECRETARI:

Perdó. Sí, són 3 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar un segon bloc d’esmenes del Grup
Parlamentari Popular, esmenes número 16998, 17003, 17005,
17006, 17189, 17193, 17240, 17241, 17242, 17243, 17244,
17301, 17305, 17319, 17322, 17323, 17324, 17327, 17332,
17333, 17334 i 17335. Passem a votar. Votam.
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EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos en dos blocs. En primer lloc dues esmenes: les
16753 i 16754. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 2 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar a continuació un altre grup d’esmenes del
Grup Parlamentari Ciudadanos: les número 16827, 16751,
16752, 16786 i 16797. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació farem la votació del Grup Parlamentari VOX
en dos blocs. En primer lloc, votarem les esmenes 16669,
16670, 16671, 16672, 16673, 16674, 16675, 16676, 16677,
16678, 16679, 16680 i 16681. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segon bloc d’esmenes del Grup Parlamentari VOX;
esmenes número 16599, 16605, 16606, 16610 i 16635. Passem
a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. En primer lloc
votarem l’esmena que ha estat acceptada, la 16493. Passem a
votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara al segon bloc d’esmenes del Grup Parlamentari
El Pi, esmenes número 16490, 16491, 16492, 16523, 16494,
16533 i 16495. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. En no ésser-hi votarem
primer les esmenes sense transacció i en segon lloc les esmenes
amb la transacció, i les votarem individualment perquè no se
sap el que... passarà. 

Passem a votar en primer lloc l’esmena 16864, sense
transacció. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

És 1 vot a favor, 8 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votem ara l’esmena 16865, sense transacció. Passem a
votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’esmena 16864, amb la transacció.
Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara l’esmena 16865, amb la transacció. Passem a
votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, en primer lloc l’esmena 16873, en
l’esmena que ha estat acceptada. Passem a votar. Votam.

Sí, ho he dit, amb la transacció.

EL SR. SECRETARI:

Són 8 a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem l’esmena 16874. Passem a votar.
Votem.
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EL SR. SECRETARI:

Són 7 a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei dels pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, així
com els pressuposts de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions del sector públic,
consorcis, Servei de Salut de les Illes Balears i Agència
Tributària de les Illes Balears.

També farem blocs perquè també ens han indicat... una
selecció de vot.

En primer lloc, votarem les seccions següents: secció 2,
Parlament de les Illes Balears; secció 3, Sindicatura de
Comptes; secció 4, Consell Consultiu de les Illes Balears;
secció 5, Consell Econòmic i Social; secció 73, Institut Balear
de la Dona, i secció 77, Institut d’Estadística de les Illes
Balears. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem a votar les seccions següents:
secció 6, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció;
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball;
secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca;
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori; secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització;
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 37, Fons
d’Impuls de Turisme Sostenible. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, 2 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara, per últim, a les seccions següents: secció 7,
Consell d’Audiovisuals de les Illes Balears; secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat; secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors; secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports; 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 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears;
secció 78, Escola Balear de l’Administració Pública; secció 79,
Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral. Passem a votar.
Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a l’apartat d’entitats públiques empresarials. En
primer lloc, el primer bloc: E01, Ens Públic de Radiotelevisió
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 Balear, i E24, Institut
Balear de l’Energia. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara al segon bloc d’ens: 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 d les Illes Balears; E17, Institut Balear
de la Joventut, i E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera.
Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 a favor, 2 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim votem l’ens E19, Servei d’Informació Territorial
de les Illes Balears. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

Són 8 a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar societats mercantils públiques: S10,
Gestió d’Emergències de les Illes Balears SA. Passem a votar.
Votam.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a les fundacions del sector públic. En primer
lloc, votarem les fundacions següents: F01, Fundació per a
l’Esport Balear; F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música
i Arts Escèniques; F03, Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel; F14, Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears; F15, Fundació d’Atenció i Suport a la
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Dependència; F22, Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia;
F23, Fundació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a dues altres fundacions: F09, Fundació Robert
Graves; F12, Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears. Passem a votar. Votem.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar consorcis. En primer lloc, votarem els
consorcis: C01, Centre Balear Europa; C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears; C11, Consorci de
Transports de Mallorca; C13, Consorci d’Infraestructures ELM
Palmanyola; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a dos consorcis, C02, Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears, i C09, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Passem a votar.
Votam.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar el consorci C03, Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 2 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar l’IB Servei de la Salut de les Illes
Balears, secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears. Passem
a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

7 a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a la secció 50, Agència Tributària de les Illes
Balears. Passem a votar. Votam.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat i les votacions, queda
dictaminat el Projecte de llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

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 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, i abans de res vull agrair
d’una manera molt especial a tots els diputats i les diputades la
seva feina dins la comissió, el seu suport, també a tot el
personal del Parlament, des dels lletrats fins a gent de la neteja,
càmeres, vídeos, tothom, des del primer fins a l’últim, aquests
tres dies, i sense haver-hi més es tramita aquest dictamen i
s’aixeca la sessió.
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