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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades, reprenem
el plenari, començam amb el debat núm. 6, de totalitat i
globalitat. Agrupació de la Secció 15, Conselleria de Medi
Ambient i Territori, amb les seccions i entitats afins.

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

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

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

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

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

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori. Al
programa 561A, domini públic hidràulic: protecció i control,
directiva marc de l’aigua, RGE núm. 9679 i 9660. Al programa
562B, sanejament i depuració d’aigües, RGE núm. 9666,
9655, 9656, 9659, 9667 i 9713. Al programa 571C, gestió
d’espais naturals, RGE núm. 9712. Al programa 771D,
conservació i millora del medi natural, RGE núm. 9668 i
9716. Al programa 571E, planificació forestal, RGE núm.
9717. Al programa 571F, espècies silvestres, RGE núm. 9724
i 9700.

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

Començam el debat. Per a la defensa conjunta de les
esmenes pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Juan.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Senyores i  senyors diputats i
membres del Govern, bon dia. Tal com deia el Sr. Rodríguez,
efectivament, rompre gel al matí pareix que impressiona un
poc, més quan t’aplaudeixen quan surts, aquesta pressió..., però
bé,...

(Alguns aplaudiments)

... però com diem a Eivissa, anit passada hi érem i avui hi
tornam ser. 

Bé, idò avui hi tornam ser i en aquest cas avui parlarem de
la secció 15 i les diferents empreses públiques que la
composen. Nosaltres, ja sé que se sorprendrà el grup de
govern, però en aquest cas presentarem sengles esmenes a la
totalitat i ho farem, i ho explicaré, explicaré per què ho fem,
de forma responsable i  constructiva, això... no ho podem
dubtar.

En primer lloc s’ha de dir que la Conselleria de Medi
Ambient i Territori és fonamental per al manteniment del
nostre paisatge i l’entorn natural, això és una evidència, per la
qual cosa nosaltres proposaríem a aquest govern que donàs
certes prioritats a l’hora d’elaborar aquests pressuposts.

Aquesta conselleria disposa d’un pressupost de
143.338.000 euros més llavors és cert que per la part, per la
porta de darrere li entren 10 milions i mig en concepte
d’impost de turisme sostenible, però... explicarem això com
està fet.

Són els primers pressuposts per aquest conseller i per
aquest diputat, evidentment, que estudiam. Són els primers
pressuposts per a nosaltres, però no són els primers
pressuposts pel Govern de la presidenta Armengol. En aquest
cas ja són els que fa cinc per a ella, per tant, ja no cal que
tornem parlar, que llavors ja sé que pot passar això, tornem a
parlar de cinc o sis anys o set enrere, sinó que estam analitzant
els pressuposts d’aquest any.

Aquests pressuposts d’aquest any pugen un 7,98% el global
dels pressuposts, pugen un total de 5.869.887 euros, que... no
vull entrar a analitzar si hi ha partides inflades o no perquè
això ahir el Sr. Costa ja els ho va comentar, que creia que hi
havia alguna partida que s’hauria de bloquejar, però ara no ve
al cas, no? El cert és això, que puja un 8% pràcticament. No
podem comparar literalment la conselleria a l’any passat amb
aquest perquè és cert que té diferents direccions generals,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909819
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909819
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909820
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909821
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909822
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909823
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909409
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909421
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909422
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909422
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909431
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909453
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910017
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909983
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910025
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909981
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909981
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910016
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910019
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910033
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910113
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910103
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910104
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909562
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909508
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909516
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909509
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909622
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909623
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909564
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909507
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909506
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909506
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909500
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909500
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909471
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909462
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909479
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909480
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909484
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909679
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909666
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909655
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909656
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909659
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909667
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909713
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909712
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909668
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909716
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909724
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909700
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910182


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 3 / 18 de desembre de 2019 1081

diferents competències, això és cert, però sí que podem
entrar... podem entrar a analitzar les direccions generals que
competeixen aquest any a aquesta conselleria. 

Cal dir que la Direcció General de Recursos Hídrics té 92
milions d’euros enguany i l’any passat en tenia 96, vol dir que
té  una retallada d’un 4,79%. La Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat té 31 milions enguany i en tenia
32.500.000 l’any passat, la qual cosa la rebaixen, té una
retallada d’un 2 ,71%. La Direcció General de Territori i
Paisatge té una retallada d’un 27,24%. La Direcció General
d’Educació Mediambiental i Qualitat té una retallada d’un
33,70%. 

Jo li dic, com podem combatre l’emergència climàtica si
baixam un 33% la Direcció General d’Educació Ambiental o
baixam un 27% la Direcció General de Territori? Per això,
presentam una esmena a la totalitat, perquè creim que no s’ha
prioritzat per a res una conselleria tan important com la seva.

Pel que fa a les empreses, que també presentam esmenes
a la totalitat, a les empreses, com dic, instrumentals que la
composen, aquí també hem presentat esmenes per unes raons
que li explicaré. En principi, l’Agència Balear d’Aigua té un
pressupost de 87.900.000 i l’any passant en tenia un de 100,
té una retallada d’un 12,5%. L’IBANAT té una retallada de
l’1,47%. L’únic que se salva és el COFIB, que aquest té una
petita pujada de 128.000 euros. Per l’altre costat, el Consorci
d’Infraestructures té una baixada d’un 42% i l’SITIBSA té una
baixada d’un 4,11%. Això són els números, aquí no hi ha res
a discutir, és claríssim.

A la presentació que va fer vostè, conseller, ja li vàrem
manifestar el nostre parer pel que feia a aquestes retallades,
retallades en infraestructures tan importants com la que he dit
a l’Agència Balear d’Aigua en 12,5 milions, el que suposa,
doncs això, sí, 12,5 milions, suposa un 12,5%, vostè..., són
números, això no s’interpreta sinó que es llegeixen
simplement. 

Per tant, el motiu que li preguntàvem al conseller i li hem
preguntat en diverses ocasions, què faria vostè si -sap la
pregunta que li feim- què faria vostè si tengués més sous, en
concret 20 milions? Doncs, miri, ahir li vàrem donar idees
perquè li vàrem presentar esmenes per 27 milions. És a dir, si
vostè no tenia clar quines coses es podrien fer nosaltres li
deim, l’ajudam un poc, i li vàrem dir que tenia 27 milions...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... que per cert, crec que no ho varen aprovar.

Per suposat, nosaltres creim que s’haurien de tornar a
estudiar aquests pressuposts i ajustar-los a les necessitats dels
ciutadans que ens demanen. En el supòsit, però, en el supòsit,
a l’hipotètic cas que no ens acceptassin aquestes esmenes a la
totalitat, que es podria donar el cas, nosaltres també presentam
esmenes parcials. En aquest cas, concretament en presentam
deu, que en total és per prioritzar inversions, que moltes
d’aquestes ja no poden esperar perquè fa molts d’anys que

estan encallades o són fonamentals en matèria d’instal·lacions
o també per crear noves instal·lacions o solucionar problemes
que ja fa molts d’anys que estan encallats.

Presentam, en aquest cas, una esmena d’afectació, la
10017, per incrementar el manteniment de la depuradora
d’Alaior; actualment té un manteniment pèssim i això genera
moltes avaries, que fa que després els costos siguin més grans
a l’hora de reparar-ho unit al fet que això provoca també
abocaments. És una esmena d’afectació, per tant, no canvia
l’import d’inversió que tenen vostès dins el capítol 6 que a
més té 48 milions pràcticament de pressupost en capítol 6.
Per tant, l’únic que els demanam és una quantitat que jo pens
ridícula, és una qüestió de voluntat política voler-ho acceptar
o no.

Una esmena d’addició, la 9983, sobre la gestió de residus
d’Eivissa. Vostè sap perfectament que s’està construint una
planta de gestió de residus que està valorada al voltant de 50
milions d’euros i que el Govern va adquirir ja fa temps un
compromís amb el Consell firmant un protocol on es
comprometia a pagar un 30% de les inversions que es fessin.
Nosaltres, en aquest cas, li demanam 1 milió, però som
flexibles, ens agradaria que l’equip de Govern tingués aquí
una..., no sé, una referència al Consell d’Eivissa en base a
aquest protocol que s’ha firmat, perquè en paraules que va dir
el mateix conseller a pregunta de la Sra. Marí, no fa gaire,
aquí, en aquest ple, vostè va dir textualment: “aquest govern té
la voluntat de cercar les fórmules per ajudar Eivissa i
qualsevol illa que no hagi rebut cap ajut públic quant a poder
construir les seves plantes de tractament”. Això no ha de
quedar només en el Diari de Sessions sinó que crec que
vostès avui podrien, si els seus companys li donen suport,
podrien demostrar que estan d’acord a fer-ho i donar suport a
aquesta esmena. 

És cert que aquesta esmena, i ja se n’ha parlat molt, va a
càrrec de la secció 34. Bé, té interessos, que d’això se n’ha
parlat molt. No és que sigui una cosa nova perquè jo record, i
a més estic d’acord, que a Formentera li han aprovat una a la
secció 34 de la mateixa quantitat, d’1 milió, però en el cas que
creguin que és millor passar-ho a una altra secció, per la
nostra part estaríem disposats a canviar, lògicament, faltaria
més. Vostès poden dir que això no els hi va bé aquí i posar-ho
en una altre costat, fins i tot, com he dit abans, si hem de
canviar la quantitat tampoc no seria un problema perquè
l’important és que hi hagi una voluntat política i que es digui
que el Govern vol posar alguna cosa a aquesta, començar.
Evidentment, si val 50 milions i hi ha un 30% són 15 milions,
no parlam de posar 15 milions, parlam de posar una quantitat
testimonial.

Esmena d’addició 10025, Direcció Genera d’Espais
Naturals i Biodiversitat, sol·licitam 320.000 euros per a la
compra de màquines de compostatge per al municipi
d’Escorca. Però això ja sabem què és, ja sabem, i vostè  em
diran això és una inversió, com pràcticament totes, municipal,
és cert, el que passa que els municipis i els ajuntaments, com
tots sabem, tenen la pressió directament de tots els vesins i,
per tant, crec que seria bo que es pogués posar una màquina
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d’aquest tipus que els serviria per reduir runes i, a més, fer
adob. Jo crec que ajudar els ajuntaments és una..., hauria de ser
també una prioritat d’aquest govern.

L’esmena d’afectació, a més són d’afectació, aquesta que
li dic és d’afectació, que feim al programa 572, Direcció
General d’Educació Ambiental, per signar un conveni amb el
Consell d’Eivissa per contaminació lumínica, per eliminar
contaminació lumínica. Recordau allò d’emergència climàtica,
que ara se n’ha parlat molt aquests últims dies. Per tant,
col·laborem entre tots, sinó només en parlam.

Esmena d’afectació 10016, aquí es proposa que l’Agència
Balears d’Aigua disposi de més sous. En aquest cas posam 1
milió per a neteja de torrents de Menorca. L’afectació ja no fa
falta justificar per què es necessita.

Una altra d’afectació, que és la 10019, amb aquesta
esmena proposam que l’Institut Balear de Natura disposi d’un
import de 300.000 per realitzar obres de diversos anys de...,
que des de Mallorca ens demanen per a la recuperació de la
zona de les antigues llacunes de la depuradora de Ferreries.
Cal tenir en compte que a aquesta direcció li hem rebaixat
324.000 euros, que si no els haguéssim rebaixat tendríem
resolt aquest tema. Això també és un tema de voluntat política.

Una altra esmena d’afectació, la 10033, és el mateix que
dèiem dels torrents de Menorca, en aquests cas per als de
Mallorca. He d’anar avançant perquè si no, se m’acaba el
temps.

Una esmena de substitució. Aquesta va en la línia de
millorar l’eficiència de recursos econòmics, que sempre són
limitats com sabem. Aquí deim de reduir 70.000 euros en alta
direcció i passar-ho a despesa corrent, a proveïment de costos
de producció d’aigua.

Una altra esmena, de substitució en aquest cas, que va en
la mateixa línia de l’anterior, amb possibilitats de millorar el
medi ambient substituint llocs d’alta direcció, que no és que
no faci falta, però per ventura hi ha molts de llocs d’alta
direcció que es podrien suprimir, com s’ha vist aquests darrers
dies. Per tant, només modificam dins del capítol 1.

I esmena de substitució, la 10104. Aquí volem dotar
l’Institut Balear de Natura amb 100.000 euros per a vigilància
de la posidònia i rebaixar la despesa en serveis generals.

Vostès tenen una nova oportunitat ja que no se’ns varen
acceptar a la comissió corresponent...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

..., -ja acab, Sr. President-, tenen una nova oportunitat per
millorar aquests pressuposts. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No había bebido tanta agua desde la infancia. Gracias, Sr.
Presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
allá. 

Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra...

(Remor de veus)

... y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas y dijo
Dios: sea la luz y fue la luz. 

Y dirán ustedes, ¿nos va a recitar todo el Génesis?, no,
pero es lo que hacen ustedes cada vez que se les rebate en esta
tribuna, se retrotraen al pasado, entonces vamos a empezar por
el Génesis y de ahí iremos avanzando, porque, claro, al final
todo es la culpa de la herencia recibida de lo que sucedió en
aquellos tiempos remotos e ignotos, pero a los ciudadanos lo
que les preocupa es lo que sucede hoy, no lo que sucedió hace
20 años, ni 15, ni 10, porque la herencia recibida, Sr.
Conseller, lo ha recibido usted del mismo gobierno del que
forma parte. Entonces en lugar de hablar de lo que no se hizo,
de lo que se podría haber hecho, de lo que se debería haber
hecho en el pasado, empiece a decirnos qué es lo  que va a
hacer usted en el presente y en el futuro, para mejorar eso que
a todos nos preocupa tanto que es el medio ambiente. 

Y dentro del medio ambiente es fundamental en esta
comunidad, en una comunidad como la nuestra, la gestión del
agua y...

(Algunes rialles)

... la gestión del agua y de los residuos y sobre todo, sobre
todo, porque usted es un hombre hondamente preocupado por
la posidonia, le preocupa muchísimo que un señor con su llaüt
amolli el ferretó para sacar cuatro serranos. Eso es lo que
destruye la posidonia, pero las emisiones constantes de aguas
fecales y residuales, se ve que eso no le afecta para nada. 

Y digo esto porque usted en el pasado ha sido muy
beligerante con este tema de la posidonia, que a todos nos
preocupa mucho y a pesar de lo que ustedes dicen, no está tan
mal com auguran los catastrofistas. Se nos acusa siempre de
que somos catastrofistas, no, ustedes son bastante más
catastrofistas que nosotros, con las emergencias que decretan
de todo tipo. Pero lo que mejor puede hacer si usted quiere
sostener las praderas de posidonia, es empezar a realizar
políticas activas para que la planta de depuradoras obsoleta de
esta comunidad empiece a renovarse. Pero para renovar las
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depuradoras obsoletas de esta comunidad, evidentemente hay
que hacer un esfuerzo presupuestario y es algo de extrema,
eso sí que es de extrema urgencia y necesidad, renovar
nuestras depuradoras, renovar nuestros emisarios y para eso
nos hace falta dinero. Y el dinero lógicamente hemos de
sacarlo de alguna parte.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, una
enmienda de afectación por un valor de 1 millón de euros, de
inversión para mejora del suministro de agua en Maó y
eliminación de los nitratos de agua en el consumo humano.
Tenemos una enmienda de adición para aumentar los recursos
de ABAQUA para invertir en mejoras de la depuración de agua
de 15 millones de euros, porque evidentemente si estamos
hablando de partidas de 20.000, de 30.000 o de 100.000 no
vamos a solucionar absolutamente nada. ¿De dónde sacamos
el dinero? Evidentemente de IB3, de IB3, pero claro, habrá que
empezar a pensar si es más importante mantener una televisión
regional o las praderas de posidonia, habrá que empezar a
poner en la balanza porque para todo no hay, para todo no hay.

Tenemos también una enmienda para la restitución de la
parcela de la antigua depuradora de Cala En Porter en Alaior,
para eliminar de forma definitiva los problemas de mosquitos
y ratas que genera en la zona residencial adyacente. Y para ello
-lo siento, Sra. Guasp- sacamos el dinero del Centro Baleares
Europa, porque pensamos que es más importante que eso de
andar celebrando días.

Por otra parte tenemos una enmienda de adición por valor
de 4.245.000 euros de aumento de la partida destinada a
ABAQUA, para destinar a la mejora y al mantenimiento de las
depuradoras de Ibiza y Formentera y baja en la partida del
impuesto turístico destinado a proyectos de ocupación.
Hemos hablado hasta la saciedad y algún grupo de la bancada
de la izquierda ha estado de acuerdo con nosotros, que están
haciendo ustedes trampas con el tema de los ITS. No las están
destinando para aquello que fueron ideadas y creadas.

Por último tenemos otra enmienda por valor de 3 millones
de euros, de intervención urgente en el mantenimiento de los
emisarios de aguas residuales de Ibiza y eliminación del
emisario de Talamanca, también con baja en la partida del
impuesto turístico dedicado a políticas de ocupación. 

Hemos hablado mucho estos días en este parlamento de
cómo se emplea el famoso impuesto de turismo sostenible.
Sr. Conseller, hágase usted valer, haga valer la importancia de
las competencias que le han dejado en su conselleria, las que
no le han desgajado, haga usted frente, si realmente han
decretado esta emergencia climática y esta necesidad de salvar
el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos, si esa urgencia
realmente es tan importante, pues sean ustedes consecuentes
con ese estado de emergencia y de alerta que han decretado y
destinen los recursos de esta comunidad, de aquellas partidas
que no son estrictamente necesarias ni sociales, al medio
ambiente, porque aquí e incluso en Corea del Norte, el
movimiento se demuestra andando.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam la qüestió
incidental. Correspon la intervenció del Govern, té la paraula
el conseller Sr. Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom.
Després d’escoltar les intervencions tant del Partit Popular
com de VOX, la meva conclusió és que o no s’han mirat o no
han entès els pressuposts d’aquesta conselleria. 

En el cas de VOX no em sorprèn gens, ja que el seu
portaveu en comissió parlamentària, va titllar de “xiringuito”
la Conselleria de Medi Ambient i  ni es va dignar a fer cap
pregunta, per tant, no sorprèn aquesta tessitura, en tot cas els
ho tornaré explicar.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, l’escenari global ens està deixant certament efectes
tàcits damunt el nostre territori, com no pot ser d’altra manera
i de fet la lluita contra l’emergència climàtica i l’emergència
ecològica serà un dels eixos fonamentals d’aquesta
conselleria, que per al 2020 compta amb un pressupost de
153.837.444 euros, amb un increment de 3,5 milions d’euros
respecte el d’enguany. Concretament el pressupost de la
conselleria són 143,3 milions d’euros, on certament se li han
de sumar 10,5 milions d’euros provinents de l’impost de
turisme sostenible. El sector instrumental d’aquesta
conselleria compta amb 113,7 milions d’euros, 91 milions
dels quals són d’ABAQUA. Per tant, el pressupost consolidat
d’aquesta conselleria per a aquest any serà de 212 milions
d’euros.

Hi ha una vertadera preocupació pels recursos hídrics que
la compartim des del Govern i en aquest sentit el pressupost
de recursos hídrics o de polítiques d’aigua per a l’any 2020,
serà de 154 milions d’euros. Només la Direcció General de
Recursos Hídrics compta amb 92 milions d’euros, als quals
s’han de sumar 2 milions d’euros que provenen de l’impost de
turisme sostenible. I, per tant, estam parlant de més de 94
milions d’euros, que senyores i senyors diputats això suposa
més del 60% del pressupost d’aquesta conselleria. Per tant,
amb aquest escenari hem de convenir totes i to ts  que les
polítiques d’aigua per a aquest govern i per a aquesta
conselleria són incontestables.

Pel que fa al domini públic hidràulic, és a dir, torrents,
comptarà amb un pressupost de gairebé 1 milió d’euros més
que enguany i que servirà entre d’altres, per poder executar
obres per minimitzar el risc d’inundació, despreniment de
murs o la millora del drenatge de la carretera que va des
d’Eivissa a l’aeroport. Precisament en matèria de torrents per
part de l’oposició  es continua fent demagògia sobre el seu
condicionament, quan el que és cert és que són negacionistes
d’un canvi climàtic cada vegada més evident. Davant la
demagògia per tant, actuacions i fets, com continuar amb la
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roda de condicionament de torrents que vàrem iniciar la
passada legislatura, l’any 2017, incrementant de fet la partida
pressupostària any rera any i iniciant l’actualització del Pla de
gestió de riscs d’inundació

Per tant, aquest programa comptarà amb un total de 7 ,6
milions d’euros, que, per cert, tot sigui dit, és la partida més
alta mai contemplada en uns pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma. El programa de sanejament i de depuració d’aigua
compta amb un pressupost de 61,5 milions d’euros, de fet és
en aquest programa on es recull el cànon de sanejament, tant
per manteniment, com per noves inversions.

Pel que fa a l’abastament d’aigua, augmenta la inversió i
sobretot segueix baixant el pagament de préstecs i interessos
d’ABAQUA. Així el 2020 ens estalviarem un total de 4,3
milions d’euros, que podrem seguir destinant a nova inversió.
I seguint en polítiques hidràuliques, l’Agencia Balear de
l’Aigua, ABAQUA comptarà amb un pressupost de 91,1
milions d’euros, dels quals 3,1 milions d’euros provenen de
l’impost de turisme sostenible i, a més, s’ha de tenir en
compte la incorporació al llarg de l’any de 15 milions d’euros
referents a les anualitats d’execució de projectes derivats
d’ITS d’anys anteriors.

I vull fer un comentari sobre el deute financer. Quan vàrem
arribar al Govern, ABAQUA es trobava amb un endeutament
financer de 237,6 milions d’euros i amb una política de reduir
al màxim la inversió i el manteniment en depuració. El 2017
aquest govern ja havia reduït el deute financer fins als 123,7
milions d’euros i el 20 amb 57,4 milions d’euros. Aquesta
nova política, sense cap tipus de dubte, ha permès alliberar
pressupost per poder destinar-lo a obres noves i també de
manteniment.

Pel que fa a la nova inversió prevista en actuacions de
sanejament i de depuració, en destaquen la nova estació de
bombeig d’Es Migjorn Gran, obres de finalització de
l’emissari submarí de Ciutadella, la substitució de la xarxa de
sanejament a Ciutadella Nord, retirada de llots contaminants
a Ferreries o les millores de decantadors de Can Bossa a
Eivissa. 

En aquesta matèria també vull fer esment a una esmena
d’afectació de Gent per Formentera, que permetrà una inversió
a l’illa de 150.000 euros i que es podrà destinar bàsicament a
tres projectes, com és la nova estació de bombaments a Es
Pujols, la connexió a Es Ca Marí o les millores de la
depuració a Formentera i del seu emissari. També es preveuen
obres de manteniment, perquè, senyores i senyors diputats, no
només hem de parlar d’inversió d’obra nova, el manteniment
és tan o més important que la nova inversió. I per tant, aquí en
destaquen obres de manteniment a les següents depuradores:
la d’Eivissa, Artà, Manacor, Lloseta, Santa Maria, Capdepera,
Cas Concos, Alaior, Ciutadella Sud i Nord, entre d’altres.

Pel que fa a les inversions en abastament, cal destacar la
remodelació  de la tercera línia de la dessaladora de
Formentera, les obres de construcció del by-pass a Sóller,

execució de la conducció de Maria a Petra o el dipòsit de Son
Sitges. 

I finalment també cal fer referència a la redacció de nous
projectes per a execucions futures, com puguin ser el projecte
d’ampliació de les depuradores de Sineu, Felanitx, Es
Mercadal, Consell, Sa Pobla. En aquestes dos darrers casos,
de fet, a les EDAR de Consell i Sa Pobla s’han transaccionat
dues esmenes presentades per El Pi en aquest sentit, així com
també una referida a l’ampliació de la millora de la depuradora
d’Inca, obres que estan previstes iniciar-se l’any 2020. 

El compromís d’aquest govern en la millora del cicle de
l’aigua és absolut, en aquest sentit també m’agradaria
encomanar als grups parlamentaris a recuperar i a debatre una
altra esmena també presentada per El Pi, la 9679, per tal de
poder dotar amb més personal tècnic la Direcció General de
Recursos Hídrics. I vull aprofitar també l’avinentesa per agrair
la sensibilitat i el compromís d’aquest grup parlamentari
envers aquest dèficit.

El cicle de l’aigua és complex en tots els sentits i també
sobretot des d’un punt de vista competencial. El Govern té
competències en aigua i les tenim més que identificades i
prioritzades, però ens cal el suport de to tes les
administracions competents en aquest cicle, si el que volem
com a societat és assolir un gran pacte per l’aigua, en el qual
varen coincidir també tots els presidents i presidentes de tots
els consells insulars a la darrera Conferència de Presidents
celebrada ara fa unes setmanes a Ciutadella. Perquè si
generam un debat honest com a societat, però sobretot també
un debat honest dins aquesta cambra parlamentària, de res ens
serviran noves depuradores si les xarxes municipals continuen
sent unitàries i de res ens servirà dessalar més aigua si tenim
altes pèrdues a les xarxes de distribució municipal.

Quant a la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, el pressupost serà de 34,7 milions d’euros, 2
milions d’euros superior als pressuposts de l’any 2019. A
aquesta quantitat s’hi ha de sumar 2,8 milions d’euros que
provenen de l’impost de turisme sostenible i també de l’ingrés
de quanties d’ITS dels anys anteriors. 

A nivell de projectes, el principal repte és encarar per a
l’any que ve continuar millorant l’aplicació del Decret per a la
conservació de la posidònia i també acabar de realitzar la
cartografia de les praderies de posidònia de les Illes Balears,
millorar la gestió dels espais naturals protegits i de la Xarxa
Natura 2000, a través del projecte de cartografia d’hàbitats
terrestres a les Illes Balears, millorar la tramitació telemàtica
de totes les autoritzacions i permisos en els espais de
rellevància ambiental, per tal de garantir un millor accés i un
accés més regulat en el medi natural o també la creació  de
xarxa de parcs naturals de les Illes Balears. Precisament la
gestió dels espais naturals comptarà l’any que ve amb un
pressupost de 3,6 milions d’euros, augmentat de fet en més de
mig milió respecte del d’enguany. Seguim per tant, apostant
per la dignificació dels nostres espais naturals protegits i
sobretot per a la seva conservació. 
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D’aquesta àrea en destaquen la redacció del Pla
d’ordenació de recursos naturals del Parc Natural d’Es Trenc-
Salobrar de Campos, l’aprovació dels plans de gestió de Xarxa
Natura 2000 de Serra Grossa i de Tagomago a Eivissa, de la
costa Est de Menorca, que també inclou el PRUG del Parc
Natural de l’Albufera d’Es Grau, l’aprovació del Pla
d’ordenació de recursos naturals de l’Albufera de Mallorca i
la redacció del PORN del Parc Natural de Llevant, o també la
restauració del Castell de Cabrera a través d’un projecte ITS.

Respecte del programa referent a la conservació del medi
natural, en destaquen totes aquelles actuacions que van
lligades a la gestió forestal. De fet, aquest programa es
desenvolupa a través de les transferències a favor d’IBANAT
i precisament l’Institut Balear de la Natura comptarà el 2020
amb un total de 21,7 milions d’euros. D’entre els projectes
que en destaquen són el servei d’informació i vigilància per a
la conservació de la posidònia, la millora de la flota de
vehicles d’IBANAT, tant per a la prevenció i extinció
d’incendis forestals , com també per a la gestió dels espais
naturals. 

Per cert, diputades i diputats del Partit Popular, IBANAT
ja va reduir els alts càrrecs a la passada legislatura i els he de
recordar també que es varen recuperar 40 persones de les 32
que vostès havien acomiadat d’una manera totalment
improcedent...

(Alguns aplaudiments)

I els ho coment per l’esmena que vostès han tengut la
valentia de presentar, demanant que en aquesta empresa
pública es disminueixin els alts càrrecs de direcció. Ja es va
fer sense que vostès ens ho haguessin de dir. 

Pel que fa al pressupost de la planificació forestal, aquest
es manté amb un total de 5,1 milions d’euros i posa de relleu
el compromís d’aquesta conselleria envers la planificació i la
gestió forestal de les nostres illes, sobretot hi seguim posant
èmfasi en el concepte d’autoprotecció, que és sens dubte els
que ens ajudarà a poder gestionar molt millor a nivell de
societat els incendis forestals. 

Un altre programa important és el d’espècies silvestres,
s’invertiran 2,1 milions d’euros, amb 853.000 euros els quals
arribaran de l’impost de turisme sostenible, per seguir lluitant
contra les espècies invasores, en concret e ls ofidis a les
Pitiüses. 

En aquest sentit, per tant, un dels pilars d’aquesta
conselleria, és la dotació pressupostària del COFIB, que per
a 2020 s’incrementa en 100.000 euros, arribant a un
pressupost d’1,1 milions d’euros, el més alt per cert, des de la
seva creació. I finalment també he de fer referència a la sanitat
forestal, que sens dubte també tendrà una importància cabdal
per garantir la conservació de l’estat de salut dels nostres
boscos.

Pel que fa a la Direcció General d’Ordenació del Territori,
aquesta compta amb un pressupost també al voltant d’1 milió

d’euros, dels  quals també es dóna una transcendència
específica al SITIBSA, per tal d’incrementar la facilitat de
garantir tota la informació cartogràfica de la nostra comunitat
autònoma a la nostra ciutadania.

I finalment pel que fa la Direcció General de Residus i
d’Educació Ambiental, tendrà un pressupost de gairebé 6
milions d’euros i sense cap tipus de dubte, aquesta direcció
general anirà enfocada a donar desplegament i
desenvolupament de la Llei de residus i sòls contaminants,
aprovada per aquest parlament la passada legislatura, una llei
extremadament pionera, valenta i convençuda que ens ajudarà
a tots com a societat a disminuir l’impacte sobretot dels
plàstics sobre el nostre medi natural tant terrestre com marí
i seguirem apostant per seguir potenciant les subvencions
d’educació ambiental, tant a ajuntaments com també a entitats
sense ànim de lucre perquè només la corresponsabilitat i la
col·laboració entre totes les administracions i tota la societat
ens permetrà adquirir una consciència ambiental superior i,
per tant, també ens permetrà estimar el que hem d’estimar, si
és el que volem conservar. Per tant, aquest serà l’objectiu
principal d’aquesta direcció general.

Senyors diputats i senyores diputades, amb tot l’exposat,
per tant, queda palès que les polítiques mediambientals i de
sostenibilitat seguiran adquirint un paper fonamental i una línia
estratègica d’aquest govern. Volem d’aquesta manera seguir
marcant un futur més sobirà i sobretot més sostenible pel país.

Tot el cicle de l’aigua seguirà sent estructural i prioritari
per a aquesta conselleria, a més de les polítiques pròpies
seguirem reclamant el suport de les altres administracions
implicades, també a l’Estat perquè faci efectiu el conveni de
200 milions d’euros per finançar infraestructures relatives al
cicle de l’aigua alhora que també aquelles inversions per a la
conservació dels nostres terrenys i la seva seguretat associada. 

Tenim una gran responsabilitat també amb els nostres
espais naturals i aquesta responsabilitat se seguirà traduint en
polítiques convençudes i integrals i holístiques des de la seva
ordenació i gestió a la prevenció i extinció dels incendis
forestals. 

Dins aquesta equació és fonamental incloure les polítiques
de conscienciació, educació ambiental i d’accés al medi
natural, sols el coneixement ens fa estimar allò que ho val.

Per fer front a aquests i altres reptes que tenim per
endavant hem de ser sobirans i exercir la nostra competència
en la protecció addicional del medi ambient i el territori del
país, i l’única manera d’aconseguir-ho, senyores i senyors
diputats, és a través de l’impuls de polítiques valentes,
ambicioses i pioneres i també des de la convicció que
aquestes seran les que garantiran la supervivència de les
nostres preuades illes. Les generacions futures ens ho
agrairan.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mir. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, crec que vostè es
fa trampes jugant al solitari, permeti’m la broma, perquè o
bé...

(Alguns aplaudiments)

... la seva calculadora i la meva no estan sincronitzades, això
està clar perquè vostè no m’ha rebatut, està claríssim, no?,
aquestes dades, aquests números són els que són, ja li ho he
dit, i vostè  ve i em diu que puja un 3%, llavors quan tengui
temps expliqui’m d’on treu que puja un 3%. No s’ha de fer
trampes.

Si vostè hi suma plurianuals d’anys anteriors és possible
que sí que les inversions aquestes pugin, però miri, això són
els números i realment baixa en totes les direccions generals
i... baixa, baixa, (...), baixa, ...

(Petit aldarull)

Llavors, és evident que aquí es fa... Miri, baixa exactament
26.164.192, llavors li podem sumar els 10.500.000 aquests
que li vénen per la porta de darrere, evidentment, els hi sumam
i encara baixa 15.500.000 euros, vull dir, té una retallada de
15 milions d’euros, això són molts de sous, en euros. Per tant,
no entenc quan vostè em diu: “no, és que pujam un 3", dic:
“no”.

Vostè ha explicat aquí tota la feina que pensa fer, només
faltaria, si tenen 153 milions òbviament que tenen molta feina
a fer, però no m’ha dit res de les meves esmenes que hem
presentat aquí, es veu que no tenen cap intenció. Vostè hauria
lluitat perquè la seva conselleria tengués més pressupost i just
pareix que lluita per justificar el pressupost que té.
Efectivament, això és el que està fent...

(Alguns aplaudiments)

Miri, vostè està dient, està justificant d’alguna manera
aquesta retallada perquè està clar que té una retallada i li dóna
voltes com sigui, però té unes retallades, està dient que faran
més inversió perquè no han de pagar deute. Bé, és que han
d’aprofitar quan tenen bonança, lògicament..., d’acord, amb
ABAQUA, efectivament, hem d’aprofitar quan hi ha temps de
bonança. 

Evidentment que quan... no es pot fer res més, quan teníem
deutes per pagar i teníem factures damunt la taula jo estava al
Consell Insular i el Sr. Company estava aquí a la seva
conselleria i ens ajuntàvem i parlàvem cada dia de tot el que
havíem de fer i evidentment teníem moltes coses a fer, sí,
però no teníem possibilitats, no teníem cap possibilitat. Férem
tot el que poguérem amb els mitjans que teníem, però vostès

han d’aprofitar aquest creixement que tenen. Han tengut uns
pressuposts incrementats en quasi 4.000 milions d’euros i
vostè el que té són retallades a la seva conselleria.

(Alguns aplaudiments)

Miri, nosaltres li presentam deu esmenes, cinc d’afectació,
dues d’addició i tres de substitució, que si hi hagués una
mínima voluntat d’aprovar-ne algunes no seria res complicat
i vostès podrien dir que han fet un esforç per compensar... per
compensar el que no s’ha fet en aquests anys darrers. 

El que nosaltres plantejam aquí és incrementar
manteniment de depuradores, col·laborar amb el consell
insular per eliminar residus, comprar maquinària per a un
ajuntament per a compostatge, eliminar contaminació
lumínica, fer torrents nets, treure llots de depuradora, treballs
forestals...

Miri, no és només d’Eivissa, que he sentit que deien..., no,
és de totes les Illes, l’he sentit, és de totes les illes. Miri, aquí
n’hi ha...

(Remor de veus)

...no, miri, aquí hi ha algun diputat que efectivament només ha
mirat per a la seva circumscripció, en aquest cas no és així.
Mirin, ja sé per on em vendrà vostè, ja la conec.

Jo dic que vostè hauria de ser el primer a convèncer els
seus companys perquè li aprovassin alguna d’aquestes
esmenes que presentam i és cert això que està dient que han
reduït l’endeutament, només faltaria. Nosaltres vàrem entrar
aquí que quan entràrem a governar fa ja uns quants anys hi
havia un dèficit d’un 9%, el vàrem haver de reduir molt aquest
dèficit per poder arribar a tenir una... per no incrementar
massa el deute. Evidentment que havíem de fer ajustaments.

Ara, accepta aquestes retallades dient -com li he dit abans-
que com que tenen més inversió perquè no tenen deute, però
no és això. És a dir, l’import que li envien de l’impost de
turisme, pens que és un import que hauria de ser secundari,
està molt bé que li arribi perquè és un impost que hem creat,
però vostè el que no hauria de permetre és que li rebaixin 26
milions -26 milions- a la seva conselleria respecte de l’any
passat.

Si de veritat, tal com s’ha exposat aquí en diverses
ocasions, volen posar les persones al centre de la seva política
haurien de començar demostrant-ho, ajudant els ajuntaments,
els consells, firmant convenis per millorar la vida de les
persones i tenir cura del que és competència de la seva
conselleria: el medi ambient, el clima i el territori, Sr.
Conseller, aquesta és la seva feina, evidentment. Son
competències seves que no pot abandonar.

M’estava dient... sí, m’estava dient que... revisions
constants en aigües, ah, no, això ho estava dient el senyor...,
efectivament, tenim, si volem tenir cura -i això és cert que és
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així-, si volem tenir cura del medi ambient hem de començar
per les depuradores, és fonamental.

I nosaltres com li he dit abans li hem presentat... sí, li hem
presentat moltes esmenes en aquest sentit i vostès no n’han fet
cas.

No em queda més temps, llavors ja comentaré el que
opinam sobre les esmenes dels altres grups. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nos ha llamado usted
negacionistas, Sr. Conseller, negacionistas, los negacionistas
son ustedes. Lo que es una incongruencia es ponernos todos
al borde del ataque de nervios porque tenemos una emergencia
climática porque se nos viene encima el fin del mundo y no
tomar ninguna medida para evitarlo. 

Si realmente ustedes se creen que existe la emergencia
climática y ustedes se creen que estamos al borde del abismo
y ustedes se creen que este problema hemos de atajarlo en el
minuto uno porque hemos decretado ese estado de
emergencia climática, su conselleria debería ser una de las
consellerias estrella, pero no lo es. No lo es porque esta
conselleria no está dotada con los fondos necesarios para
llevar adelante su función. 

Y si realmente el estado fuera de tantísima emergencia
deberíamos detraer los recursos de todas aquellas cosas que
no fueran fundamentales para el funcionamiento de esta
comunidad autónoma y destinarlos a las consellerias de Medio
Ambiente y de Transición Energética, pero no lo hacen, ¿y por
qué no lo hacen?, porque ustedes se quedan en la declaración,
pero no se lo creen. Entonces los negacionistas son ustedes,
no somos nosotros, eso es así de claro..., vamos, es evidente.
Ustedes no quieren recortar en ningún gasto superfluo para
destinarlo a combatir el cambio climático a esta situación de
emergencia en la que vivimos. Entonces, los que niegan esa
realidad son ustedes.

Con respeto a los ayuntamientos, es cierto, muchas de esas
competencias son de los ayuntamientos, pero estamos a lo de
siempre, a echarle la culpa a los ayuntamientos. La cuestión es
echarle la culpa a alguien, que no hacen suficientemente su
trabajo, que pierden agua en las redes de suministro, que las
depuradoras muchas veces son de titularidad municipal, pero
nosotros hemos traído a esta tribuna, a este hemiciclo, nuestro
grupo, medidas importantes para apoyar el municipalismo,
para cumplir la ley que no cumplimos de aportar ese 0,7% del
presupuesto de la comunidad autónoma a los municipios, y

ustedes ni se las han mirado. Pero eso sí, no les vamos a dar
un duro, pero les vamos a echar la culpa porque la culpa aquí
al final siempre es de otro. Discutimos sobre de quién es la
competencia de limpiar un trozo de torrente, algún día
tendremos otra desgracia, pero nos habremos quedado en la
discusión de que este trozo del torrente lo tiene que limpiar
el municipio, no me corresponde limpiarlo a mí, no me
corresponde arreglarlo a mí.

Ya le digo, de verdad, Sr. Conseller, si, si..., hemos visto
que de nuevo el tema de la posidonia, que tanto le preocupa, lo
va usted a arreglar poniendo más agentes que multen al
turismo náutico, porque esa es la solución y el problema de la
posidonia, aunque está más que demostrado que ése no es el
verdadero problema de la posidonia, pero claro, es mucho más
hacia la galería esa política de multar y de ir en contra de los
ricos. Le recuerdo que el que tiene un llaütet per anar a
pescar no és un rico, ¿eh?, pero bueno. Vamos contra ellos
porque eso queda bien, la política del postureo. 

Con respecto al IBANAT, lo que tiene que hacer con el
IBANAT, y en eso vamos a apoyar la propuesta de El Pi, es
reconocer la categoría profesional de los bomberos
forestales. Eso es algo fundamental, es el trabajo que hacen es
realmente, sí se les debería reconocer esa categoría laboral es
de absoluta justicia y no entiendo que un gobierno de la gente,
con la gente y para la gente no lo haga inmediatamente. 

Con respecto, también, a la enmienda de El Pi de los
recursos hídricos también la vamos a apoyar porque es verdad
que no se puede en un momento en que se tiene que reactivar
la actividad económica, no puede ser que un montón de obras
de reforma estén pendientes de un informe de Recursos
Hídricos y, como siempre, sea la administración su lentitud y
su multiplicidad de funciones la que pone trabas al desarrollo
de nuestra economía. 

Por último, me gustaría que me explicara, Sr. Conseller,
¿cómo se las ha arreglado usted para hablar de soberanía en el
tema del agua? Porque, de verdad, es algo que me gustaría
saber cómo lo hacen ustedes para acabar hablando de
soberanía hablen de lo que hablen.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per contestar el Govern té la
paraula el Sr. Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Certament no han entès
una altra vegada els pressuposts. 

Sr. Juan, vostè em parlava de trampes i jo li he de parlar de
demagògia, jo li he de parlar de demagògia, amb tot el
respecte li he de dir. Jo també li he explicat els pressuposts i
també els hi explicat en xifres i en números i jo no he amagat
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els ITS que em vénen, ni els d’enguany ni els de les anualitats
anteriors. Tampoc no he dit que ens haguem de nodrir de
plurianuals. És a dir, jo li he desglossat d’una manera nítida i
transparent els pressuposts que compta la Conselleria de Medi
Ambient i Territori per a l’any 2020. A mi, com a conseller,
el pressupost és la quantitat que tendré de diners per executar
un programa polític durant una anualitat, i aquests  són els
pressuposts que jo li he presentat i li he desglossat. Ja li vaig
fer en comissió, però avui li he tornat a fer d’una manera nítida
i transparent. 

A partir d’aquí vostè em dirà que jo som un trampós, jo li
podré dir que som un demagog, però al cap i a la fi coincidim
en una cosa, les xifres són xifres, vostè em dóna unes i jo li he
donat unes altres que són les que confeccionen el pressupost
d’aquesta conselleria.

Les esmenes. Clar, a mi em fan molta gràcia les esmenes
del Partit Popular, i li he de dir, i també li dic des del màxim
respecte, perquè quan un les analitza doncs a vegades, com a
mínim, li surt un somriure a la cara. 

Jo record haver contestat, si no record malament era al Sr.
Costa, una pregunta mostrant-li notícies de tres batles del
Partit Popular que volien tornar les depuradores al Sr.
Company quan el Sr. Company era conseller. O un carta de
desesperació del gerent d’EMAYA, que també era un càrrec
del Partit Popular, demanant d’una manera desesperada
inversions de manteniment a la depuradora de Palma. O record
també que el cànon d’aigua, de sanejament, no es destinava a
aquesta finalitat. O record també com ABAQUA era el banc de
tot el Govern de la legislatura de 2011 a 2015. I vostè em
demana que hem de començar a actuar en temes de depuració,
amb això coincidim, Sr. Juan, però és que amb això estam fent
feina des del Govern. 

Per tant, ara permeti’m que li digui que em sorprèn que la
seva intervenció hagi anat enfocada, i per tant també el sentit
de les seves esmenes, hagi anat enfocada cap a aquesta
finalitat, que li he de dir que agraesc, però que no va en
consonància a quan vostès governaven varen fer el que varen
fer amb aquesta temàtica. 

No es posin nerviosos i deixin contestar d’una manera
assossegada i deixin permetre el debat en aquesta cambra, que
els estic parlant des de la màxima educació.

(Alguns aplaudiments)

Quant a VOX, aquesta conselleria, senyors de VOX, és
cabdal per a l’emergència climàtica i l’emergència ecològica,
i així queda reflectit en els pressuposts, altra cosa és que
vostès els vulguin interpretar d’una altra manera. Per tant, a
posta li he de repetir que jo crec que o no vol o no entén els
nostres pressuposts. Per tant, crec que això és la conclusió a
la qual hem de convenir arribar.

Vostè mateix, el Sr. Campos va dir, i està en el Diari de
Sessions, que la Conselleria de Medi Ambient era un
“xiringuito”, Sr. Campos, vostè se’n recorda, i va dir que vostè

no feia preguntes a “xiringuitos” i es va aixecar i se’n va anar,
es va aixecar i se’n va anar. Per tant, no venguin ara aquí a fer
el paperot i a donar lliçons de moralitat i a donar lliçons de
sostenibilitat a aquest govern...

(Alguns aplaudiments)

... perquè l’únic que fan, senyors de VOX, és com a mínim el
ridícul. 

Vostè no té clares les competències, jo crec que no té
clares les competències, i tampoc no interpreta les paraules
que jo he dit. Jo no he donat la culpa a cap ajuntament, a cap,
absolutament a cap. L’únic que demanam és coresponsabilitat
perquè efectivament hi ha competències dins del cicle de
l’aigua que depenen d’ajuntaments i que el Govern, per un
tema d’intervenció, no hi pot entrar a actuar. Per tant, aquest
pacte de l’aigua l’únic que pretén és encaminar una línia
d’acció  política conjunta que vagi cap a una gestió més
eficient i sostenible del cicle de l’aigua. Això és l’únic que jo
he dit. Per tant, no posi en boca meva paraules que jo no he dit
perquè jo no he donat cap culpa a cap ajuntament. El suport
tècnic dels ajuntaments envers en matèria d’aigua el tenen
tots.

I en posidònia, ja per acabar, 61,5 milions d’euros de
depuració pressupostats l’any 2020; 200 milions d’euros
executats des de l’any 2015; 59 milions d’euros el 2019 en
matèria de depuració. Vostè s’atreveix a dir que aquest govern
no actua en aquesta temàtica tampoc? Per tant, Sr. Rodríguez
faci molta manco demagògia, sigui molt més constructiu i
sobretot molt més honest amb la realitat dels nostres dies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mir. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Tengo que
reconocerles que es un poco frustrante tener que trabajar
sobre unos presupuestos como estos sabiendo que el rodillo
te va a machacar en la ponencia y luego en las comisiones.
Veremos si tengo más suerte tratando de convencerles a
ustedes de lo que mi grupo trata de aportar a los presupuestos
de nuestra comunidad para 2020.

Nuestro objetivo no es ganar a nadie en el número de
enmiendas registradas sino tratar de aportar algo en nuestras
islas. Y, Sr. Conseller, usted sabe que el grupo que represento
y este diputado en particular somos muy sensibles a todos los
temas relacionados con el medio ambiente y siempre le he
prestado nuestra más amplia colaboración. 
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Los principales problemas que en medio ambiente y
territorio  preocupan a los ciudadanos de nuestras islas, se
relacionan con el ciclo del agua, ya se ha dicho, la
contaminación de nuestros mares y de nuestros acuíferos, los
vertidos que nos afectan cada año por desgracia, los incendios
que se llevan cada temporada parte de nuestros bosques, la
calidad de un agua que suele brillar por su ausencia, la pérdida
de posidonia o la falta de limpieza de zonas que facilitan
inundaciones y por desgracia, pérdidas de vidas humanas.

Este grupo considera insuficientes muchas de las
dotaciones y ha preparado enmiendas a los presupuestos que
se han preocupado de: recargar los necesitados acuíferos de
Menorca, reforzar la inversión en utillaje en lugares como
Ibiza y Formentera, con el fin de dar mantenimiento y llevar a
cabo reparaciones de los sistemas de distribución de agua, en
efecto, parecería que entre el 25 y el 40% del agua producida
por las depuradoras en la pitiüsa mayor, se pierde por causa de
fisuras, roturas y averías; reforzar la limpieza de torrentes en
nuestras islas; realizar inversiones que tengan por objetivo
mejorar la calidad del agua potable, que lugares como en la
isla de Ibiza el agua no es apta para el consumo de personas o
para el consumo de animales; aportar fondos suplementarios
para el saneamiento e infraestructuras de depuradoras;
separación de redes residuales y fecales, ya que en cuanto hay
un mínimo de lluvias, se vierten y contaminan terrenos
agrícolas, parques naturales como el de Ses Salines o el
puerto  de Ibiza, que ya es una costumbre; inversión para la
reparación y puesta al día de la depuradora de Sóller, o
afectaciones suplementarias a los servicios contraincendios. 

Referente a las enmiendas presentadas por otros grupos,
votaremos positivamente a todas aquellas que aporten algo a
las necesidades de la ciudadanía, como siempre ha hecho
Ciudadanos y hace. Las del PP, que por ejemplo, pues
refuerzan el mantenimiento de la depuradora de Alaior, que
aseguran la participación del Govern en la gestión de residuos
urbanos, que invierten en maquinaria de compostaje o
completan las inversiones ya previstas por este grupo de
nuestras enmiendas, para la limpieza de torrentes o el
tratamiento de lodos tóxicos.

Por otro lado hay otras enmiendas que no podemos apoyar,
bien por ser idénticas a las presentadas por este grupo aquí
hoy y que se someterán a votación, bien por parecernos poco
pensadas, como algunas del Grupo VOX, que quiere destinar
casi 20 millones de euros a depuradoras que nunca podrán
llevarse a cabo en el periodo presupuestado, ya que parecen
olvidar que no basta con dotar de dinero una cuenta, pero hay
que pensar que para construir o ampliar una depuradora hacen
falta por lo menos 8 años entre la preparación de los
proyectos y la obtención de todos los permisos. El objetivo es
presentar en esta cámara dotaciones que realmente se pueden
ejecutar. 

Lo mismo pasa con alguna enmienda de El Pi que se
plantea, sin -creemos- estar seguros de la situación técnico-
legal de varios proyectos de depuradoras, antes de dotar su
eventual ampliación. Pero en cambio votaremos que sí a
propuestas de El Pi, destinada a dotar a los bomberos

forestales con la categoría profesional que todos
reconocemos que se merecen, y a su propuesta transaccionada
para aumentar el personal técnico de recursos hídricos y así
desbloquear más de 6.000 proyectos hídricos pendientes de
informes. Votaremos que no a sus propuestas de comprar la
finca de Cala Varques o de Son Quint con fondos de la
ecotasa, ya que nos parece que hay otros métodos y no sobra
el dinero en este momento.

Finalmente decir que votaremos sí a la propuesta de MÉS
por Mallorca de transferir una dotación a las deixalleries de
Menorca. E indicar una vez más, que votaremos no a
dotaciones que aunque son necesarias -y quiero dejarlo muy
claro- se hacen con cargo a la amortización de deuda, cosa a
la que este grupo siempre se ha negado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient. Bon dia a tots. Nosaltres no hem
presentat una esmena a la totalitat a la secció, nosaltres vàrem
presentar una esmena a la totalitat al pressupost, perquè
pensam que els 4.000 i busques de milions escassos, 4.100
més o manco, jo crec que n’hi ha 300 que no existeixen, a part
dels doblers que pagam de pressupost i d’interessos, d’aquests
4.100 és allà on hi havia la possibilitat de fer una redistribució
distinta a la que hem feta, però una vegada que ja estan fets,
seguim fent esmenes a la totalitat a les seccions, l’únic que
podem aconseguir en tot cas, si volem fer alguna cosa, és fer
esmenes parcials per millorar algunes de les coses amb les
quals no estam d’acord.

He hagut de sentir ara el company de Ciutadans amb allò de
les depuradores. Una depuradora no necessita 8 anys per fer-
se, no necessita 8 anys, m’escolta?, una depuradora si un vol
en 3 anys, 2 anys i mig pot estar feta, ha de fer molta feina, ha
d’estar ben espavilat i l’ajuntament ha d’haver cedit e ls
terrenys. La Comissió Balear de Medi Ambient ha d’estar
coordinada amb la Direcció General de Recursos Hídrics i
l’ABAQUA i has de tenir els doblers que t’ha de posar el
conseller o la consellera en el pressupost. Alerta, alerta. 

Les depuradores que nosaltres hem demanat que es
millorin, que vostè ha insinuat com si tècnicament no
sapiguéssim que és, li faig saber que són possibles, almanco
iniciar els processos, que és al final on hi ha tres esmenes que
ens accepten, que és el que es fa, perquè les tres esmenes que
se’ns accepten de les depuradores, una és d’afectació a Inca,
400.000 euros, per començar la depuradora d’Inca, valdrà molt
més l’ampliació que 400.000 euros, o la depuradora de
Consell que era més necessari que el pa, quan anam per la
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carretera sempre fa un perfum extraordinari l’autovia, són
85.000 euros. O allò que és l’ampliació de la depuradora de Sa
Pobla que són 400.000 euros, però costarà molt més de
400.000 euros. És un tema que conec. I en canvi, nosaltres
pensam que aquí la depuradora d’Orient i l’ampliació de
l’EDAR de Capdepera hagués volgut la pena.

Una cosa que sí d’aquestes esmenes a la totalitat de VOX
i PP i nosaltres en tenim de parcials que coincidim tots, allò
del PP crida l’atenció perquè la passada legislatura no,
l’anterior a neteja de torrents, fills meus, no vàreu fer res, res,
dels que conec jo res...

(Remor de veus)

 I clar que ho havia fet jo, en el meu temps se’n feia, així de
clar, fins i tot en el teu poble. És a dir, ara resulta que tothom
té pressa pel tema dels torrents. Jo crec, conseller, que valia
la pena que vostè tengués més doblers a Menorca i a Eivissa,
li fan esmenes des del PP importants i tal vegada demostrar
aquesta sensibilitat cap a les altres illes estaria molt bé
acceptar qualque esmena d’aquestes, si no és la nostra, que
sigui la del PP o d’un altre partit, perquè val la pena.

Les altres esmenes que li presentam tenen a veure amb la
qualitat d’aigua. És a dir, ens preocupa el problema que veim
moltes vegades en els diaris, els problemes de nitrats en
general que pateixen un 70% dels 67 municipis de les Illes
Balears i no tenim cap acció  concreta per mirar de com
podem millorar aquest assumpte. És evident que per allà on
passa la xarxa del Govern que conjuga les aigües de Sa
Marineta, de Sa Costera, les dessaladores, aquesta aigua és
bona i no té nitrats, però no tots els ajuntaments en aquest de
Mallorca, perquè Sa Costera no arriba a Menorca, Eivissa i
Formentera, tenen la possibilitat de poder tenir una aigua de
qualitat i no haver de comprar aigua per poder aguiar. Per mor
d’això li deia de començar amb aquesta planificació per a un
pla de desnitrificació i li proposàvem que invertís mig milió
d’euros.

A part d’aquestes qüestions a mi m’agradaria entrar en el
bessó. Una petita qüestió, discrepam amb això de Ciutadans.
Els doblers de l’ecotaxa nosaltres pensam que han de ser per
a projectes mediambientals i també per a patrimoni
mediambiental. Cala Varques o Son Quint són un patrimoni
mediambiental i si no, en parli amb tota la gent que va a Cala
Varques, aquí hi ha qualque manacorí que en pot parlar bé, o en
parli amb tots els veïnats de Son Quint a Ciutat. És a dir, no és
només que fa una funció social, sinó que també fa una funció
mediambiental. No crec que el Govern tengui doblers per fer-
ho, però nosaltres ho reivindicam i ho deim.

I també hi ha dues esmenes que a mi m’agradaria que es
repensessin almenys, la que fa referència a crear una partida
per destinar en el Centre de Recuperació d’Espècies Marines
de Sant Antoni a Eivissa, són 100.000 euros, si han de ser 50
que siguin 50, ahir parlava amb un diputat socialista d’Eivissa,
a veure si això ho podríem intentar arreglar.

I passem al bessó, al bessó que és el poc que nosaltres
pensam que pot canviar la vida de les persones si realment amb
els doblers que vostè té en poc generar molts més, i el bessó
és, i li agraesc el que ha dit vostè que acceptava que es tornàs
posar en marxa d’alguna manera l’esmena 9679, que és la que
fa referència a l’ampliació de tres persones, homes o dones,
tres tècnics a la Direcció General de Recursos Hídrics per
intentar desbloquejar els més de 6.200 projectes que
existeixen a informar.

D’això segurament no som conscients tots els que estam
aquí, però això és el problema més greu que avui se’ns podria
atribuir a qualsevol dels 59 diputats que estam en aquesta sala.
Ho he explicat ja un parell de vegades, però ho tornaré
explicar perquè la dimensió quasi, quasi és galàctica. Estam
parlant de 6.200 projectes que estan aturats, que no són d’obra
nova -no són d’obra nova-, són de millores de restauracions
que poden pujar com a mínim a 370 milions d’euros d’inversió
privada. No és obra nova, no és consum de territori, és
restauració, és regeneració i genera 375 milions d’euros, com
a mínim.

Aquest fet en un moment donat en què es queixen les pime
que estan al voltant de la construcció, són bàsiques perquè si
aquests projectes sortissin l’activitat econòmica milloraria
moltíssim a les Illes Balears i sobretot que si hem de baixar
d’aquest 2% de creixement, no baixem d’aquest 1,7 o 1,8 que
encara fa generar ocupació i riquesa i que no haguem de caure
en un 1,2 o en un 1,3 que realment és un estancament.

En aquest cas no depèn de Sánchez, en aquest cas no depèn
de Madrid. En aquest cas depèn de nosaltres, perquè nosaltres
podem treure aquests projectes en tres mesos si volem, però
el conseller necessita ajuda perquè el conseller està tot sol en
aquesta àrea amb un tècnic o dos, el mateix tècnic que ha
d’informar també el que ha d’anar a la Comissió Balear de
Medi Ambient i mentrestant la Comissió de Medi Ambient va
fent no podem estar fent informes de projectes, que
necessitam, perquè es faci l’obra. És brutal això. Aquest
assumpte és increïble. Això és molt més que el conveni de
carreteres per a Balears, és molt més que el conveni de
depuradores per a Balears, és molt més que el conveni de tren
per a Balears, i depèn de nosaltres i aquí hi ha d’haver
l’eficàcia d’aquesta comunitat, per la qual cosa li agraesc,
conseller, que hagi proposat això i si tots els portaveus hi
estan d’acord es pugui tirar endavant en aquest tema.

I després l’altre, que en aquest cas sí que he coincidit amb
el representant del Grup VOX que ha anunciat que la votarà a
favor, jo sé que també vostè hi està d’acord, però..., i la
consellera d’Hisenda també, però tenim la dificultat de capítol
1 i jo  l’entenc i acabaré amb aquesta reflexió econòmica,
perquè això és la veritat, això... vuit n’han d’entrar, vuit n’han
de sortir, no n’hi ha més..., que seria l’esmena 9668 que fa
referència a destinar el reconeixement als treballadors
d’IBANAT de l’àrea d’extinció d’incendis, la categoria de
bombers forestals. 

Crec que és una qüestió amb la qual ens hem
compromesos tots moltes vegades, moltes vegades. Aquestes
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dones i homes no volen que..., home els agradaria que això
s’aplicàs d’un cop, està claríssim, però estan disposats que
això es pugui aplicar en dos, tres, quatre anys, a poc a poc, i
crec que seria un gest per a uns treballadors molt humils, molt
preparats, però molt humils que realment demostràssim,
aquesta cambra, que sabem fer una passa per iniciar un procés
de reconeixement als bombers forestals.

Jo fins i tot plantejo aquest tema, que si tal vegada és
exagerat el milió i mig, tal vegada, tal vegada són en total
700.000 o 800.000 euros, però si això ho plantejàssim en
tres, quatre o cinc anys ja estaria bé posar 100.000 euros
enguany, 100.000 euros, i aquí és quan es demostra la
sensibilitat social, les mesures socials del pressupost
realment, perquè quan hi ha un incendi forestal, perquè els que
són urbans són els bombers que es fiquen dins les cases, quan
hi ha un incendi forestal qui es fica dins el foc és el personal
d’IBANAT. Davant aquesta qüestió jo crec que aquesta cambra
podria demostrar aquesta sensibilitat.

I acab amb el que deia, aquí tenim un problema, que no
tenim els recursos que hem de menester, no tenim els
recursos que he de menester i tots els que teniu representació
a Madrid o reconeix amb els vostres diputats i diputades que
teniu a Madrid que s’han de desmarcar una micona de la
doctrina dels caps de Madrid, per realment aquí poder tenir els
doblers suficients per tirar endavant. En aquest cas no és que
Madrid ens robi ni ens mati ni res d’això, jo ho he dit sempre:
Madrid el que fa es riure’s i to ts  e ls  que realment no som
capaços de fer-los entendre que aquesta terra no té els
recursos per fer les coses bàsiques, tenim una responsabilitat
que hauríem de ser capaços de traslladar-la.

És a dir , no es tracta de tenir més, es tracta de poder
mantenir el que estàveu parlant de les depuradores, el que
estàvem parlant dels torrents, no parlam de la xylella, els
arbres segueixen morint, és a dir, no parlam de segons quines
coses perquè sabem, com dic jo sempre, que són bastant més
pobres del que ens pensàvem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, vull començar
dient que retiram l’esmena 10182 que ens quedava viva a
aquesta secció perquè s’ha pogut resoldre d’una altra manera,
amb tot vull agrair a Ciudadanos el seu suport.

Llegint les esmenes de la secció de medi ambient em fa la
sensació que seguim volent solucionar els problemes d’aigua
d’aquest petit país com sempre s’ha fet, però sense adonar-nos
que les coses han canviat i canviaran molt.

D’un total de 52 esmenes, més d’una vintena d’esmenes
van sobre l’aigua. Així, davant un bé escàs com és l’aigua i
tenint en compte que la Mediterrània està patint un augment de
temperatura molt superior al previst, crec que és ben hora de
començar a assumir que l’aigua és un recurs que necessita que
reflexionem sobre les seves estratègies de sostenibilitat, i és
que les cares més visibles d’aquest canvi climàtic són les
inundacions i les sequeres. Per tant, convé que ens comencem
a demanar fins on estem disposats a canviar els nostres
padrons de conducta o si realment som conscients que
necessitam repensar la gestió de l’aigua.

Algunes de les esmenes s’han enfocat a fer nous projectes
de depuradores, queda clar que tothom coincideix una altra
vegada que tenim problemes amb l’aigua. Ningú no ho pot
negar. Ara bé, coincidim en el diagnòstic , però no en el
tractament. Des de MÉS per Menorca sabem que cal
enfrontar-se de maneres diferents amb diferents mesures com
pot ser que la primera sigui disminuir la despesa
d’aigua/habitant, per exemple les fuites de les canonades. 

Igual que en un pressupost es veuen les prioritats de qui
governa, en les esmenes veiem les prioritats de l’oposició,
serveixen també per detectar inquietuds i problemes. La
lectura que nosaltres feim de les esmenes d’enguany és que
l’aigua és allò  que més preocupa i me n’alegr, però
sincerament, crec que no ens hi estem enfrontant així com
toca. Reflexionem com cal i amb una mirada a llarg termini
sobre aquest recurs tan necessari per a la supervivència. 

Hi ha unes quantes esmenes que demanen més neteja de
torrents. El tractament mediambiental adient per netejar
torrents és aquell que no malmet l’entorn, sense emprar
maquinària pesada. Aquest tipus de manteniment suposa més
temps, però no necessàriament més doblers. El que sí és
convenients és millorar la gestió urbanística d’aquelles zones
en àrees de crescuda dels llits dels torrents i de les zones
inundables cartografiades pel mateix govern. Alhora és evident
que la conselleria empri criteris tècnics per decidir quins
torrents tenen prioritat, com són aquells que estan en zones
inundables amb població prop. I torn a insistir que les
inundacions a causa dels torrents no només tenen a veure amb
la brutícia, sinó també amb l’urbanisme aplicat.

Mantindrem el sentit del vot fet a comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Començam el torn en contra, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bien, como todos sabemos la temática ambiental es compleja,
tanto desde la perspectiva del territorio donde se van a ejercer
las políticas que emanan de los presupuestos que estos días
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debatimos como desde la perspectiva ideológica que inspiran
aquellas. 

El territorio es lugar frágil y hay que conocerlo en
profundidad para aplicar un tipo u otro de políticas. El
territorio es el lugar donde desarrollamos nuestra andadura
vital, pero que compartimos con otros seres vivos implicados
en una compleja malla de relaciones ecológicas que no han de
olvidarse a la hora de planificar este espacio. Acercarse, pues,
a esta realidad compleja requiere de un esfuerzo de
comprensión, y a veces confrontar esta realidad con la frialdad
de los números resulta intrincado y dificultoso.

Debatir unos presupuestos es una tarea práctica y concreta
en la que conceptos, artículos y secciones se suceden de
forma continuada y para huir de esta frialdad el reto aquí es
hacer que estas cifras tomen forma precisa en el territorio con
aplicación concreta en los recursos hídricos, en el tratamiento
a los residuos, en la educación ambiental, en los espacios
naturales y en la biodiversidad, en la gestión del paisaje. 

Pero esta aplicación concreta debe hacerse desde una
óptica, entendemos que progresista con dos criterios, uno, el
respeto al territorio basado en el conocimiento de su
funcionamiento interno y otro sabiendo repartir  la
disponibilidad económica entre los distintos quehaceres
ambientales.

El territorio es, pues, el lugar de confrontación dialéctica
entre la ocupación humana y las dinámicas ecológicas que se
producen en él. Lograr este equilibrio debe ser pues objetivo
prioritario en la planificación y en los recursos económicos
de los que se dote. 

Los presupuestos de esta sección responden, a nuestro
juicio, a este intento de planificar teniendo en cuenta todas las
variables físicas y humanas que intervienen en el territorio. 

Por eso, no acabamos de entender las enmiendas a la
totalidad efectuadas en esta sección, porque aún reconociendo
que pueden existir carencias las partidas ofertadas cubren
ampliamente todos los aspectos trabajados en las distintas
direcciones generales. Entendemos, en cambio, las enmiendas
parciales ya que poseen una intención constructiva de mejora
de lo expuesto o de oferta de nuevas propuestas no
contempladas, pero la totalidad francamente no, a pesar de las
explicaciones vertidas.

Gran parte de estas enmiendas tienen su centro en el agua,
un recurso imprescindible que si cabe tiene mayor
importancia en territorios insulares, como las que conforman
esta comunidad autónoma. Prácticamente todos los grupos
inciden en todos los aspectos que rigen el ciclo del agua y por
ello abordan la limpieza de los torrentes, el tratamiento de
desnitrificación o la mejora en la depuración, cuando no en la
construcción de nuevas estaciones de depuración de aguas
residuales. Es, pues, una preocupación lógica que también
comparte la conselleria, que ha dispuesto de los recursos
económicos para tratar esta vertiente ambiental con más de la
mitad del presupuesto asignado entre la Dirección General de

Recursos Hídricos y ABAQUA. Esto es un hecho innegable
que se puede constatar directamente en los capítulos
presupuestarios. 

Dicho esto, es evidente, o es innegable, que la limitación
presupuestaria y l as necesidades de priorizar
consecuentemente este gasto hacen que no todo el mundo
pueda estar de acuerdo o que a todo el mundo le gustaría, tal
vez, otro tipo de prioridades, pero entendemos desde nuestro
grupo parlamentario que se ha hecho de una manera lo más
racional posible. 

Entrando ya en el análisis de las enmiendas parciales, el
Partido Popular presenta diez enmiendas de variado espectro.
Algunas no pueden ser atendidas por cuestiones
competenciales por carecer de las mismas la conselleria,
como puede ser la 9983 o la..., perdón, sí, la 10025, que
corresponden a los ayuntamientos, o la 9981, que no es
cometido de la sección 15. Ocurre lo mismo con la 10016 y
la 10033, que no son competencia de ABAQUA. En cuanto a
los lodos de Ferreries, la 10019, ya tiene una asignación
superior; y con respecto a la depuradora de Alaior, la
enmienda 10017, ya posee o ya tiene contrato  de
mantenimiento.

De las once enmiendas presentadas por Ciudadanos
también hay cuatro de competencia municipal, como son la
9509, la 9622, la 9623 y la 9507. Sobre la 9562, de recarga
de acuíferos de Menorca, ya existe una prueba piloto con
cargo al ITS. Sobre la limpieza de torrentes, la enmienda
9516, ya hay un incremento de 1 millón con respecto a este
concepto. Sobre la enmienda 9632, de la depuradora de Sóller,
las mejoras solicitadas están contempladas en el contrato de
mantenimiento. Y con respecto a la 9500, sobre especies
invasoras en Ibiza, las serps, ya hay otra partida a cargo del
ITS.

Con respecto a VOX de las cinco enmiendas presentadas,
la 9484, sobre emisarios en Ibiza, ya está contemplada su
resolución a cargo del ITS. De la 9480, sobre aumento de
presupuesto para mantenimiento de depuradoras, ABAQUA ya
dispone de contrato en este sentido. También hay cuestiones
competenciales en dos de sus enmiendas, en la 9479 y la
9471, que corresponden también a los ayuntamientos. Y con
respecto a la 9462, de aumentar el presupuesto de ABAQUA
con cargo a la eliminación progresiva de IB3, creo que ya en
repetidas ocasiones todos los grupos de esta cámara, menos
el suyo, ya han coincidido en su parecer con respecto a la
pervivencia de este medio. 

Sobre las doce de El Pi, la enmienda 9660 propone más
dinero para la limpieza de torrentes, ya existe, como decíamos
anteriormente al Grupo de Ciudadanos, un incremento de 1
millón de euros en este sentido. La 9666, sobre cuestiones o
temas de desnitrificación de agua para consumo humano, tiene
un ámbito, una competencia de carácter municipal. A las
enmiendas 9655 y 9656, para depuradoras en Orient y Colònia
de Sant Pere, la realidad es que ahora mismo no se dispone de
terreno y tampoco hay una petición municipal en este sentido.
Con respecto al millón demandado en la enmienda 9659, para
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aumentar el gasto en las depuradoras, también el presupuesto
está ya marcado a este respecto. En relación al recubrimiento
de un torrente a su paso por Manacor, contemplado en la
enmienda 9667, entendemos -perdón, estoy un poco griposo-,
creemos que hoy en día esto no es una buena solución lo de
cubrir los torrentes. En cuestiones competenciales la
enmienda 9713 corresponde al ayuntamiento. La 9700 a Ports
Illes Balears. Y tanto la 9716 como la 9717, relativas a
compras de fincas, no son directamente competencia de esta
conselleria. Por último, la 9700, en relación con las especies
invasoras, tal como ya dijimos al Grupo de Ciudadanos, está
recogida en el ITS, y la 1924 se cubre con la colaboración,
con el Consorcio para la recuperación de la fauna de las Islas
Baleares.

Sí, en cambio, nos parece oportuno, como ya ha anunciado
el conseller, ofrecer esa transacción de 120.000 euros a la
enmienda 9679, que fue cuantificada por su grupo en 240.000
euros. 

Por último, con respecto a MÉS per Menorca, para atender
la enmienda 10182, entendemos que está prevista una
convocatoria de subvenciones que puede tal vez cubrir esta
demanda realizada.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. En
primer lloc, voldria donar la benvinguda una altra vegada a la
Sra. Tania Marí, que s’ha incorporat després de la seva baixa
per maternitat...

(Alguns aplaudiments)

... per tant, benvinguda, companya de la Comissió de Salut.

Voldria començar, en primer lloc, dient que intentaré
centrar-me en les propostes de polítiques actives d’aquesta
conselleria i no tant en les esmenes que ha presentat
l’oposició, que ja han estat desgranades pel Sr. Jiménez durant
la seva intervenció

Voldria en primer lloc esmentar, Sr. Conseller, que els
pressuposts, pensam des de MÉS per Mallorca que
compleixen uns dels principis que són importants per a
nosaltres que és un principi de coherència, un principi de
coherència en quatre eixos distints, primer de tot una
coherència encadenada, una seqüència. Pensam que per
entendre uns pressuposts és d’extrema necessitat poder
avaluar la seva evolució seqüencial durant els anys i creim que
hi ha una coherència entre aquestes polítiques actives que

s’han dut a terme des de l’any 2015 fins ara i que tenen aquesta
continuïtat durant l’any 2020; coherència en polítiques de
cicle de l’aigua, de residus, de prevenció i extinció d’incendis,
tres eixos importants dins la seva conselleria per combatre el
canvi climàtic; però també en altres, en espais naturals, en
protecció del territori de la mar, en protecció de la
biodiversitat de les nostres illes.

La segona línia de coherència és la coherència territorial,
un equilibri entre els territoris d’aquestes illes, entre
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Creim que aquest
impacte de polítiques és real en aquests pressuposts i es pot
quantificar i creim que compleix i que sobretot compleix amb
aquesta sensibilitat especial que ha de tenir una conselleria
com la seva, que té un impacte municipal i insular molt elevat.

La tercera línia de coherència és en la missió de protegir
el medi ambient i creim que aquestes polítiques, les polítiques
que vostè avui ha desgranat durant la seva intervenció
compleixen aquests principis.

La darrera és una coherència integral de les seves
polítiques dins l’encaix de tot el Govern de les Illes Balears i
crec que és important conèixer de primera mà, almanco per
MÉS per Mallorca, que les polítiques que du a terme vostè no
van aïllades d’altres conselleries, sinó que hi ha una línia de
feina que s’està incorporant, per fer feina transversalment per
combatre el canvi climàtic.

Quant a xifres, seré molt breu, és a dir, vostè ja ho ha
esmentat, una pujada del 2%, 3,5 milions més, prop de
150.000 milions d’euros.

Reflexió sobre el canvi climàtic, vostè l’ha feta i altres
grups l’han feta. Vostè ha plantejat un dels reptes importants
d’aquests quatre anys, aquesta lluita contra el canvi climàtic i
nosaltres ens demanam què pot fer aquest govern amb el canvi
climàtic. Jo crec que..., hi ha quatre conselleries que són clau:
la seva, la del Sr. Yllanes, la de la Sra. Mae de la Concha,
Agricultura, no hem d’oblidar que reserves marines està allà,
i la del Sr. Marc Pons, en Territori, en Mobilitat perdó, són
quatre conselleries que han d’anar, han de funcionar de la mà
i ens consta que dins aquest projecte d’Agenda 2030 hi ha
projectes, hi ha línies de feina, de coordinació  entre les
conselleries. Per tant, això és important i s’ha de posar en
valor. 

Després, polítiques concretes, perquè no basta només
planificar. Planificam, feim normes, generam instruments,
però necessitam polítiques amb fets concrets, és a dir, les
polítiques, la planificació ha de tocar terra, ha de tocar terra i
creim que és aquest principi també es compleix dins aquesta
conselleria. 

Quan parlam de crisi climàtica no podem deixar de banda
la COP25, creim que la COP25 ha estat un exemple del que no
ha de ser, no ha de ser manca d’acords entre els prop de 200
estats que en formaven part, manca de compromisos, no s’ha
generat la il·lusió esperada i ja va començar malament amb
unes campanyes de màrqueting d’empreses, perquè
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evidentment que abans de fer campanyes de màrqueting a la
COP25 el que haurien de fer és aplicar mesures internes
coherents amb la lluita contra el canvi climàtic.

La importància de les mesures del Govern de les Illes
Balears dins els acords pel canvi. Crec que això és vital dins
aquesta lluita contra el canvi climàtic.

La importància d’aquelles polítiques que férem durant el
2015-2019, polítiques petites, perquè som petits a les Illes
Balears, però amb uns efectes molt grans, foren unes mesures
pioneres, unes mesures pioneres que traspassaren les nostres
fronteres perquè vostè estarà d’acord amb mi que de res no
serveix lluitar aquí contra el canvi climàtic mentre els veïnats
no es posen les piles, però aquestes polítiques generaren
il·lusió, foren observades per altres comunitats autònomes i
per altres estats i dins la Unió Europa es varen aplaudir,
polítiques com la Llei del canvi climàtic, polítiques com el
Decret de posidònia o la Llei de residus... i revertir el canvi
climàtic i no arribar a aquest imminent punt de no retorn que
ens anuncien els científics per d’aquí deu, quinze anys. 

Per tant, ens necessitam tots, partits, agents socials i
administracions, una reacció evidentment global que és
imprescindible, però la trista realitat és que avui estam en
aquesta punta de no retorn i encara hem de combatre el
negacionisme. Vostè  ho ha dit: encara hem de combatre el
negacionisme. 

Aquest negacionisme és dins aquesta cambra i és
imprescindible que hi dediquem la màxima atenció. I a les
Illes hem de dedicar també els esforços a defensar les
mesures davant l’Estat i això és una llàstima perquè en lloc de
concentrar tots e ls  esforços al desplegament d’aquesta
normativa que vàrem dur a terme en la passada legislatura hem
de lluitar contra avisos d’inconstitucionalitat, contra
advertències de demandes, hem d’evitar que el nostre
desplegament normatiu, dels acords pel canvi, quedi amputat
o carbonitzat i, el que és pitjor, deslegitimat davant la gent i
altres comunitats autònomes i estats que ens miren. És una
qüestió d’actitud, a mi em consta que aquest govern l’ha tengut
i que és sensible en aquest aspecte. Per això, vull encoratjar-
lo, a vostè i a la resta de conselleries implicades, que
continuïn treballant en aquest sentit.

El Sr. Font ha fet referència al finançament, hi volia fer
perquè crec que aquí és important. Vostè ha parlat d’unes
polítiques que han de ser sostenibles i sobiranes, i hi estic
d’acord, més enllà de la seva conselleria, i el finançament és
necessari, ho sabem tots, sobretot en depuració d’aigües és
necessària la sensibilitat estatal en el finançament de les Illes
Balears.

Vostè i la resta de consellers que treballen en canvi
climàtic tenen una immensa responsabilitat, i ho saben,
aquests quatre anys molts d’ulls estaran a sobre seu i crec que
començam bé perquè son coherents amb aquesta base que
volem generar.

Els reptes dels acords pel canvi, dotze reptes té vostè dins
els acord pels canvi, no els enumeraré tots, però hi ha també
la reclamació del finançament, tenim els objectius 2030 de
les Nacions Unides, l’ampliació del Parc de l’Albufera i
l’ampliació del Parc de Llevant, el manteniment de la gestió
de Cabrera, una qüestió de sobirania, important, la LECO, la
nova LECO, el consum d’aigua i tractament de residus, etc.,
dotze objectius que vostè ha de tenir en ment i crec que els hi
té perquè les polítiques que ens ha anunciat van en aquesta
línia, pràcticament totes s’enceten dins els primers
pressuposts elaborats per vostè.

Volem també destacar quatre punts que són importants per
MÉS per Mallorca, el primer ja l’hem dit: la lluita contra el
canvi climàtic; el segon: el 60% del seu pressupost, 94
milions d’euros, aniran destinats a projectes del cicle de
l’aigua, principalment a depuració, sanejament i abastiment en
projectes tan destacats com la retirada dels llots contaminats
de Ferreries, un projecte molt necessari, l’execució de la
conducció Maria-Petra, això també és important i  és
important entendre l’anell de les infraestructures hídriques i
poder anunciar que aviat tendrem aigua com cal al Llevant de
Mallorca; també l’inici per al 2020 de projectes de noves
EDAR, concretament sis; i el tercer punt és la gestió dels
espais naturals. No tenc dubte que el PORN d’Es Trenc serà
estrella; i per últim, el quart punt que volíem destacar és la
implantació de la Llei de residus perquè no basta fer una llei,
no basta, s’ha d’executar, s’ha de dur a terme, s’ha de
desplegar.

Vostès en aquests pressuposts ens anuncien ja tres línies
de desplegament d’aquesta llei de residus, en projectes de
gestió sostenible de residus, en projectes d’economia circular
i això és important i s’ha de posar en valor.

Volem destacar també un parell de coses més dels
pressuposts, el compromís amb l’eradicació d’espècies
invasores, amb la posidònia, amb sanitat forestal. El Sr. Jaume
Font ha fet esment del Xylella, vostè ho dur pressupostat i és
important. Sabem que la competència principal és
d’agricultura, però vostè..., la seva part, la part forestal hi està
dibuixada; ja no és un tema d’actualitat, però vostès
perseveren.

En la prevenció i extinció d’incendis forestals, aquest
reforçament, IBANAT ha estat un exemple i crec que s’han de
destacar deus coses: primer de tot, l’esmena d’El Pi perquè
l’esmena d’El Pi la compartim tots, i s’ha de dir, la compartim
tots; tenim un problema pressupostari, ningú no ho nega, ningú
ho nega en aquesta comunitat autònoma, però el compromís
de la conselleria hi és i ens consta que vostè durant el 2020
enceta aquesta fase d’estudi tan necessària per crear aquesta
comissió negociadora amb IBANAT.

De les transaccions fetes en comissió, n’hem fet, n’hem
dut a terme amb Gent per Formentera i  amb El Pi i volem
anunciar una nova transacció, una proposta de transacció que
vostè ens ha encomanat o ha encomanat en la seva intervenció,
que és a l’esmena 9679 d’El Pi, en aquesta la proposta la duim
redactada, després la repartirem als portaveus dels grups, seria
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passar la quantia de 240.000 euros a 120.000 euros amb una
alta a la partida, a la secció 15 evidentment i una baixa a la
partida de serveis comuns.

És important aquesta esmena i fa bé vostè a encomanar-nos
aquesta proposta de transacció perquè augmentar la partida del
personal de recursos hídrics per tal de poder tenir més
personal tècnic per informar, informar de projectes, és
necessari i s’ha de posar en valor la feina d’aquesta gent, s’ha
de posar en valor perquè són pocs i les peticions han pujat
exponencialment durant els darrers anys. 

Per acabar, ja per acabar, esperam que aquesta transacció
pugui ser acceptada per la resta de grups. Deixaré part de la
meva intervenció per a la rèplica posterior.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, vostè ha començat
la seva intervenció dient que aquesta conselleria era
fonamental per a la conservació del paisatge i del territori, bé,
idò, el Pla Territorial d’Eivissa també ho és.

(Alguns aplaudiments)

A més, en vàrem parlar a comissió, avui el conseller li ha
tornat a explicar, però crec que no ho ha acabat d’entendre una
altra vegada. És a dir, aquesta conselleria a nivell d’inversions
juga molt, però moltíssim amb l’ITS. Ara li torn a explicar a
veure si entre tots ho aconseguim. I, Sr. Rodríguez, jo m’estim
més pensar amb el big-bang, amb Darwin i no tant amb el
Gènesis. 

(Alguns aplaudiments)

Vivim a unes illes on hi ha moltíssims d’impactes
ambientals, el canvi climàtic ens apura, hi ha molta pressió
turística i poblacional, i aquesta gestió és un dels reptes que
hem d’afrontar com a societat i com a gestors públics i la
millor forma d’afrontar és amb valentia, però alhora també
amb seriositat. D’això es tracten aquests pressuposts, de la
dosi adequada de valentia i de seriositat.

Estam davant d’uns bons pressuposts, d’uns pressuposts
que consoliden les polítiques progressives que es varen iniciar
ara fa quatre anys, uns pressuposts que continuen apostant per
les persones, per totes, no per algunes, per totes les persones
i que estan en el centre, per tant, també en el centre del
pressupost.

La COP25 ens va posar uns deures i un d’aquests era
l’ambició i entenem que des de la nostra comunitat autònoma
i en la mesura que podem posam el nostre gran granet d’arena
en aquesta ambició amb el desenvolupament de les lleis de
canvi climàtic, de residus o d’habitatges, lleis que varen ser
pioneres, valentes i ambicioses i també amb les que es
desenvoluparan aquesta legislatura.

Aquest govern va dir que seria el govern del benestar, de
tornar els drets a la ciutadania, que la gent tornàs a ser el
centre, des de Medi Ambient també, i ho feim incrementant la
conservació i els espais naturals protegits, actuant en tot el
cicle de l’aigua, diversificant la nostra economia, establint les
bases d’un model més sostenible. Són uns pressuposts
inversors i que, a més, recuperen drets dels treballadors.

En vàrem parlar a comissió i avui tornam a estar amb el
mateix. Medi ambient, senyors de la dreta, és qualque cosa
més que el cicle de l’aigua. Analitzades les seves esmenes i
escoltat avui el seu discurs, no han passat d’aquí. Però aquest
pressupost és qualque cosa més, és una aposta ferma per la
lluita contra el plàstic i la contaminació en el medi natural, és
millora de la conservació i la vigilància de les praderies de
posidònia, és autoprotecció davant dels incendis, és una xarxa
faraònica que permetrà estudiar els cabdals dels torrents, és la
revisió del Pla hidrològic per tractar l’aigua com un recurs
escàs i finit. Són mesures de prevenció i racionalització per
garantir el proveïment d’aigua, és l’actualització del Pla de
gestió de risc i inundacions per preveure, disminuir i evitar
futures inundacions. Són 91 milions d’euros a ABAQUA,
compromís ferm en la millora de les infraestructures
hídriques o són les redaccions de distints plans de gestió o la
modificació de les DOT.

Ara, també els dic una cosa, benvinguts al debat i a la
preocupació pel cicle de l’aigua. Li dic benvinguts perquè el
Sr. Company, que no ens acompanya, quan va ser conseller va
parlar del cicle de l’aigua i va parlar de l’aigua per una cosa,
per demanar-li a Madrid que retornàs el Pla hidrològic i per
fer-lo menys segur i per fer que aquell pla hidrològic fos el
problema que tenim ara mateix a moltes de les gestions de
l’aigua. 

Molts dels problemes que tenim en aquest moment són o
per les mancances de la gestió del Sr. Company o per tot el
que es va passar el Sr. Company. Un exemple, li ha posat el Sr.
Conseller, 237 milions d’euros de deute dins ABAQUA, un
exemple, eh?, un exemple.

(Remor de veus)

A finals de l’any que ve únicament quedaran 50 milions de
deute, o que no trobassin cap projecte ni un, cap projecte ni un
vàrem trobar dins ABAQUA. Per tant, de aquellos polvos,
estos lodos, això és el que hi ha.

(Alguns aplaudiments)

El benestar de les persones, que els comentava, es
reflecteix perfectament en el pressupost d’espais naturals,
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d’ells en depenen l’aplicació del Decret de posidònia amb els
programes de vigilància i conservació o la cartografia també
de la posidònia dels espais protegits i de Xarxa Natura que
donaran molta més seguretat jurídica.

Volem remarcar el compromís del Govern en la lluita
contra els incendis forestals. Per sort aquests darrers anys no
hem hagut de lamentar grans incendis forestals, per això no es
pot baixar la guàrdia. Són de cabdal importància els programes
de planificació i gestió forestal i també els d’autoprotecció. 

Com els deia al començament, la Cimera de Clima es va
marcar l’ambició com a objectiu i ambiciosa és la nostra llei
de residus, el seu desenvolupament ha de ser un dels pilars de
la política ambiental d’aquest govern. La presidenta en el debat
d’investidura ens va dir que aquestes illes o eren sostenibles
o no ho serien. Doncs, per ser sostenibles és imprescindible
lluitar contra l’emergència climàtica, la lluita contra els
residus i especialment els plàstics. Per això, aquests
pressuposts faran front a l’abandonament d’envasos, cercarà
augmentar la recollida selectiva i l’educació ambiental. 

La Llei de residus cerca canviar el model i per això és clau
l’educació ambiental, que ens expliquin quins reptes hem
d’afrontar, com els hem d’afrontar i amb qui els hem
d’afrontar. Per tant, els canvis de mentalitat vendran de la mà
de l’educació ambiental i de la mà de tots i cada un de
nosaltres. 

Ja per acabar, si parlam de pressupost, hem de parlar
d’ingressos. Jo no tornaré al debat que es va fer ahir quant als
ingressos que preveu aquest pressupost, però sí que entraré en
una esmena i els posaré un exemple. L’impost de turisme
sostenible, tan criticat al principi per alguns, tan prescindible
per altres i no votat per unanimitat en aquesta cambra ni molt
manco, ara sembla que ha de servir per a tot. S’imaginen què
hagués pogut fer aquesta comunitat autònoma si el 2003 el PP
de Jaume Matas no hagués derogat l’ecotaxa? S’imaginen com
haurien canviat...

(Remor de veus)

Posin-se tranquils, per favor, tranquil·litat. S’imaginen
com haurien canviat les inversions en depuradores, en xarxa
d’aigua, en conservació del patrimoni cultural, natural, en el
paisatge? Hem perdut 1.000 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

... 1.000, 1.000, un número rodó, 1.000 milions d’euros.

Sr. Conseller, li faig la mateixa pregunta que li ha fet el Sr.
Juan, què hauria fet vostè amb aquests sous? 1.000 milions
d’euros!

(Alguns aplaudiments)

Aquesta relació d’amor i odi que tenen amb l’ITS té el seu
major exponent quan parlam de polítiques ambientals, d’això
no hi ha cap dubte. 

Hem vist al Sr. Company i al PP proposar suprimir l’ITS,
davallar l’ITS, davallar-lo en temporada baixa, fins i tot
suspendre’l temporalment. Però el colmo del colmo és
l’esmena que ara analitzarem. Fan una esmena que davalla
quasi 30 milions d’euros del deute -n’hem parlat molt d’això
també-, i els passen directament a ITS per fer un pla
d’inversions en depuradores, i es queden tan tranquils. Si jo no
vaig tan malament, i jo no vaig tenir la sort de ser alumne de la
Sra. Truyols, no la vaig tenir, però si no vaig malament un
impost finalista, el que es paga amb aquest impost finalista ha
de ser fruit del que es recapta amb aquest impost finalista i no
es poden afegir a aquest impost finalista doblers que provenen
de pagar el deute, perquè en el cartell què posarem?, finançat
amb ITS i amb el deute que havíem haver de pagat i no hem
pagat, això posarà el cartell? Supòs que vostès deuen voler que
posi això el cartell.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, a part del desgavell -desgavell-, a part del
desgavell volen que siguem morosos. Diuen que per mostra un
botó, idò per mostra una esmena, aquesta. 

Després, les esmenes dirigides a alguns ajuntaments i  a
alguns consells. Jo, Sr. Juan, no li tornaré a parlar de
circumscripció electoral, en vàrem parlar a la comissió, però
sí que li tornaré dir una cosa i és que quan parlam de
municipalisme o quan parlam de suport als consells insulars,
no és a aquesta bancada a la que vostès donaran lliçons. El que
fan vostès aquí és fer propostes, vostè i VOX, fer propostes
concretes per a ajuntaments concrets i per a consells
concrets, per tant, això el que fa és crear un greuge comparatiu
amb tots els ajuntaments i amb la resta de consells insulars,
per què s’ha d’ajudar el Consell d’Eivissa a pagar les seves
plantes de tractament de residus, quan no s’ha ajudat ni
Menorca, ni Mallorca, per què?, perquè a Eivissa governa el
PP? Això no té res a veure amb un govern d’un color o d’un
altre, això té a veure amb municipalitat i no és la que vostès
exerceixen.

Ja per acabar, ratificam la proposta de transacció que s’ha
fet des de MÉS per Mallorca i Podem, no la repetirem. 

I quant les reivindicacions que fan per als bombers
forestals i allò que ens plantejava el Sr. Font, Sr. Font, com
vostè ha dit, tenim els recursos que tenim, els ingressos i les
despeses que tenim i malgrat estiguem d’acord amb
reivindicacions i les puguem entendre, pensam que el primer
que han de fer les conselleries competents és asseure’s, parlar
i veure què poden assumir i què no poden assumir d’aquestes
reivindicacions i després ja es posarà el pressupost. Per tant,
no hem de passar l’arada davant el bou en aquest moment.

Per tant, deixant-ho aquí per a la següent intervenció,
moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Començam el torn de
rèplica, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré contestant el torn
en contra que no m’agrada ni el nom, perquè això d’“en contra”
ja ho diu tot. Senzillament començaré pel Sr. Jiménez, li vull
agrair el seu to i dir-li que cuidi aquest constipat, els que
tenim una edat ja hem d’anar amb seny. M’ha dit que...

(Remor de veus)

És cert. M’ha dit que entenien les esmenes parcials del
Partit Popular, ara ja no més li falta tenir un poc de sensibilitat
i espitjar un poquet perquè alguna d’elles, almenys alguna, es
pugui aprovar, transaccionar o en tenguin en compte alguna.

Bé, m’ha dit que hi havia moltes d’aquestes esmenes que
anaven dirigides a temes municipals, és cert, això és cert, però
el Govern, ja ho he dit abans també, té la possibilitat de firmar
convenis i de col·laborar amb els ajuntaments, això també va
per a la Sra. Garrido, evidentment que sí que són molts
d’aquests temes, però hi ha una cosa, vostè diu, la Sra. Garrido
deia ara mateix, “és que demanen per a determinats
ajuntaments”, és que òbviament qualsevol cosa que es faci,
pertanyerà a un o a un altre ajuntament, això és evident. 

I seguint amb la Sra. Garrido, quan vostè diu que el Consell
d’Eivissa s’ocupi del Pla territorial, evidentment que se
n’ocuparà, això precisament no és una competència del
Govern, miri, no ens competeix per a res al Govern, ni al
Parlament, això ja ho farà directament el Consell d’Eivissa que
és el que té competència i d’això se n’ocuparà.

Quant a allò que ha comentat el Sr. Ferrà, també li agraesc
el seu to, ha estat respectuós amb el Partit Popular, tant
respectuós que ni l’ha esmentat, ni tampoc les seves
esmenes...

(Remor de veus)

Bé, ara té un torn de rèplica, però esper que sigui
respectuós també, com jo ho seré amb vostè. Vostè el que ha
fet és, això sí, al conseller l’ha aplaudit, l’ha posat molt bé,
manifestant que feia una feina ben feta i tal, fa la sensació que
són del mateix partit, perquè l’ha posat molt bé. Però, com
dic, tenguin un poc de sensibilitat amb les esmenes que ha fet
el Partit Popular i també ho dic per als diputats que són de
Menorca, com el Sr. Jiménez, o els que són d’Eivissa, perquè
hem presentat diverses propostes d’Eivissa i de Menorca i no
se n’han tengut en compte cap. No sé ara aquests diputats quan
haguem de debatre a les tertúlies que facem a Menorca o a
Eivissa, com defensaran que no han donat suport a coses que
són interessants, maldament siguin esmenades, però vull veure
com ho defensen, perquè vostès després quan se’n vagin a la
seva illa, hauran de dir que de totes aquestes propostes que ha
fet en positiu el Partit Popular no n’han tengut cap en compte. 

Jo pens que una sensibilitat seria necessària per almenys
defensar, quan vostès es presentin davant els que els han votat
a les respectives illes, poder dir que han fet el que s’ha pogut.
Som conscients que no es pot modificar tot i que no es poden
aprovar totes, això és així, no ens hem d’enganar, el que passa
és que de tot a res hi ha una diferència. Nosaltres aquí tenim
la sensació, almanco jo la tenc, que estam perdent el matí, la
tarda i la nit en propostes que al final no serveixen per a res,
perquè passaran un rodillo i no se n’aprovarà cap. Llavors
estam aquí debatent i al final per què?, si al final acabarà sent
el pressupost tal com ha sortit de l’equip del torn en contra,
del que ha fet el torn en contra.

El Sr. Font ha dit que efectivament, les depuradores es
podrien fer ràpidament. Jo li vull recordar que en tenim una a
Eivissa, a Sant Joan que fa deu anys que hi treballam, algunes
costa molt de fer-les, concretament aquesta que fa deu anys
que hi treballam i que hem demanat amb l’esmena conjunta
que ens han apel·lat aquí de tants de milions, hem demanat el
suport i ni un cèntim, l’ha de pagar l’Ajuntament de Sant Joan
amb un pressupost de 5 milions i el Consell Insular d’Eivissa,
i això és el que tenim i si no, continuarem esperant. Aquí hi ha
el responsable polític, que si vol pot donar una mà amb això.

I quant a les esmenes dels altres grups, he de dir
començant pel Grup d’El Pi, nosaltres li donarem suport a la
9667, aquesta de reconeixement als bombers de la seva
professionalitat. Miri, li dir, pràcticament li donarem suport
a totes, no sé si li feim un favor o si li feim la punyeta, perquè
tal volta quan els grups del Govern, el torn en contra, que el
Partit Popular li doni suport a les esmenes, tal vegada ells
canvien d’opinió, però allò que està bé està bé i allò que va en
temes d’infraestructures d’aigua, en sanejament, en qualitat de
l’aigua, a totes aquestes coses nosaltres no podem votar en
contra, perquè realment també li donam suport. És a dir, no
coincidirem tal volta, però són diferents projectes, però van
en la mateixa línia. Per tant, hi donarem suport pràcticament
a totes.

A VOX, també donarem suport a una, la 9471,
subministrament d’aigua a Maó i e liminació de nitrats,
òbviament aquesta també hi donarem suport. 

A Ciutadans també donarem suport a unes poques que van
en el mateix sentit de qualitat d’aigua, instal·lacions d’aigua,
sanejament. Lògicament nosaltres no podem estar en contra
d’aquestes i hi donarem suport.

I de moment res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Permítanme saludar a la Sra. Nerea
Alzola y a Ignacio  Ansaldo, de nuestro grupo
interparlamentario nacional, que hoy nos visitan.

Sr. Conseller, le he oído hablar de los alcaldes del Partido
Popular que fueron a ver al Sr. Company porque querían
devolverle las depuradoras. Esta mañana viniendo hacía aquí,
tenía puesta la radio y he oído al Sr. Joan Monjo, alcalde de
Santa Margalida, que quiere hacer exactamente lo mismo,
devolverle a usted la depuradora, o sea que en esto no se libra
usted...

(Remor de veus)

Entonces, hablan ustedes mucho constantemente de la
emergencia climática. Ayer una diputada de Unidas Podemos
nos aconsejaba una lectura, el libro de Momo. Yo les voy a
aconsejar otra, del historiador británico Arnold Toynbee, que
se llama La Europa de Hitler, es un famosísimo historiador
británico que trataba del auge y caída de diferentes
civilizaciones. En ese libro el Sr. Toynbee...

(Remor de veus)

... nos explicaba la sociedad, economía y política de la Europa
bajo el dominio del Tercer Reich y explicaba como una de las
causas de la pérdida de la guerra, que Alemania nunca fue
consciente de que debía volcar todo su esfuerzo nacional en
el esfuerzo bélico en el que estaba implicada y daba datos muy
interesantes como que había 1 millón y medio de mujeres que
estaban dedicadas al servicio doméstico cuando otros países
habían dedicado todo su esfuerzo, incluidas las mujeres, las
habían incorporado al mercado laboral y al esfuerzo de la
guerra, igualmente...

(Remor de veus)

... igualmente... no, un poco de cultura no les irá mal,
igualmente...

(Remor de veus)

... explicaba... igualmente explicaba que también se seguían
fabricando multitud de bicicletas cuando hacían falta esos
materiales para el esfuerzo bélico.

Y ustedes son los verdaderos negacionistas como les he
dicho antes, declaran un estado de emergencia climática y nos
han dicho que en diez o quince años esto se habrá terminado,
pero se niegan a dedicar los esfuerzos necesarios para
combatir realmente el cambio climático y para ayudar al
medio ambiente porque prefieren seguir teniendo abierta una
televisión que no ve nadie -que no ve nadie- con los share más
bajos, con los índices de audiencia más bajos de todas las
televisiones autonómicas porque prefieren ustedes seguir
pagando concursos en la televisión en lugar de depuradoras.

Entonces, su idea de la emergencia climática es:
depuradoras no, concursos en la tele sí, esa es su idea, como
su idea de hacer leyes a favor del medio ambiente es la Ley de
la posidonia que se dedica única y exclusivamente a
criminalizar a todo un sector económico fundamental de estas
islas y para eso han hecho esta ley.

Por cierto y hablando de leyes, esperamos con ansia la ley
del paisaje, fruto de la PNL presentada en este parlamento,
que les recuerdo que nosotros la apoyamos y a la que
esperamos poder contribuir, la esperamos con ansia.

Con respecto a los bomberos del IBANAT, dicen ustedes,
sí, sí, su intención es muy loable, su intención es muy loable,
pero no hay dinero, una vez más. No hay dinero para aquellos
que se juegan hasta la vida en defensa de nuestro medio
ambiente, pero sí han sacado de debajo de la manga, ayer, en
la trastienda, 2 millones de euros para darle al millonario
comunista Sr. Roures y a su...

(Remor de veus)

... sí, ese a quien se lo van a dar ustedes porque esos 2
millones que le han dado IB3 en realidad es para dárselos al
Sr. Roures para que no se vaya de la externalización del
servicio de informativos que ustedes tienen contratados y no
se tengan que comer el muerto de internalizar todos esos
servicios. O sea, a quien le han dado 2 millones de euros es al
Sr. Roures, pero no hay dinero para pagar a los bomberos del
IBANAT. 

Y esa es la realidad de sus presupuestos porque me hablaba
la Sra. Garrido que a ella no le gusta el Génesis, le gusta el big
bang y no me estraña porque el big bang es como acabará esta
comunidad autónoma si sigue con esas políticas del pacto de
progreso, farem un tro como sigamos así.

Y decía también la Sra. Garrido que de aquellos polvos
estos lodos, yo le digo, Sra. Garrido, que de los polvos de los
últimos cuatro años del Gobierno del pacto de progrés estos
lodos de hoy.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Primeramente agradecer a todos
los grupos la forma benevolente que han tenido de escuchar
mis observaciones y decirles que me encantaría que se
tradujesen en aceptaciones para alguna de mis enmiendas.

Sr. Font, le he oído, agradezco el tono de su respuesta y
sus explicaciones. También de le digo que los proyectos que
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presenta usted son buenos, hemos hecho, hemos presentado
enmiendas en sentidos similares, solo que no pensamos que
sobredotarlos para 2020 hoy por hoy sea lo  ideal con los
fondos que hay disponibles, inclusive pensando que los (...) de
plazos que nos ha expuesto sean buenos, que rebajaría usted de
8 a 3 años los tiempos de... para digamos... llegar a acabar una
depuradora, pues seguimos situándonos en 2024 y no 2020.
Por esa razón pues simplemente pensamos que no es el
momento.

Como ya indiqué el sentido del voto de nuestro grupo irá
en el sentido del interés de la ciudadanía de nuestras islas y no
atenderá a visiones políticas cortoplacistas.

Simplemente indicar que me gustaría que en diciembre de
2020 podamos estar discutiendo de temas nuevos y no
repitiendo temas que hoy ya estamos debatiendo y que no
hayan podido realizarse.

Sr. Conseller, estoy a su disposición para colaborar en
cualquier tema que necesite para mejorar la situación
medioambiental de nuestro territorio.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, molt ràpid des de l’escó. Vull agrair
als grups que deis que en principi tots acceptarien aquesta
esmena de transacció amb què aconseguiríem que la
Conselleria de Medi Ambient, la Direcció General de
Recursos Hídrics, pogués tenir una ampliació de 120.000
euros per contractar tres persones per mirar de desbloquejar
els projectes que ja tots coneixem.

Una vegada dit això res més, només em sap greu que ara no
hi hagi cap representant de VOX, però m’és igual, ja li ho
contareu. És increïble que es pugui defensar en aquesta
cambra l’eliminació de la televisió i Radiotelevisió de les Illes
Balears i tenguin la vergonya i la cara dura de no fer el mateix
a Andalusia i a Madrid on governen.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Començam el torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bien, también de forma breve, contestar al
Sr. Juan primero, efectivamente las cuestiones de edad son
importantes para el tema de la mesura parlamentaria y
entonces, pues, a veces es de agradecer poder hablar de forma
pausada.

Sobre lo que comenta, sí que estoy de acuerdo en el tema
de la sensibilidad, es decir que independientemente de las
decisiones que podamos tomar, siempre es de agradecer
intentar llegar a acuerdos para esto... o debería existir el
debate parlamentario, es decir, para poder dialogar y
reconocer los aciertos de los contrincantes políticos, ¿no?, en
algunos casos.

En estas cuestiones..., también el tema municipal, se
entiende lo que comenta, es decir, que la colaboración entre
distintas instituciones siempre es de agradecer para mejorar
las políticas en general de un territorio.

En estas..., pero también es verdad que aquí lo que ocurre
también y todos somos un poco conscientes de ello y antes lo
he dicho en mi intervención, hay determinadas prioridades que
se ejercen y esto es lo que sucede en este momento.

De cualquier forma he de decirle que las diez enmiendas
que han presentado, que ha presentado su grupo, cinco de
ellas, cinco enmiendas entran en conflicto competencial.
Usted lo ha reconocido porque algunas cuestiones son
municipales y tal... y le explico un poco nuestra postura en
este sentido, por eso las hemos dejado un poco aparcadas o a
un lado.

Dos de ellas además están en... otras dos, quiero decir que
están de una manera directa o indirecta ya en ejecución. Por
lo tanto, no es que no se acepten, digamos de alguna manera,
sino que ya se están trabajando en ese momento.

Esto es un poco lo que le puedo contestar en esta cuestión.
Creo que...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... espero que esto le pueda servir como contestación.

En cuanto al Sr. Rodríguez que no está presente, pues
además como tampoco se ha referido a nuestro grupo, pues
tampoco le voy a contestar.
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Entonces, al Sr. Benalal que debía estar por aquí y tampoco
le veo en este momento, bueno da igual, le contesto también
agradeciendo su tono de concordia que siempre es de
agradecer.

A El Pi pues lo mismo, es decir, que de acuerdo con lo que
ha comentado en su turno de intervención hace un momento
y poco más a este respecto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, una darrera cosa
apuntada, que tenia apuntada per dir-li, evidentment és
important enguany, dins el 2020, treballar en un dels objectius
del desplegament de la Llei de residus que és estudiar la
viabilitat del cànon que preveu la mateixa llei de residus si no
es compleixen els objectius que marca la llei durant l’any
2020. Per tant, l’any 2021 hauríem de tenir aquest cànon
damunt la taula.

Quant a les esmenes i les intervencions dels altres grups,
començaré pel Partit Popular. Sr. Juan, amb tot el respecte i
amb tota l’estimació, vagi per endavant, vostè, és a dir, no, no,
vostè ens ha dit, m’ha dit o ha comentat, que el Sr. Mir i jo
som de la mateixa formació política, és curiós que ho digui
vostè quan el gran gruix de les seves esmenes són d’Eivissa i
d’Escorca, no sé quin denominador comú hi deu haver entre
Eivissa i Escorca, no sé si el color polític. No, no, és així. 

Després, crec que no està justificada aquesta compostera
a Escorca, no sé si vostè no s’ha atrevit a justificar el perquè
Escorca ha de tenir una compostera i altres municipis no han
de tenir compostera quan hem tengut experiències municipals
ja amb composteres que ens indiquen que el nivell de població
ha de ser molt alt perquè allò sigui rendible.

Quant a la neteja de torrents, a les esmenes presentades, ho
ha explicat..., no sé quin diputat ho ha explicat ja, però la
política del Partit Popular en neteja de torrents entre el 2011
i 2015 sap quina va ser? Una inundació a finals de 2011. El Sr.
Company el 2012 agafa, arrambla tots els doblers que troba,
tots els doblers que troba, i els destina a neteja de torrents. El
conveni que tenia amb el ministeri, perquè hi havia un conveni
de neteja amb el ministeri, l’aboca en el 2012 i fa una
operació de màrqueting fantàstica. En el 2013 resultat, 2
quilòmetres de neteja de torrents, 2 quilòmetres de 1.000
quilòmetres que tenen els torrents de les Illes Balears, 2. Això
és el resultat.

(Alguns aplaudiments)

Miri, les polítiques s’han explicades, les polítiques
d’aquesta conselleria i d’aquest pacte és establir una roda amb

criteris tècnics, primer de tot, a preservar les zones que tenen,
que posen en risc la vida humana i, segona, amb criteris
tècnics i ambientals.

Quant a la substitució de llocs d’alta direcció, podem
quedar i feim un cafè i miram els nombres de Medi Ambient
i d’Agricultura de l’època Company i el de l’època Vidal i Mir,
eh?, i les posarem damunt la taula.

El Sr. Rodríguez. El Sr. Rodríguez ha començat la seva
intervenció parlant-nos de la Génesis, de la Génesis i,
evidentment, li ha durat dos segons perquè ja ha passat
automàticament a l’Apocal·lipsi de Sant Joan, que és la
dinàmica constant de totes les intervencions de VOX. 

Respecte d’una altra proposta que ha fet VOX o que ha dit,
sí, les esmenes competencials a nivell de municipis. Vostès
ens diuen que ens passam part del temps o perdem part del
temps en temes competencials, vostès, vostès, VOX, que s’ha
passat el 70% del temps d’intervenció parlant de les
competències estatals i que hauria de ser, que únicament hi
hauria d’haver una administració única que hauria de ser
l’Estat. Vostès ens parlen a nosaltres de competències?

Respecte d’IB3 els diré dues coses importants, IB3, que ja
estam en el debat pressupostari de Medi Ambient, IB3 té una
funció bàsica que és informar, informar, i informa sobre totes
les qüestions ambientals, i no només informa sinó que divulga
i ajuda a prendre consciència en molts de programes. Aquests
dos eixos de feina que té IB3 són importantíssims, ho dic
perquè estam parlant de medi ambient i és important posar en
valor també que IB3 és una televisió pública que treballa amb
la informació i amb la divulgació de medi ambient, els nostres
espais naturals i les problemàtiques de l’emergència climàtica. 

Permetin-me que acabi, perquè una reflexió que volia fer
a l’hora d’acabar. Hi ha moltes vegades aquesta percepció que
tots els polítics són iguals, i és una percepció que està en el
carrer i que se’ns diu, i crec que és molt important que com a
govern de progrés intentem combatre aquesta percepció i aquí
MÉS per Mallorca és una de les qüestions que vol tractar
durant aquesta legislatura, combatre aquesta percepció que
tots som iguals perquè no ho som. Mirin, els missatges són
diametralment oposats, mentre nosaltres parlam d’emergència
climàtica o canvi climàtic, uns parlen amb discursos
negacionistes de trumps i bolsonaros i de desqualificacions
a gretas i catedrals de Notre Dame. Aquest és el discurs de la
dreta i això (...) a tot el dia d’avui és el discurs de l’esquerra,
i és diametralment distint.

La comparativa en polítiques del pacte dreta i esquerra, és
que no la treuré, en qüestió d’aigua hem de posar el que ha fet,
el que varen fer els acords pel canvi i els acords de Bellver
amb el que va fer el Sr. Company? En política d’aigua? En
prevenció i extinció d’incendis? En lluita contra les
prospeccions? En protecció d’espais naturals? En neteja de
torrents? Totes aquestes, totes aquestes qüestions les podem
posar a la balança. 
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També, a part de les grans polítiques, hem de tenir en
compte les petites coses, perquè també les petites coses ens
separen i ho hem de tenir clar. Mirin, nosaltres com a espècie
humana compartim el 84% de l’ADN meu és el mateix que el
de, i els de vostès, el mateix que d’un ca, i no som iguals. El
88%, no, és així, de l’ADN entre  una rata i nosaltres és el
mateix, fins i tot el 99,9% del meu ADN és el mateix del Sr.
Campos, i no ens pareixem en res, i això és molt important
dir-ho. És molt important explicar en grans polítiques i en
petites polítiques, en grans polítiques i en petites polítiques,
som molt diferents. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ.

Ara m’havia espantat, Sr. President. Moltes gràcies. Em
sap greu que el Sr. Rodríguez no sigui amb nosaltres aquí ara
perquè amb la seva intervenció anterior s’ha vengut amunt, es
veu que l’havien vengut a veure i necessita que el vessin en
pleno apogeo.

Maldament no hi sigui, sí que li he dir una cosa, després ja
ho llegirà en el Diari de Sessions si vol, i és que VOX sí
practica el negacionisme i el practica en molts d’assumptes,
ara parlam de canvi climàtic i de medi ambient, i el practica i
el practica activament. El problema és que vostès el practiquen
activament i ens afecta a tots, i això és el que des d’aquí no
permetrem. 

Després, Sr. Juan, vostè tornava a insistir amb el tema de
les esmenes. Ara el Sr. Ferrà li comentava, les seves esmenes
tenen això en comú, Escorca i Eivissa, comencen per e, aquí
també hi ha una semblança, però el que demanam..., vostè deia,
vénen aquí i ens passen el rodillo. No, no vénen i ens passen
el rodillo, no, escoltin...

(Remor de veus)

Sr. President, jo aquí fora en lloc d’aigua posaria til·la
perquè de veritat... en el bar per ventura en tenen. 

EL SR. PRESIDENT:

Venga.

LA SRA. GARRIDO I GONZÁLEZ:

Aquí no passam, no es passa el rodillo absolutament a
ningú, ho hem dit a la intervenció anterior. Aquests
pressuposts són uns pressuposts acurats, pensats, tenint en
compte i posant en el centre de les polítiques les persones.
Clar, quan veim que són uns pressuposts pensats, acurats i

tenint en compte les persones i després veim les seves
esmenes, ens adonam que si els integram no seran acurats, no
posaran en el centre a les persones i no seran uns pressuposts
efectius. No és rodillo, és realitat, i això és el que tenim.

(Alguns aplaudiments)

Vostè ens parlava que es pot arribar a pactes amb els
ajuntaments, clar que es pot arribar a pactes amb els
ajuntaments, amb tots els ajuntaments. Aquí hi ha la gran
diferència, vostès parlen dels ajuntaments que són els seus
amics i després la resta pensam en tots els ajuntaments, sigui
amics o no sigui amics, tots són amics, eh?, el problema és
que vostès no els veuen a tots de la mateixa manera ni veuen
a tots els consells insulars de la mateixa manera. Aquí tenim
el gran problema, perquè n’han parlat i fa una estona parlaven
de la depuradora de Portinatx, vostè ha tret el tema, bé, idò jo
vaig escoltar el Sr. Marí que deia que el Consell ja no posava
els doblers, que els posava tots ABAQUA. Per tant, vegem a
veure com va la cosa. Aquesta, aquesta és l’ajuda que vostès
prediquen als ajuntaments, els convenis que prediquen amb els
ajuntaments. No és aquí, no és aquí, no és aquí per on han
d’anar...

(Remor de veus)

Ja per últim, tornar parlar una altra vegada, el Sr. Font
insistia en el tema dels bombers. Jo tornaré dir el mateix que
he dit i n’han parlat altres grups, el Sr. Rodríguez que ara ens
torna acompanyar una altra vegada, i tornam dir el mateix, jo
crec que si parlam i si hem de parlar de reivindicacions d’un
grup concret de treballadors, parlam de les reivindicacions
d’aquests treballadors, primer amb ells i després s’han de
posar damunt el pressupost. És a dir, jo crec que les passes van
una darrere l’altra. Són reivindicacions que molts dels que
estam aquí, o la majoria dels que estam aquí podem compartir,
però també hem de tenir en compte dins el nostre sector
públic instrumental què és el que és i que és molt ampli i no
únicament és l’IBANAT. I que a més hem de tenir en compte
també dins un àmbit d’infrafinançament d’aquesta comunitat
autònoma i el primer que hem de fer és lluitar perquè aquest
finançament es doni.

Per tant, crec que s’han de posar moltes coses damunt la
taula, Sr. Rodríguez, aquesta demagògia del “páguese”, amb
vostès sí que ens vendria el big bang si vostès ens
governessin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Hem finalitzat el debat
número 6.

Començam el debat número 7, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques i Modernització, amb les seccions i entitats afins.
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Esmenes a la totalitat.

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

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

Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització. Al programa
131D, Polítiques de memòria, 9917. Al programa 222C,
actuació de policies, 9922 i 9914. Al programa 223A,
Emergències, 9916 i 9915. Secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública. Al programa 121G, formació i
selecció del personal, 9919, 9920, 9921. E01, Ens Públic de
Radiotelevisió  de les Illes Balears, 10080, 10081, 10082.
F22, Fundació Balear Innovació i Tecnologia, 10111. 

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització. Al programa
223A, Emergències, 9612, 9625, 9626, 9627. Secció 78,
Escola Balear d’Administració Pública. Al programa 121G,
formació i selecció del personal, 9513, 9514.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. Al
programa 222C, actuació de policies, 9464.

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

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

Començam el debat amb la defensa conjunta de les
esmenes. I pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Lafuente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Bon dia. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bien,
iniciamos el debate a la totalidad de las enmiendas a la

Conselleria de Administraciones Públicas. Quería empezar
diciendo una cosa que creo que es básica y fundamental,
cuando uno presenta una enmienda a la to talidad, no quiere
decir que esté absolutamente en contra de todo lo que hace
determinada administración, no quiere decir que no tenga en
consideración el trabajo que funcionarios y trabajadores de
esa administración están haciendo, sino que globalmente
considera que esa administración o ese departamento merece
desde el punto de vista global. Por tanto, mi reconocimiento
a los trabajadores y a los funcionarios de esta conselleria, que
creo que son profesionales competentes y que realizan bien su
trabajo.

La Conselleria de Administraciones Públicas, yo quiero
destacar, tenemos un presupuesto de comunidad autónoma de
6.000 millones de euros y la Conselleria de Administraciones
Públicas, incluyendo la parte de IB3 tiene un presupuesto
sobre 68 millones de euros. Proporcionalmente es una
conselleria con una cantidad presupuestaria pequeña, pero que
cumple una función importante. 

Destacaría que la nueva estructura, la nueva estructura que
ha creado este gobierno, se caracteriza básicamente por tener
su secretaria general, una secretaria autonómica y seis
direcciones generales. Desde nuestro punto de vista, si se
analizan las direcciones generales, si se analizan las funciones
que cumplía antes la conselleria, pues encontramos que es una
conselleria que viene a ser un ejemplo de las prioridades de
este gobierno, que es crear mucha infraestructura política
burocrática para tan poco presupuesto. Debe ser de las
consellerias que el tanto por ciento, la proporción euro/alto
cargo pues es de las más elevadas. Tenemos mucho alto cargo
para tan poco presupuesto. Y eso establece las prioridades y
por eso fundamentamos básicamente en cuanto a la forma una
enmienda a la totalidad, refleja las prioridades de este pacto de
gobierno, que dice que es de la gente, pero evidentemente esto
lo que demuestra es que es más sobre todo de su gente. Y
sobre todo se establece, se ve la multiplicación de los panes
y los peces, aquí de las direcciones generales y de las
secretarias autonómicas con el pacto y la entrada de Podemos
en el Govern.

Entendemos que esta conselleria tal como está y habiendo
perdido la competencia en administración local, con tres
direcciones generales, sin secretaria autonómica y unificando
el sector instrumental, lo digo porque esta es la propuesta que
haríamos nosotros, podría ser perfectamente gestionada. Y
solamente con esto entendemos que el incremento en esta
conselleria no es de un 40% de altos cargos, es de un 150%
de altos cargos, solamente con esto ya justificaría de pleno
nuestro enmienda a la totalidad.

Si tenemos en cuenta las circunstancias en que estamos en
este momento, nosotros hablábamos de incertidumbre
económica, veo que los diputados que dan apoyo al gobierno
ya hablan de recesión económica, pues un gobierno prudente,
un gobierno riguroso ¿qué es lo que haría? Reduciría el gasto
corriente, reduciría el gasto de infraestructura, invertiría más
en inversión productiva y se apretaría el cinturón previendo
esa recesión económica que sus diputados reconocen, pero
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aquí hacen precisamente todo lo contrario, con tal de
repartirse los cargos entre las formaciones políticas que
forman parte del Gobierno, incrementan gasto corriente,
incrementan estructura y reducen inversión productiva. Eso
también justifica nuestra enmienda a la totalidad.

Pero si no solamente hablamos en cuanto a la estructura de
la conselleria, sino que también hablamos en cuanto a la
forma, también justifica nuestra enmienda a la totalidad. Si
vemos los presupuestos vemos que son unos presupuestos
poco transparentes y claro, observar la poca transparencia en
la conselleria que tiene la Dirección General de Transparencia
pues no deja de llamar la atención.

(Alguns aplaudiments)

No consta lo que realmente el Govern dice que quiere
hacer y entiendo que no consta porque como lo repite cada
año si constase sería muy evidente su incumplimiento y el
control y por eso, pues, el presupuesto si uno lo ve tanto en la
memoria como en las partidas, pues hace generalidades, esa es
otra cuestión en cuanto a la forma. Por tanto, la Conselleria de
Transparencia se caracteriza básicamente por su falta de
transparencia, pero no solamente en las formas, no solamente
en la estructura, sino también en las prioridades entendemos
que también merecen la enmienda a la totalidad.

Si vemos las principales inversiones por las que se
caracteriza esta conselleria, vamos al capítulo 6, pues basta
echarle un vistazo y vemos la característica principal de
inversiones, inversiones de carácter immaterial. Estoy seguro
que son inversiones importantes, pero me da la sensación...
aquel nombre de las inversiones invisibles del Sr. Antich, pues
estas inversiones de carácter inmaterial me recuerdan a esas
inversiones invisibles que tanto le gustaban al pacto de
izquierdas.

En cuanto a los entes instrumentales vemos que ahí es
donde se ejerce luego la inversión directa, pero lo que hacen
los entes instrumentales es coger la transferencia de la
conselleria y ejecutar los proyectos, con lo cual no solamente
la estructura política es desproporcionada, sino que en este
caso es duplicada.

Y en cuanto a prioridades, nuestras prioridades, y a eso
iban nuestras enmiendas, entendemos... y entendemos que
alguna de las cuestiones a las que hace referencia la
conselleria año tras año y con poco éxito, pues van en esas
prioridades, pero no consiguen sus objetivos, sería
incrementar inversiones en materia de emergencias, mejorar
la coordinación en política local, pero se la han pasado a
Hacienda, en policía local, mejorar el Fondo de cooperación
local, como he dicho ha pasado a Hacienda y entendemos que
debería estar en Administraciones Públicas por respeto a ese
principio con el que tanto se llenan la boca de municipalismo
y de apoyo a los municipios, pero luego le pasan a Hacienda
la competencia en administraciones locales para hacer de
repartidora y no de coordinadora y de liderazgo de la política
local que es lo que corresponde al Gobierno.

Formación de funcionarios y asegurar la transparencia en
oposiciones, hemos visto con casos concretos cómo
precisamente lo que se hace es todo lo contrario.

En materia de memoria, reconocimiento -memoria,
reconocimiento- a todos y no utilización sectaria y partidista
de estas cuestiones y por otro  lado en cuanto se hace un
presupuesto creemos que es importante ser no solamente
prudente en materia de ingresos, sino también prudente en
materia de gastos y, como ya dijimos, van a tener un agujero
importante en presupuestos en cuanto al reconocimiento
reiterado por la jurisprudencia ya en todos los niveles sobre
la obligación del pago de carrera profesional a interinos y
temporales que no prevén ninguno tipo de partida para esta
contingencia y el fondo de contingencia les resultará
totalmente insuficiente.

No solamente presupuestan ingresos ficticios, sino que no
presupuestan gastos ciertos y, claro, eso en un presupuesto se
puede calificar de falta de rigor, falta de previsión y falta de
coherencia del Gobierno, por eso también entendemos que
está perfectamente fundamentada nuestra enmienda a la
totalidad.

Por tanto, por todos estos motivos creemos que esa falta
de transparencia, esa falta de previsión, esa no incidencia en
cuestiones esenciales, reconociendo el trabajo que realizan
los funcionarios en esta conselleria y su importancia no
presupuestaria, no económica, pero sí su importancia para el
bienestar de los ciudadanos, entendemos que está más que
justificada nuestra enmienda a la totalidad. 

Después en los próximos turnos de palabra haría mención
a las enmiendas parciales concretas que presenta nuestro
grupo. Por tanto, entendemos que nuestra enmienda a la
totalidad está perfectamente documentada y razonada y por
eso la presentamos y la defendemos ante la cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como bien acaba de decir e l
diputado del Partido Popular, una enmienda a la totalidad de
una conselleria no quiere decir que uno se la quiera cargar ni
que quiera que desaparezca sino...

(Remor de veus)

... no, esta en concreto no, sino que no estamos de acuerdo
con cómo se ha organizado el presupuesto en esta conselleria;
y digo que esta en concreto evidentemente no debe
desaparecer porque si ustedes siguen engrosando el sector
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público tal y como lo hacen no bastará una conselleria de
función pública, necesitaremos dos por lo menos para
gestionarla, ahora.., necesitaremos conselleria A y B de
función pública...

(Remor de veus) 

Si algo define esta conselleria en cuestión es que aparte de
las labores necesarias y fundamentales que hace para esta
comunidad autónoma se le han puesto como rémoras, como
adiposidades una serie... aquí sí que tenemos la madre de
todos los chiringuitos...

(Remor de veus) 

... que son: IB3 y lo que han elevado a categoría de secretaría,
la de memoria democrática,...

(Remor de veus) 

... junto a esto, junto a esto tenemos una dirección general de
Transparencia y Buen Gobierno, es decir, que necesitamos a
alguien que vigile la transparencia y el buen gobierno de esta
comunidad porque de la bancada, desde aquí hasta allá, se ve
que ni son transparentes ni tienen buen gobierno, necesitan
crear una dirección general para vigilarlos su transparencia y
su buen gobierno; y nosotros con mucha ingenuidad, lo
reconozco, presuponemos la buena intención en el Gobierno
aunque estén equivocados, pero su buena intención al gobernar
y presuponemos que ustedes quieren y deben ser transparentes
y para eso no hace falta una dirección general, es exclusiva la
voluntad de cada una de las consellerias que forman este
gobierno de desarrollar bien su trabajo y de ser transparentes,
pero no, ustedes tienen que poner una dirección general.

¿Y por qué? Es lógico, tienen que poner una dirección
general porque son ustedes... tres patas que forman un banco
y hay que colocar las tres patas del banco y como necesitan
duplicar y crear muchos cargos y sillones para poder llevar
adelante ese pacto de Bellver, la única manera de contentar a
todos es crear el número suficiente de sillas para que todo el
mundo esté satisfecho, y una de las consellerias que más lo
sufren es precisamente esta conselleria en cuestión.

Y he de decir que ustedes venden, porque vender, venden
bien, yo los contrataría para un sector comercial, ustedes
vender, venden muy bien; ustedes vendieron a esta cámara en
su momento cuando nosotros no estábamos, porque desde
luego no hubieran obtenido la unanimidad, una ley de memoria
democrática de la que ha surgido esta secretaría autonómica.
¿Y cómo nos la vendieron o cómo se la vendieron a los que se
la quisieron comprar? Pues, diciendo algo que es muy lógico,
que todo el mundo tiene derecho a encontrar a sus seres
queridos y darles una digna sepultura, y ahí estamos
completamente de acuerdo. O sea, sería inhumano decir lo
contrario, por supuesto, todas aquellas personas que perdieron
a sus seres queridos, a sus familiares, aunque por ley de vida
ya sean muy remotos, en la contienda civil, una contienda que
jamás se debería haber producido, tienen derecho a encontrar
a esos familiares y a darles una sepultura digna. Y ahí estamos

de acuerdo y ahí consiguieron ustedes ese consenso unánime
en el que todos, todos, estamos de acuerdo.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Absolutamente todos, absolutamente todos. Pero
consiguieron ustedes un instrumento que puesto en sus manos
ha demostrado en qué se ha convertido, y lo hemos visto no
sólo con la ley propia autonómica de esta cámara sino también
con la nefasta Ley de memoria histórica que fue aprobada a
nivel nacional.

En su momento, y esto lo tengo que decir desde el más
absoluto cariño y respecto al Grupo del Partido Popular, el Sr.
Rajoy con una mayoría absoluta prometió derogar esa ley,
lastimosamente, lastimosamente no lo hizo, debería haberlo
hecho. Y, como ha dicho antes la Sra. Garrido, de aquellos
polvos, estos lodos, porque darles a ustedes ese instrumento
que quieren convertir en un ministerio de la verdad que impida
el trabajo de los profesionales de la historia, que es a quien
deberíamos dejar la historia; que busca el volver a
enfrentarnos, como muy bien dijo nuestro presidente, busca
que algunos de nosotros condenemos a nuestros abuelos; que
buscan volvernos a tirar, como ayer intentó sin éxito la
diputada Martín de Unidas Podemos, sacándonos el tema de
Emilio Darder. 

Nosotros no hemos venido a este parlamento a hablar de
los muertos, del enfrentamiento que ocurrió en este país hace
80 años. Y no sólo no queremos hablar de esos temas sino que
nos negamos a que impongan ustedes una visión unívoca, única
y auténtica, según ustedes, de lo que fueron aquellos
acontecimientos históricos pasados y penosos. Penosos para
todos, porque la peor guerra, siendo todas ellas malas, es la
guerra entre hermanos. Eso es evidente, y creo que en eso
hasta ustedes estarán de acuerdo.

Ustedes han utilizado y siguen utilizando esta secretaria
autonómica para seguir en ese discurso de los buenos y los
malos y seguir llevándonos a un debate que afortunadamente
este país superó el año 78, y como ustedes o algunos de
ustedes creen que ese debate se cerró en falso quieren volver
a reabrirlo ahora, 40 años después, para hacernos volver atrás
en una máquina del tiempo y volver a deshacer todo lo que se
hizo en la transición. Y ahí le puedo asegurar que nunca nos
van a encontrar.

Nosotros consideramos que es importante, por supuesto,
conocer la historia, quien lo va a decir más que yo, que es lo
que estudié, pero hoy en día muchísimos libros publicados por
reputados historiadores sobre nuestra guerra civil para ustedes
merecerían penas de cárcel y prisión simplemente porque
ponen en duda, ponen en duda lo que ustedes, esa realidad
onírica que ustedes han construido. Lo peor de todo, lo peor
de todo es que lo han hecho, ya se lo he dicho antes, de esa
manera, tocándonos la fibra sensible y diciendo algo en lo que
nosotros sí creemos, pero para eso, para eso, para que la gente
busque y dé cristiana, o no, sepultura a sus muertos, digna
sepultura a sus muertos, no hace falta una secretaría
autonómica, no hace falta todo este desarrollo normativo y
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desde luego no hace falta modificar el Código Penal, como
ustedes pretenden, para que quién les lleve la contraria acabe
en prisión, porque ustedes son firmes defensores de la
libertad de expresión, de la suya, porque lo que es de la de los
demás, en absoluto.

Nosotros de IB3 creo que hemos hablado suficientemente
en esta cámara. Si nos sobrase el dinero, pues como cualquier
familia, nos permitiríamos un lujo, pues unos zapatos caros o
un viaje a Venecia, pero cuando uno se enfrenta a una recesión
económica, o contracción económica, o crisis económica o
como hayan decidido en el día de hoy llamarla, debe atender
a necesidades prioritarias. 

Decía ayer también una diputada de Unidas Podemos que
la gente de ahí fuera está esperando que nosotros les
ayudemos a solventar sus problemas, pues sí, hay gente ahí
fuera esperando que en esta cámara les ayudemos a resolver
sus dificultades. Y a mí se me caería la cara de vergüenza
decirles que nuestra prioridad es mantener abierta una
televisión pública que no ve nadie. Ése es el problema, es una
televisión pública que no ve nadie, con lo cual no cumple
ninguno de los requisitos que debe tener una televisión
pública; y el primer principio que no cubre, el primer
principio que no cumple es el de la independencia y el
segundo que tampoco cumple...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... es el de la imparcialidad. Ya se lo dijimos en su momento
al director general del ente público y lo  seguiremos
repitiendo, no es una tele plural y desde luego no es una
televisión independiente. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENTE:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam la qüestió
incidental. Intervenció del Govern, té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Muy buen día a todos. Intervengo hoy
aquí para defender los presupuestos del área de la Conselleria
de Administraciones Públicas y Modernización para el año
2020, unas cuentas, como han dicho los compañeros que me
han precedido, que hacen una apuesta decidida por las políticas
sociales que son y siguen siendo una prioridad clara para este
ejecutivo.

Lo que me gustaría en este breve intervención es
mostrarles mi deseo al menos de que al margen de las cifras
fuésemos capaces de mirar un poco más allá y encarar un
debate de futuro, que creo que este es el marco para hacerlo.

¿Qué administración necesitamos para dar servicio a los
ciudadanos dentro de cinco, diez, quince o veinte años?,

¿cómo será la relación de los ciudadanos con sus gobiernos?,
¿cómo se articulará la participación democrática, la rendición
de cuentas y la transparencia?, ¿hasta cuándo será necesaria la
dignificación y la reparación de las víctimas y familiares que
padecieron con toda su dureza la dictadura franquista?, ¿cómo
será la protección, la prevención y la gestión de las
emergencias? A todas estas cuestiones son las que tratamos de
responder los que tenemos responsabilidad política en esta
conselleria. 

Mediante este herramienta tan poderosa que son los
presupuestos intentamos encarar estos retos. Hablamos de
dinero, sí, es cierto, concretamente de 68,3 millones de
euros, que constituyen el presupuesto de esta conselleria para
el año que viene. Pero es más valioso explicarles lo que
queremos hacer con este dinero, con el dinero de los
ciudadanos y ciudadanas de Baleares. 

Encaramos una nueva legislatura de progreso con muchos
proyectos ilusionantes, la mayor parte de ellos ya se los
expliqué en comisión. Ahora, sin intentar duplicar mi
discurso, considero recalcar algunas políticas que hemos
planificado. Si hablamos de políticas públicas no sólo estamos
en el debate del número, estamos en el debate de ideas, de
proyectos, de prioridades, de modelo. Lógicamente esto se
tiene que traducir en presupuesto. 

El debate es de modelo básicamente, de modelo de la
administración pública que quiere este gobierno para dar
respuesta a la necesidades de la población de hoy, pero
también a la población de mañana. ¿Cuál es nuestro modelo?
Muy sencillo, consiste en conformar y poner a disposición de
la ciudadanía una administración mucho más digital, eficiente,
transparente, participativa y sostenible desde el punto de vista
del gasto público.

A través de las seis direcciones generales que comportan
esta conselleria vamos a llevar a cabo diferentes proyectos
que consigan dar respuesta a este modelo de administración
pública de futuro como garantía para el sustento de los pilares
del estado del bienestar para esta y las próximas generaciones.

Empezando por la Dirección General de Modernización
que ha aunado por primera vez en una única dirección la
modernización de los servicios públicos y la administración
digital. Se han integrado diferentes áreas de gestión que
comparten un nexo común, que es la aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la
mejora de los servicios del ciudadano. 

Las sinergias existentes entre la administración digital, la
gestión documental, la simplificación de procesos, el registro
electrónico o la atención a la ciudadanía son claras y
evidentes, pero también lo son la integración de la Fundación
BIT que actuará como punta de lanza en la innovación de
nuestra comunidad autónoma, o también con el IBITEC, que
con sus infraestructuras de telecomunicaciones nos facilitará
más y mejores servicios a los ciudadanos, mediante las
tecnologías TDT, Tetraib y IOT, el internet de las cosas. La
sociedad actual es eminentemente digital y móvil y tiene el
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derecho y el anhelo de relacionarse con la administración
pública desde la comodidad que ofrece un ordenador en el
trabajo o una tablet desde casa. Si no queremos quedarnos
atrás con la administración, no hay tiempo que perder. 

Por eso en la presente legislatura ampliaremos el catálogo
de trámites on line a la práctica totalidad de los mismos. Se
facilitarán más y mejores herramientas útiles al ciudadano,
para que la tramitación on line sea útil, rápida y práctica. Pero
no nos conformaremos y no vamos a detenernos aquí, los
ciudadanos esperan mucho de las administraciones públicas,
esperan que les facilitemos más y mejor información, que
simplifiquemos trámites, que les solicitemos solamente la
información imprescindible, que compartamos información
entre administraciones y que, en definitiva, demos una
respuesta más rápida a sus peticiones y solicitudes.

También en esta legislatura se percibirá un cambio
importante en la atención a la ciudadanía. En primer lugar
porque las oficinas de registro pasan a ser oficinas de
asistencia en materia de registro, como establece la Ley
39/2015. Y en segundo lugar porque la obligada digitalización
de la documentación aportada, que en algunos casos puede
tener un volumen muy importante, nos obliga a repensar
nuestra propia estructura organizativa. Será necesario dotar a
las oficinas de asistencia en materia de registro de nuevas
herramientas, como gestores de colas, escáners y software de
registro y de digitalización. Pero también será necesario crear
centros de trabajo especializado, donde el escaneado y la
creación de copias auténticas de grandes volúmenes de
documentación sea rápido y ágil, facilitando así el trabajo al
ciudadano y reduciendo los tiempos de espera.

Y no podemos olvidarnos del IOT, el internet de las cosas.
En nuestra comunidad autónoma, en las Islas Baleares somos
pioneros en esta área y dispondremos a lo largo de la
legislatura de cobertura en todas y cada una de nuestras cuatro
islas. Seremos el primer territorio europeo en disponer de una
cobertura total de IOT. Otras comunidades autónomas y países
europeos nos tienen como referencia. La sensorización del
territorio tiene aplicaciones amplias, relevantes y con
retornos muy importantes para la sociedad y la mejora de
nuestras administraciones. Pondré como ejemplo algunas ya
conocidas por ustedes y otras que no lo son tanto, la detección
temprana de inundaciones, los sistemas de alerta en los casos
de violencia de género, el seguimiento en el uso de
medicamentos, la mejora en la gestión del ciclo del agua, o las
mejoras en la movilidad, en la gestión turística y tantos otros
que iremos presentado a lo largo de la legislatura. En
definitiva, una mejora en los servicios públicos ofrecidos no
sólo por las diferentes consellerias de la CAIB, sino también
por los consejos insulares y por los ayuntamientos que deseen
utilizar nuestros sistemas.

Por último quiero poner en valor nuestra fluida relación
con la UIB. La aplicación de tecnologías pioneras debe venir
de la mano de la gestión del talento y del conocimiento y para
ello se está colaborando en diferentes áreas que abren cada día
nuevas vías de trabajo conjunto. La investigación y el
desarrollo en áreas como el IOT, la inteligencia artificial, el

Blockchain, el Big Data, o el 5G, nos aportarán sin duda
importantes sinergias con el tejido productivo y empresarial,
lo cual redundará en una mejora de la competitividad y la
diversificación económica de nuestras islas.

En función pública, como dije la pasada semana desde este
mismo atril, es ya imparable el proceso de consolidación del
empleo público de calidad, iniciado la pasada legislatura y que
permitió reactivar la oferta pública con más de 9.000 plazas.
Más del 80% de estas plazas ya están cubiertas, o en procesos
de ejecución, tanto en estas como las que están por venir, está
garantizado el respeto a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. Durante el primer semestre de
2020, desde esta dirección general se impulsará también el
tercer plan de igualdad del empleado público. Se dará
continuidad a los planes de evaluación de competencias y se
fomentarán las políticas de prevención de riesgos laborales
entre el personal de la administración pública.

Queremos dar un impulso y poner aún más en valor la tarea
del servicio de prevención de la comunidad autónoma, cuyo
objetivo principal es la promoción y la mejora de las
condiciones de trabajo del personal al servicio de la
administración. En este punto quiero destacar la protección
específica de los empleados públicos, especialmente
sensibles a los riesgos del trabajo, incluidos personal con
discapacidad física, psíquica, o sensorial; también la
protección de la maternidad de las trabajadoras embarazadas,
o en situación de parto reciente, o en periodo de lactancia.
Todo ello con la determinación de que las condiciones de
trabajo no puedan influir negativamente en la salud de la
trabajadora, ni de su hijo o hija.

La Dirección General de Emergencias e Interior en su
presupuesto del año 2020 ya contempla el aumento del
personal del 112, dotado con 22 plazas más para gestores de
emergencias, lo que supone un incremento de plantilla del
59%. Asimismo, en el 2020 se desarrollará un plan de
promoción interna que permitirá aumentar hasta 13 el número
de supervisores de sala y hasta 5 el número total de jefes de
sala en el centro coordinador. El 2020 está prevista también
la adquisición, la renovación y el mantenimiento del
equipamiento del personal de Emergencias y la renovación de
vehículos de intervención del departamento con más de 12
años de antigüedad.

Respecto  al desarrollo de planes de prevención, la
Dirección General de Emergencias desarrollará acciones de
formación entre la población escolar y las personas mayores
de esta comunidad. Por otro lado se ha previsto desarrollar un
convenio con la Conselleria de Educación y Universidad, que
permita la implantación de las actividades formativas para la
Formación Profesional de grado medio de técnico de
Emergencias y Protección Civil. Asimismo durante el
próximo año se dará mayor impulso al servicio del apoyo
psicológico en situaciones de emergencia ordinaria y
extraordinaria en el territorio de Baleares. Desde el
departamento de Interior y más concretamente desde el
Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares, el ISPIB,
se impulsará un programa de formación en materia de
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violencia de género, destinado a los policías locales, para
dotarles de más recursos para la prevención y asistencia a las
víctimas. Asimismo se dará continuidad a los programas de
policía tutor y de educación vial en los centros educativos de
las Islas Baleares.

Se ha hecho referencia aquí a la Secretaría Autonómica de
Memoria Democrática y Buen Gobierno, que está formada por
tres direcciones generales: la Dirección General de Memoria
Democrática, la Dirección General de Participación y
Voluntariado y la Dirección General de Transparencia y Buen
Gobierno.

El área de Memoria Democrática continuará dando todos
aquellos pasos necesarios, para acabar con la impunidad de los
efectos de la dictadura franquista en nuestra sociedad. Al
mismo tiempo persigue hacer un reconocimiento a las
víctimas de la Guerra Civil española, que hoy en día no han
sido aún dignificadas, ni reparadas, ni restituida su memoria.
Cumpliremos con el mandato parlamentario que nos dio esta
cámara con la Ley 10/2016, para la recuperación de las
personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el
franquismo. También cumpliremos con el mandato
parlamentario de esta cámara de la Ley 2/2018, de memoria
y reconocimientos democráticos de las Islas Baleares. Este
gobierno quiere seguir avanzando en este compromiso para
garantizar la aplicación de nuestro marco normativo. Así de
acuerdo con la Ley 10/2016, las administraciones públicas
competentes, facilitarán la indagación, la localización y la
identificación de desaparecidos y además elaborarán y
pondrán a disposición de los interesados mapas de fosas,
preservarán y protegerán los terrenos donde se localizan las
fosas comunes y regularán la actividad de localización e
identificación de los restos de las personas desaparecidas.

Para dar continuidad al plan de exhumaciones se ejecutará
el plan 2019-2020 y elaboraremos a lo largo de la legislatura
dos más, el 2020-2021 y el 2021-2022, con el objetivo de
cumplir con la Ley de fosas y con la Ley de memoria
democrática. Asimismo este presupuesto servirá también para
velar por el conocimiento y la difusión de la historia de
Baleares durante la II República, la Guerra Civil, la dictadura
franquista, la transición y la entrada vigor del Estatuto de las
Islas Baleares en el año 83, como legado cultural de nuestras
islas.

La Dirección General de Participación y Voluntariado
durante el año 2020 continuará con el desarrollo de la
plataforma virtual de participación ciudadana y promoverá que
esta herramienta tecnológica pueda incorporarse a todas las
administraciones locales de las Islas Baleares para facilitar el
acceso de la ciudadanía a los procesos de participación.
Asimismo con un carácter transversal, esta dirección general
colaborará con todas las áreas de la administración
autonómica, con cualquier proceso participativo que
desarrollen.

Por otro lado, este departamento, esta dirección general
trabaja ya en el plan estratégico de participación ciudadana y
en un plan de formación específico sobre participación, que

desarrollará de forma conjunta con la EBAP y con la FELIB,
un proyecto que se desarrollará a lo largo de toda la
legislatura, con el fin de capacitar en temas de participación
ciudadana al personal de la administración pública, para incidir
y avanzar en el objetivo de incrementar los procesos
participativos.

Respecto al área del voluntariado, durante el año 2020 se
impulsará el nuevo foro del voluntariado como órgano
consultivo en esta materia, cumpliendo así también con otro
mandato que nos dio este parlamento, con la aprobación de la
Ley del voluntariado. En este marco también se va a crear el
censo de entidades de voluntariado, que es una clara
reclamación del sector.

Desde la Dirección General de Transparencia y Buen
Gobierno se llevará a cabo la planificación, el impulso y la
coordinación de la transparencia de la administración
autonómica y del sector público instrumental, además de la
coordinación transversal de medidas para impulsar el buen
gobierno. Mediante este presupuesto se trabajará en la
implantación de todas las previsiones de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información
pública y buen gobierno, y de la Ley 4/2011, de 31 de marzo,
de la buena administración y el buen gobierno de las Islas
Baleares, así como las cuestiones incluidas en el código ético
del Govern. Entre los objetivos de este departamento de
carácter transversal, quiero destacar las acciones para la
mejora continua del portal de transparencia y para el fomento
de las evaluaciones sobre el nivel de transparencia de las
administraciones públicas. Por otra parte, desde esta dirección
general se avanzará en la importantísima evaluación de
políticas públicas, como herramienta y mejora en la calidad,
en la gestión y la eficacia en los servicios públicos.

Y no quiero terminar mi intervención, sin hacer referencia
al importante acuerdo alcanzado ayer por parte de este
gobierno con MÉS por Menorca y con El Pi, para hacer
posible el incremento de la transferencia de la administración
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares a favor del
Ente Público Radiotelevisión de las Islas Baleares para el año
2020; 2 millones de euros, le pese a quien le pese, para
avanzar en la protección de los trabajadores de las empresas
que forman parte del sector audiovisual de IB3 mediante la
negociación de convenios colectivos de empresa. Esta
negociación sin lugar a dudas conducirá a mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores de la empresa,
puntuando las mejoras salariales en las licitaciones.

No puedo acabar mi intervención sin decir que lo que aquí
confrontamos es una diferencia de modelo y una diferencia en
la manera de gestionar. 

Nosotros defendemos la administración publica, las
derechas tratan de debilitar la administración pública y eso es
lo que se está debatiendo hoy aquí y a largo de toda la
legislatura.

(Remor de veus)
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Nosotros no utilizamos la herramienta de los
presupuestos..., la utilizamos para invertir en la modernización
de la administración pública, servicios públicos, otros la
utilizan para debilitar o menguar los servicios públicos,
despedir a empleados públicos, suprimir derechos y acuerdos. 

Todo esto se hizo con un instrumento idéntico al que
estamos debatiendo estos días aquí. Por ello estoy convencida
que estos presupuestos de la conselleria para el año 2020 son
unos buenos presupuestos, son una apuesta firme por la
administración pública que es la mejor inversión para
garantizar los derechos de los ciudadanos y sostener los
pilares del estado de bienestar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castro. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, consellera, por su
explicación, vamos a ver, efectivamente creo que sí tiene
razón usted, debatimos sobre modelos,...

(Remor de veus)

... su modelo consiste en tener seis direcciones generales, en
eliminar la administración local de la Conselleria de
Administraciones Públicas, nosotros consideramos que con
una dirección general de Función Pública y Administraciones
Públicas que incluyesen los entes locales con una dirección
general de Emergencias e Interior y con una dirección general
de Memoria, Participación y Transparencia se podría llevar. Es
que ustedes confunden la administración digital con el
nombramiento digital de cargos y no tiene nada que ver,..

(Alguns aplaudiments)

... son modelos diferentes, efectivamente, son modelos
diferentes.

(Remor de veus)

Por cierto, me ha gustado el tema de la..., que usted hace
un esfuerzo sobre la modernización de la administración y
sobre la aplicación de la Ley 39/2015, pero evidentemente
llevan cuatro años haciendo ese esfuerzo sobre esa materia
porque la ley es del 2015 y tenían obligación de hacerlo.
Estoy de acuerdo que hay que seguir, pero es que son los
mismos proyectos que hace cuatro años presentaron ustedes
aquí.

Sobre enmiendas concretas que presentamos, la enmienda
9917, en esta enmienda nosotros solicitamos en materia de
memoria y reconocimiento democrático..., es una enmienda

de afección, simplemente de 25.000 euros, pero entendemos
que es una enmienda importante porque con esta enmienda se
demuestra si efectivamente ustedes utilizan esta ley, que por
cierto se  aprobó la Ley de reconocimiento de personas
desaparecidas, de recuperación de personas desaparecidas por
unanimidad, pero la Ley de reconocimiento y memoria
democrática parte sí que la apoyamos, la de reconocimiento,
pero toda la parte sancionadora y de infraestructura no la
apoyamos. Lo digo porque ustedes cada dos por tres repiten
que por unanimidad, supongo que para que no la critiquemos,
pero vamos a criticar igual la parte que no nos gusta. 

Y esta propuesta concreta son 25.000 euros de afección,
precisamente para hacer un estudio histórico de las personas
más inocentes víctimas de la guerra civil, la de los
bombardeos. Ya sé que no son de ninguno, son de la Tercera
España, nadie se puede apuntar la medalla de todas las islas,
pero con esto demostrarán si son... hacen una utilización
partidista, sectaria y parcial de la ley o de verdad apuestan por
la reconciliación, por la concordia, por el reconocimiento de
todas las personas inocentes que fueron víctimas de la Guerra
Civil. Si votan en contra estará clarísimo cuál es su posición,
ya lo hicieron en Palma...

(Alguns aplaudiments)

... en Palma votaron en contra, votaron en contra de una
propuesta de Ciudadanos en este sentido y quedaron
evidentemente retratados en este sentido.

Respecto a nuestras enmiendas parciales, la 9922 y la
9914 son enmiendas que van en materia de policía local,
especialmente en incrementar el fondo de seguridad y en
hacer un programa de mejora de las instalaciones de la policía
local a todos los ayuntamientos que buena falta les hace y
creemos que es un apartado importante.

Después la 9916, son ayudas a los ayuntamientos, a todos
los planes de protección, en comisión aprobaron ustedes una
a un ayuntamiento concreto de aplicación de un plan de
protección para eventos donde hay gran aglomeración, como
el caso de Sant Joan. Me parece bien, pero es que... hace un
momento en el debate anterior achacaban al Partido Popular
que presentaba enmiendas de un ayuntamiento y ustedes los
defendían a todos. 

Tenemos una enmienda que los defiende a todos, a todos,
Sant Joan me parece muy importante, de Ciutadella, pero hay
otras fiestas de gran aglomeración que afectan a todos los
municipios, apoyen esta propuesta de apoyo a todos los
ayuntamientos, no a uno en concreto, y tendrá cierto sentido
y cierta coherencia la crítica que hacían, si no queda
demostrado que la crítica que hacían carece de todo sentido.

Luego presentamos las 9915, 9919, 9920 y 9921, son
ayudas al transporte y desplazamiento y la formación de
funcionarios. Mire, los bomberos en Menorca tienen que ir a
hacer cursos a Barcelona porque no los pueden hacer en
Baleares. Ésta es la crítica que les hacen... Establecemos
ayudas para que puedan hacer sus cursos en Baleares y a través
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del EBAP. Ustedes les fuerzan a que no puedan hacerlo ni
siquiera en Baleares, tienen que hacerlo fuera. Por tanto, una
propuesta en positivo por otro lado.

Y nos alegramos del acuerdo con IB3, nos alegramos
mucho, lástima que no nos hayan llamado porque nosotros
teníamos enmiendas en este sentido, nos habrá gustado
participar, pero vemos cuál es la actitud de este gobierno, a
unos sí que se les llama, a otros no se les llama, pero además
nos gustaría que en todo caso ese acuerdo tuviese plasmación
presupuestaria. 

Nosotros tenemos una enmienda, aprovechen esta
enmienda para llegar a un consenso y que lo que es un
protocolo sin presupuesto, porque es un protocolo y un
protocolo sin presupuesto y cero... y más con ustedes, es
cero, pues tienen aquí la posibilidad de consensuar, de llegar
a un acuerdo con la enmienda que tenemos en marcha, que es
eliminación de gastos de altos cargos y damos dotación
presupuestaria al acuerdo de IB3 y entonces sí que tendrá
credibilidad, si no desgraciadamente no tiene credibilidad.

Estas son propuestas en positivo que hacemos, esperamos
que alguna de ellas nos la acepten y no apliquen el rodillo
como acostumbran.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, quiere usted
hablar de transparencia, pues hablemos de transparencia. 

Nos acaba de decir aquí, se acaba de vanagloriar de los 2
millones que han sacado para IB3. No es verdad, Sra.
Consellera, no ha sacado 2 millones para IB3. Ha sacado 2
millones para dárselos a una empresa externa que mejore las
condiciones laborales de sus trabajadores, pero que no son
empleados públicos para quitarse el marrón de encima de no
conseguir mantener el contrato de externalización de los
servicios informativos. 

Le ha dado usted 2 millones al Sr. Roures porque el Sr.
Roures desde que dejó de ser accionista único de su empresa
y metió en medio a los chinos le debieron decir los chinos:
“¿qué es esto de un contrato de 12 millones?, si esto lo
ganamos nosotros con dos anuncios de publicidad en un
partido del Real Madrid en Asía”, y se tuvo que poner las pilas.

Entonces, ustedes le han dado 2 millones de euros a
empresas privadas que trabajan para la radiotelevisión pública
y eso es la transparencia. Seamos transparentes.

A pesar de que, insisto, no entendemos por qué tiene que
haber una dirección general que se encargue de algo que
debería ser intrínseco a la administración pública, el ser
transparente. 

Habla usted de que como consellera quiere usted cumplir
la ley, me parece lógico y loable, con referencia a la Ley de
memoria democrática, etc., bueno, yo les quiero recordar
porque además ha estado muy de moda en esta cámara estos
días, pues hablar de los complementos por residencia o de los
pluses de insularidad, que esta cámara aprobó una proposición,
una PNL presentada por la entonces diputada Xelo Huertas,
sobre instar al Gobierno del Estado a aumentar los
complementos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Votaron mayoritariamente ustedes a favor; eso fue el 7 de
febrero de 2018; yo le quiero instar a que ahora, que por lo
visto va a haber muy buena sintonía entre el Gobierno de las
Islas Baleares y el Gobierno de la nación, que den cauce a esta
justa reivindicación de policías nacionales y guardias civiles.

Con respecto al tema tan sensible para ustedes de la Ley de
memoria democrática y de esta secretaría autonómica que han
creado, he de decirles otra vez lo mismo. De verdad, ¿es
necesario tener una secretaría autonómica para volvernos a
echar los muertos a la cabeza? ¿Y por qué la Secretaría
Autonómica de Memoria Democrática sólo contempla un
periodo de nuestra historia, sólo lo contempla con un foco de
luz y sólo lo contempla según una interpretación que ustedes
hacen de la realidad, la que ustedes les interesa o la que a
ustedes les convence?, y no sólo lo hacen de esa forma, no
sólo instrumentalizan el sector público para desarrollar
políticas ideológicas, sino que además pretenden prohibirnos
a los demás decir lo que pensamos o exponer nuestras
opiniones, y lo quieren hacer coartando nuestra libertad de
expresión incluyendo nuevas penas en el Código Penal, que es
a lo que ustedes van, y si Dios no lo remedia tal vez lo
consigan, visto el pacto de gobierno que por desgracia
tendremos que soportar en Madrid.

No es avanzar, es retroceder. O sea, dedicar parte de
nuestro presupuesto a andar haciendo estas cosas, dedicar una
parte  importante de nuestro presupuesto no es avanzar en
políticas de la gente, para la gente y por la emergencia
climática, ni por la pobreza energética, ni por las necesidades
habitacionales, es hacer lo que les gusta a ustedes, política de
postureo. Y así la enmascaran, y la venden como he dicho
antes con el tema en el que todos estamos de acuerdo, de que
todo el mundo tiene derecho a enterrar dignamente a sus
muertos; bueno, todo el mundo menos cierta familia de la que
todos ustedes saben de quién hablo, que no tiene derecho a
enterrar a sus muertos donde considera que deben ser
enterrados.

(Remor de veus)

Y con respecto..., y con respecto a la PNL de los
bombardeos...

(Continua la remor de veus)
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... en este tema tenemos el corazón partido, porque si bien es
cierto que la apoyamos plenamente no es menos cierto que
consideramos que tenemos que dejar de dedicar dinero a estas
cosas, pero el problema, y lo tengo que decir una vez más, es
que en este tipo de políticas con esta parte de la bancada no
deberían ustedes ir ni a cobrar una herencia.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contestació del Govern
té la paraula la Sra. Consellera Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. En primer lugar, Sr. Rodríguez, le voy
a hacer una confesión. Esta mañana pensaba, ¿qué dirá el Sr.
Rodríguez hoy cuando hablemos de memoria democrática?;
porque como cada día dicen una expresión yo creo que ya nos
estamos insensibilizando, y la verdad es que me ha
decepcionado un poco, porque ayer dijo una burrada tan grande
en esta sede parlamentaria que lo que ha dicho hoy a mi ya no
me está causando impacto. Ayer le dijo a la consellera Costa
que habíamos dicho “no pasarán” y pasaron; se alegraron de
aquello.

No hablo con usted, voy a hablar con el grupo Ciudadanos.
¿Ustedes comparten esta afirmación también?, ¿ustedes se
alegran de que una dictadura fascista durante 40 años que
aplastó un país después de un golpe de estado a un gobierno
elegido democráticamente? Entiendo que no, entiendo que no.
Yo quiero creer que hay una derecha moderada. Por lo tanto
les pido que se aparten y se alejen de esta ultraderecha, porque
creo...

(Alguns aplaudiments)

... que nos harían un favor a todos.

Al Partido Popular le diría lo mismo, pero como se pasan
la mitad del tiempo haciendo de hooligans cada vez que sube
un diputado suyo aquí, y la otra mitad del tiempo riéndoles las
gracias a los diputados de VOX... Lo pueden reflexionar más
adelante.

(Més aplaudiments i xivarri)

Hemos oído hablar aquí de los chinos y de no sé qué
conspiraciones más. A mí me recuerda la conspiración judeo-
masónica que decían algunos. Espero que no sea lo mismo.

(Alguns aplaudiments)

Hemos oído hablar aquí también, ayer, hemos oído hablar
aquí, dirigiéndose a la consellera Sánchez, de que la

administración tenía grasa; hoy ha hablado de adiposidades. El
Partido Popular, un poco más moderado, habla de adelgazar la
administración. ¿Cuántos profesores son grasa?, ¿cuántos
enfermeros?, porque puede ser hombre enfermero, y doctora.

(Remor de veus)

¿Cuánta gente?, ¿cuántos funcionarios públicos son grasa
para ustedes? Nosotros continuaremos apostando por eso,
porque les diré una cosa muy sencilla: los gobiernos se
conforman con mayorías parlamentarias; las mayorías
parlamentarias se  conforman con elecciones. Aquí hay una
mayoría parlamentaria de progreso porque así lo han decidido
los ciudadanos de Baleares en mayo de 2015 y en mayo de
2019.

(Alguns aplaudiments)

Me pregunta... Ha salido varias veces aquí también el tema
de la transparencia. Claro que es necesaria una dirección
general de Transparencia. Le tengo que decir que Baleares
está, después del pacto de progreso de la legislatura pasada, el
segundo detrás del País Vasco en índice de ranking
internacional de transparencia, porque nunca se ha publicado
tanta información y tan transparente como lo que está
haciendo este gobierno en el Portal de Transparencia. En la
época del Partido Popular ni siquiera se publicaban los gastos
protocolarios, y sin embargo la Sra. Prohens subía a este
estrado a enorgullecerse de que habían subido una décima en
el índice.

También han comentado que no quieren hablar del tema de
la memoria. Pues este es el problema que tenemos, es que
nosotros sí queremos hablar, este es el problema. Ustedes no
quieren hablar de lo que sucedió y nosotros sí, y mientras haya
una víctima que quiera dignificar a su familiar allí estaremos.
La Ley de memoria democrática...

(Alguns aplaudiments)

...no habla... La Ley de memoria democrática que aprobó este
parlamento no habla de las víctimas de un lado y de otro;
bájenselo del BOIB, o yo se lo traeré el próximo martes, les
traeré una copia a cada uno. La Ley de memoria democrática
hace referencia a todas las personas que fueron víctimas de la
Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista durante
40 años. Eso es lo que dice la Ley de memoria democrática.
Yo creo que es que hablan de ella y ni siquiera se la han leído.

El Sr. Lafuente me comentaba que creía que no era
necesaria una dirección general de Memoria Democrática o
que había que rebajarla de contenido. Ya sabemos lo que hacen
ustedes con esto, aquí ha hecho referencia también el Sr.
Rodríguez a lo que hizo el Sr. Rajoy; ustedes no derogaron la
Ley de memoria histórica, lo que hicieron fue desdotarla de
presupuesto y vaciarla de contenido; por eso ustedes ahora en
sus enmiendas nos proponen esto; no lo haremos, seguiremos
apostando por la memoria democrática y la reparación de las
víctimas.
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También se ha hecho referencia a lo largo de todo el
debate, ayer y hoy, y creo que es necesario hablar de IB3. La
mayor parte de los grupos estamos de acuerdo, creemos que
IB3 es necesaria para dar una información de proximidad y que
fomente una cohesión entre las cuatro islas. El Sr. Rodríguez
en comisión me dijo que añoraba el NO-DO; eso es un
modelo de televisión pública, el de la censura y el de
propaganda de una dictadura franquista.

(Alguns aplaudiments)

El nuestro no es este.

Y ya para acabar sólo quiero decirle una cosa, se la tengo
que decir al Sr. Lafuente. Usted me dice que no tenemos
credibilidad. Mire, creo que quién no tiene credibilidad no
está en este lado sino en otro sitio, y no, las medidas no tienen
credibilidad porque el Partido Popular las apoye, tienen
credibilidad cuando los hechos lo demuestran, y nosotros
tenemos unos hechos que nos han demostrado la legislatura
pasada lo que hemos hecho y vamos a continuar en esto, y esto
es lo que dijeron los ciudadanos hace unos meses.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Correspon ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días a todos, también al público asistente. 

Bueno, mi primera intervención va a ser, por supuesto,
contestar a la consellera tras las alusiones que ha hecho
directamente a mi grupo parlamentario sobre un tema que
evidentemente ha sido de nuestro desagrado. Creemos que la
consellera ha utilizado el turno de intervención de réplica a
los proponentes de una enmienda a la totalidad; nosotros
hemos tenido la deferencia de no hacer ninguna enmienda a la
totalidad porque respetamos a su conselleria, respetamos a su
consellera, y también su presupuesto. Creemos que no ha
estado a la altura de esta cámara, ha estado fuera de lugar
completamente su comentario, una pregunta retórica que por
supuesto sabe la contestación -es no- y lo que demuestra es
que no sigue las sesiones plenarias de este pleno, consellera,
porque podría ver que la posición de Ciudadanos y el sentido
del voto tanto en las enmiendas..., han sido en casi todas
contrarias a las que ha propuesto VOX, y todas las PNL que
han sido, que han ido en contra de nuestro ideario siempre nos
hemos posicionado al lado de los ciudadanos, como ayer
también nos posicionamos al lado de MÉS y de todos estos
partidos que proponen mejores para las necesidades de los
ciudadanos de Baleares, y así seguirá mi grupo parlamentario
aunque les pese y les pese mucho.

Voy a retomar el debate que hoy se merecen los
ciudadanos y es mejorar el presupuesto  y mejorar sus
necesidades. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha
presentado seis enmiendas, seis enmiendas parciales al
presupuesto de la sección 16, a la Conselleria de
Administraciones Públicas y Modernización. Proponemos
reorientar el gasto que mi grupo parlamentario considera
superfluo y no prioritario que hemos denunciado ya en el
debate de las enmiendas a los presupuestos de todas y cada una
de las consellerias. 

Ya sabemos que al Partido Socialista y al Sr. Casanova no
le gusta que hablemos de gasto superfluo. Mire, yo les voy a
explicar. En la interpelación de mi grupo parlamentario, allá
por setiembre, sobre la sobredimensión que se constató, la
sobredimensión de la administración pública y del
organigrama del Govern, destacamos que era una estructura
institucional a medida, a medida para integrar a Podemos y
MÉS, a sus socios de gobierno, y que no pensaba en mejorar
la eficacia y la eficiencia de la administración y se hacían
nuevos nombramientos que suponían un aumento cuantitativo
del gasto público, nada más y nada menos que 1,5 millón de
euros para el pago de nóminas solamente en un año.

Ustedes en eso sí que sacan matrícula de honor, en eso de
utilizar a la administración pública como agencia de
colocación y aumentar el gasto público, aunque, bueno, yo
diría el gasto político.

Miren, ustedes ya no son creíbles, ya se han quedado
retratados, sólo les importan los suyos, colocar a los suyos,
pagar pluses a los suyos y ante esta sobredimensión del
organigrama del Govern y en coherencia a nuestras
reivindicaciones, proponemos eliminar de la Conselleria de
Administraciones Públicas dos cargos eventuales que
aumentaron esta legislatura y un alto cargo, la figura del
secretario autonómico de Memoria Histórica y de Buen
Gobierno y los dos asesores que lleva aparejada esta
secretaría, porque consideramos, y ustedes lo saben bien, que
con los directores generales es suficiente, pero claro, han
tenido que crear nuevos cargos, como digo, para contentar con
una secretaria a Podemos y con la otra secretaria a MÉS.

No es que queramos suprimir ni los programas de
memoria histórica y de buen gobierno como quieren otros
grupos parlamentarios, nosotros sólo nos limitamos a
eliminar el cargo y la figura del cargo, no de quién la ocupa,
por supuesto.

Nosotros tampoco hablamos de eliminar funcionarios,
porque luego vendrán otros grupos, los grupos que forman
parte del Gobierno, diciendo y tergiversando que nosotros
queremos reducir la administración. No, no, queremos reducir
los cargos políticos. Creo que es muy clara y es evidente cuál
es nuestra postura.

Con nuestras enmiendas reorientamos el gasto público
para destinarlo a lo que nosotros consideramos necesidades
fundamentales, desde, por una parte, mejorar la coordinación
y eficacia de los servicios de emergencia, que creemos que es
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una prioridad para las Islas Baleares y dotar de más
presupuesto al EBAP para formación de funcionarios y
servidores públicos. 

Mi grupo parlamentario presenta cuatro enmiendas para
emergencias, porque tenemos la responsabilidad entre todos
de promover una política de emergencias más eficiente y
mejor coordinada. Consideramos imperiosamente necesaria
la puesta en marcha de una unidad de coordinación de todos
los cuerpos de emergencias de las Islas Baleares, un cuerpo
único, un órgano que sea capaz de dar una respuesta rápida y
coordinada de todos los cuerpos de emergencia existentes. Y
ese es el objetivo de nuestra enmienda con 415.000 euros
más.

Es fundamental una unidad que controle, que coordine para
ganar en eficiencia y eficacia en situaciones adversas y
catástrofes como incendios, torrentadas, caps de fibló o
inundaciones así como aumentar tanto los recursos técnicos
como los recursos humanos, y más teniendo en cuenta el
informe del director técnico de operaciones del pasado 14 de
enero, en relación con la catástrofe del Llevant que constataba
una serie de debilidades y que proponía una serie de mejores
para ser más eficientes ante catástrofes y situaciones adversas.

En esto no cabe debate ideológico alguno, hablamos de la
seguridad de los ciudadanos de nuestras islas y hoy, desde esta
tribuna, quiero aprovechar para reconocer el magnífico trabajo
que realizan todos los cuerpos de seguridad y de emergencia
de nuestras islas, porque nadie pone en duda el papel
fundamental que juegan los servicios de emergencias,
sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad ante estas
situaciones.

Ya aprobamos en esta cámara una PNL hace unos pocos
meses, también una PNL de El Pi en la legislatura pasada, pero
ustedes siempre se empeñan en poner la coletilla,
“estudiaremos la viabilidad de la creación de un cuerpo
integrado”. Nosotros, con nuestra enmienda, lo que les
estamos pidiendo al Gobierno es que presupuesten de una vez
ese cuerpo y esa unidad de coordinación de emergencias y que
pueda ver la luz en 2020.

También hemos registrado dos enmiendas para la EBAP,
entendemos que es necesario ampliar y mejorar la formación
de nuestros funcionarios y servidores públicos. Queremos
incrementar en 200.000 euros la formación en seguridad y
emergencias para los técnicos de emergencias de las Islas
Baleares. 

También una enmienda de afectación para la creación en la
EBAP de una unidad permanente de formación para el
personal funcionario de cara a futuros concursos oposición
con el objetivo de garantizar la competencia y mejorar el rigor
del tribunal calificador. Y ustedes saben por qué ponemos esta
enmienda, el año pasado 400 opositores aproximadamente
tuvieron que repetir las pruebas de informática de la oposición
del cuerpo de auxiliar técnico por culpa de la incompetencia
del tribunal calificador. 

Tienen hoy la oportunidad de mejorar estos presupuestos
y estamos abiertos a transaccionar nuestras enmiendas para
aportar soluciones a dos grandes necesidades: la formación de
nuestros trabajadores públicos, la formación de nuestros
técnicos de emergencias y mejorar la coordinación de
emergencias de las Islas Baleares.

En cuanto a las enmiendas de los demás grupos votaremos
abstención a las enmiendas a la totalidad de VOX y del Partido
Popular y apoyaremos todas las enmiendas del Grupo Popular
en relación tanto con IB3 como en relación con las mejoras
en protección civil, en las mejoras sobre todo en los planes de
emergencia de la Policía Local para los ayuntamientos.
También votaremos a favor de las enmiendas de El Pi y
votaremos en contra de la enmienda de VOX ya que propone
sacar el presupuesto que destina a administraciones públicas,
propone sacarlo de la eliminación de la Dirección General de
Coordinación, no podemos estar de acuerdo en esto, y
tampoco en la eliminación de la Oficina Anticorrupción.
Como ya hemos dicho, nosotros no estamos de acuerdo con
el salario que cobra el gerente de la Oficina Anticorrupción y
tampoco con la sobredimensión de esta oficina, pero por
supuesto que Ciudadanos siempre ha estado a favor de una
oficina antifraude, anticorrupción independiente en las Islas
Baleares. 

Quería referirme a IB3. Reitero aquí, porque depende de
la Conselleria de Administraciones Públicas, lo que manifestó
ayer mi compañero Juanma Gómez en esta tribuna, nos
congratulamos del acuerdo de intenciones, eso sí, por el que
se destinan 2 millones de euros a IB3 para mejorar las
condiciones de sus trabajadores. Nuestro grupo parlamentario
hará un control en la Comisión parlamentaria de control del
ente público para que se cumpla con lo establecido en este
acuerdo y que no se quede sólo en un pacto de intenciones,
que no sólo se quede en una foto de postureo, una foto más en
el book que colecciona ya este gobierno.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats.
Començaré dient que lògicament hem retirat l’esmena 9678,
que fa referència a augmentar la partida destinada a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, l’hem retirada
perquè hem arribat a un acord. Sra. Núria Riera, que em
demana per què, doncs, perquè hem volgut, perquè és nostra i
no és seva i que vostès no varen tenir la idea meravellosa de
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fer-la i nosaltres sí i que nosaltres duim, i que nosaltres duim
dient el mateix de Radiotelevisió de les Illes Balears fa cinc
pressuposts, cinc amb aquest, eh?, i això no ho pot dir vostè.
A partir d’aquí, entenc que el celo del celador que li preocupa,
perquè aquí el que hi ha són celos, punto, punto, eh?, celos,
celos... 

(Alguns aplaudiments)

... de no haver tengut la idea, de no haver defensat sempre
segons quines qüestions i encara li diré més, no estam
conformes només en el que hem fet. Això és una passa per
salvar una qüestió de dignitat de sous de les treballadores i
dels treballadors d’IB3, cosa que tampoc vostès no varen
canviar, cosa que tampoc vostès no varen canviar.

Però no acaba aquí. Sense cap dubte, Sra. Guasp, s’haurà
d’acomplir i, com pot suposar, jo de postureo no en sé gens,
perquè com que és una batalla, no és una guerra, és una batalla
que fem fa cinc anys o quatre anys i set mesos, qualsevol passa
que sigui bona lògicament la suportarem. Però la nostra guerra
real d’aquesta història no és només això, és que pensam que
s’ha d’internalitzar, pensam en això, és a dir, així de clar.

I escoltar els disbarats del portaveu de VOX, quan no tenen
nassos de provocar a Andalusia que es tanqui la televisió
andalusa o a Madrid que es tanqui la televisió de Madrid, i ha
de venir, com si fos un extern, a donar ordres aquí, quan no
són capaços de fer el mateix allà on realment ho podrien fer,
i no ho fan, és que s’ha de ser, s’ha de ser molt ase, com dirien
a Eivissa, s’ha de ser molt ase, s’ha de ser molt ase, en sentit
eivissenc, eh, que li quedi clar, no en sentit de les orelles.

(Remor de veus)

No, no, no, a mi em va bé que s’enfadin, a mi em va bé que
s’enfadin, però el que no canviarà El Pi serà el seu discurs del
que ha fet al llarg d’aquests quatre anys i mig aquí, i ara es
pensi qualcú, perquè acaba d’arribar aquí, que resulta que ara
aquests s’han il·luminat. Què va, tenim llum pròpia, almenys
no som un satèl·lit, almenys som un planeta, ja m’agradaria ser
una estrella, així de clar!

(Remor de veus i algunes rialles)

Dit això, dit això, esperem, Sra. Consellera, i senyors, i
esper que MÉS per Menorca lògicament pensa el mateix, que
som els que hem firmat el compliment del Govern en aquesta
qüestió i que dins el mes de gener ja enviï la incorporació del
romanent necessari per cobrir aquest assumpte. I que quedi
clar aquí que això no és només per als informatius, és per a
qualsevol empresa productora que fa feina a Radiotelevisió de
les Illes Balears. Molt bé.

Una altra qüestió, nosaltres havíem fet una altra esmena,
d’aquí hi havia dos temes que ens preocupaven, ens preocupava
això de la televisió i ens preocupava el que fa referència a les
emergències. Vàrem tenir la temptació d’anar parlar amb la
Sra. Guasp ara, quan ha acabat, que puc estar molt d’acord amb
el que diu, amb qualque apreciació, vàrem tenir la temptació

de tornar fer l’esmena aquella de la creació del cos únic de
bombers; però com que parlam de jugar amb emocions de gent
que ha patit molt i ha perdut aquests darrers dos anys, després
del desastre del Llevant, que nosaltres ens hem intentat
disciplinar i anar al que ens ha dit el Govern en tot moment. Hi
va haver la proposició no de llei a la passada legislatura i quan
vàrem demanar per aquesta qüestió vostès ens varen dir que
s’havia de reunir la Comissió d’Estudi i Disseny del Model
Autonòmic d’Emergències.

Nosaltres, quan vàrem demanar quantes vegades s’ha reunit
aquesta comissió, vostès ens varen contestar, ara, el mes
passat, que s’havia reunit una vegada. Molt bé, a finals de la
passada legislatura es va crear i reunir en una ocasió la
Comissió d’Estudi i Model Autonòmic d’Abordatge de les
Emergències, aquesta nova legislatura (...) responsables
polítics es reprendrà la seva encomana per tal d’avançar en
mesures més efectives.

Aquesta setmana, que ja duem set mesos de legislatura, i
s’ha reunit la passada legislatura una vegada, supòs que és el
mateix o paregut, varen treure una nota que diu: “El Govern i
l’AEMET creen un grup tècnic per proposar millores en la
gestió d’emergències causades pels fenòmens atmosfèrics”.
Bé, han passat dos anys del desastre del Llevant, nosaltres
estam d’acord que s’ha de fer tècnicament i que no es tracta de
posar pals a les rodes perquè aquí hi ha molt de dolor i gent
que no l’acaba de tancar, i que segurament no el tancarà mai,
però jo el que els deman és que si hi ha d’haver una solució
tècnica de com coordinar-nos millor tots valdria la pena no
passar dos anys més, no passar dos anys més. Nosaltres, vostè
sap que la proposta que es creàs un cos únic va sortir d’El Pi
a la passada legislatura, entenem que no s’ha de perdre la
identitat de cada cos a la conselleria que pertany també, que tal
vegada aquesta és la diferència que podem tenir amb
Ciutadans, qui és d’IBANAT és d’IBANAT, eh, i qui és
d’Emergències és d’Emergències, una altra cosa és com es
coordinen.

Però no l’hem volguda fer aquesta esmena perquè esperam
que no hi hagi dues reunions en dos anys, que és el que hi ha
hagut, dues reunions en dos anys, i no sé si és el mateix ens,
si és distint el grup tècnic proposat per a millores de gestió a
Emergències pel Govern a l’AEMET o si la comissió que es
va crear, aquesta comissió que es crear per millorar com podia
ser aquesta coordinació, si és la mateixa o no; si és la mateixa
han fet dues reunions, si són dues distintes només n’han feta
una i una.

Dit això, acab, hi ha una altra qüestió que ens preocupa que
és la dotació en tema d’Emergències als municipis, que
col·laboren tots els 67 d’una forma extraordinària i els
ajuntaments en fan una feina, e ls cossos en fan una altra, la
conselleria amb la direcció general també en fa una altra, però
creiem que fa falta material. Per això li posàvem una esmena
de 300.000 euros per intentar incrementar aquest assumpte.
Veig que no hi haurà possibilitat.

Com veu, són dos temes que no ens preocupaven, la
coordinació que li he explicat perquè no li hem fet l’esmena
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per mor de les seves propostes que ens deien que ens
avançaven perquè no teníem els informes dels tècnics, i li
record que amb dos anys una o dues vegades s’han reunit, i
l’altra, la que tenia a veure amb el personal de televisió.

I ara n’hi vull dir una més, aquests dies hi ha hagut la
discussió, vostè és la consellera de Funció Pública, no és
vera? Vostè es veu amb la ministra de Funció Pública, o no?
Vostè es veurà amb la ministra o el ministre de Funció
Pública, vostè sap que a Balears la Guàrdia Civil té un 25% de
places a cobrir per part de l’Estat, 20, 25, 27; la Policia
Nacional també té un 20, 25, 27% a cobrir, i vostè sap que
molta gent que ve aquí no vol venir i ve forçada almenys un any
a haver de venir aquí. I aquests dies hem discutit del plus
d’insularitat i s’ha volgut posar externs i no externs, quin
desastre! Pardalades!

És el moment de fer entendre, consellera, i això no és al
pressupost però sí que és dins una paraula que és seguretat per
als ciutadans de les quatre  illes, per a Formentera, per a
Eivissa, per a Menorca i per a Mallorca, que l’única manera
que tenim de cobrir aquestes places és que realment es
compensin els costs d’insularitat, perquè jugam amb un tema
cabdal que és la seguretat. I ja que hem obert el meló, que
sigui gros i si pot ser de Petra o Vilafranca, dels de bon de
veres, i que vostè, a part de les altres coses que tendrà el seu
pressupost, tengui com a batalla principal la necessitat
d’aconseguir aquesta compensació dels costs d’insularitat, no
tan sols de Policia Nacional, Guàrdia Civil, sinó també de
funcionaris de l’Estat, de justícia, de ports, d’aeroports,
perquè realment llocs estratègics i imprescindibles per a una
vida millor puguin estar coberts, i no com ara que, entre que
no ens financen bé la comunitat autònoma i no ens paguen als
que volen venir aquí el plus d’insularitat, com a Ceuta i a
Melilla, que és més gros que el de Canàries, estam amb el cul
a l’aire.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, hola de nou. El nostre grup
manté vives dues esmenes a aquesta secció: la 10184, de
substitució, per valor de 100.000 euros, per garantir la
compensació dels costs d’insularitat; és a dir, desplaçament i
allotjament dels policies locals i voluntaris de Protecció Civil
que s’han de desplaçar des de Mallorca per les festes de Sant
Joan, atesa la dimensió que aquestes festes han adquirit. I és
que la població censada de Ciutadella és de 29.000 habitants,
segons l’IBESTAT, i per Sant Joan s’arriba a 100.000
persones, més que tota la població de Menorca, que són
92.000. Crec que no hi ha cap equivalent possible a les nostres
Illes, i per açò insistim en la necessitat que el Govern s’hi
continuï implicant, com ja va fer l’any passat i l’anterior.

A comissió vam rebre una proposta de transacció que
reduïa a 15.000 euros l’import i m’agradaria demanar-los si
igualen l’import almenys als  20.000 euros rebuts tant l’any
2018 com l’any 2019. Com ho veuen?

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

Moltes de les esmenes van adreçades a ajudar els
ajuntaments, esmenes que no hauríem de fer si els ajuntaments
poguessin reinvertir el seu superàvit, tal i com demana la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Com va dir
aquell, e ls  ajuntaments seran els més rics del cementiri.
Entenem, per tant, que el que caldria seria la derogació
d’aquesta llei Montoro i com a conseqüència la millora
directa dels ajuntaments, que finalment és l’administració més
propera a la ciutadania i a la que reclamem els serveis.

Compartim les qüestions de fons que es plantegen a
moltes de les esmenes d’aquesta secció, perquè entenem que
estan fetes amb bona intenció i el que deixen palès és
l’infrafinançament d’aquesta comunitat. Pensam, però, que el
pressupost d’aquesta secció s’adequa a la capacitat
pressupostària; què en voldríem més? Sens dubte.

Esperam i desitjam que l’aportació a IB3 d’enguany sigui
la porta d’entrada a millorar les condicions laborals, perquè
s’ho ben mereixen els periodistes i resta de treballadors de la
casa. El nostre grup fa temps que reivindicam mitjans públics
de qualitat i per açò necessitam reconèixer i  millorar les
condicions laborals dels seus treballadors.

Com ja he dit als altres debats, mantindrem pràcticament
el mateix sentit de vot fer a comissió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon el torn en contra
i comença el Grup Parlamentari Unides Podem, té la paraula
la Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Volia començar la meva intervenció
fent una referència al Sr. Rodríguez per unes paraules que
m’ha dedicat a l’anterior debat, però si de cas esperaré que
torni.

La meva intervenció avui quant a administracions públiques
no serà llarga i sols faré unes quantes referències. El primer
de tot, el motiu pel qual votarem en contra de les esmenes
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presentades és perquè totes aquelles que milloraven o  que
pensàvem que milloraven els pressuposts ja varen ser
aprovades en ponència o en comissió.

En matèria de funció pública aquesta pressuposts
continuen amb la consolidació dels llocs de treball que es
varen anar recuperant a la passada legislatura. M’agradaria
comentar la importància de disposar d’un mitjà de
comunicació autonòmic propi, públic, un mitjà independent i
plural que ofereix un servei a la ciutadania de les Illes Balears.
Des d’Unidas Podemos defensam l’existència de la
Radiotelevisió pública de les Illes Balears i és per això que
estic contenta i satisfeta amb el fet que el Govern hagi arribat
a un acord per tal de poder destinar 2 milions per a la millora
de les condicions salarials i laborals dels treballadors i
treballadores d’IB3.

Jo no pertany al món de la comunicació, però sí que entenc
de condicions laborals precàries i era inassumible que els
treballadors i treballadores d’IB3 continuassin així. És per
això que des del nostre grup, tant a les comissions de control
d’IB3, com parlant amb els grups que conformen el Govern,
sempre hem expressat la nostra preocupació per aquesta
situació i la nostra disposició per millorar les condicions. I
estic contenta i agraïda que es facin les primeres passes, això
és símptoma de treball en equip i de voluntat.

Ara també serà el torn del director general, Andreu
Manresa, de gestionar aquest acord i de dur-lo a bon port, i
sobretot incloure clàusules socials a to ts els plecs que es
redactin de manera que s’assegurin les condicions laborals i
salarials de tots els treballadors i treballadores que fan
possible IB3.

Per una altra part, nosaltres també defensam l’Oficina
Anticorrupció, és més, a la passada legislatura vàrem ser molt
incisius, segurament si Podem no hagués arribat a aquesta seu
parlamentària avui no tendríem aquesta oficina, i és normal
que a una comunitat autònoma on hi ha hagut tants casos de
corrupció no interessi als polítics aquesta institució. Però
aquesta comunitat autònoma necessita d’un organisme
independent que controli els doblers públics de totes les
institucions per garantir que es fa un ús adequat i, a més, amb
total transparència.

A més, té tasques rellevants de sensibilització,
conscienciació i prevenció que no té assignada cap altre
organisme.

En el cas de la Direcció General de Memòria
Democràtica, aquí dins, en aquesta cambra, hi ha persones i
partits polítics que no tenen ni idea de què va la pel·lícula;
algunes baixes de les esmenes presentades es fan a la partida
d’estudis i treballs tècnics, aquesta partida és primordial ja que
aquí es troben pressupostats els plans d’exhumació de fosses,
uns plans que tenen per finalitat la recuperació de les persones
que tantes dècades fa que romanen dins fosses comunes o
tirades a cunetes de qualsevol manera. És una qüestió de drets
humans bàsica i una vergonya que per a qualsevol país que avui
en dia es consideri una democràcia moderna. Si volem una

democràcia sanejada hem d’acomplir el que ens reclamen
organismes com Nacions Unides o la mateixa Unió Europea,
és per això que cap esmena que toqui partides relacionades
amb memòria democràtica no serà acceptada pel nostre grup
parlamentari.

I en tot cas, la referència que feia al principi, si torna
entrar el Sr. Rodríguez, ja li comentaré.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Avui de matí el Sr.
Rodríguez començava la intervenció amb una cita del Gènesi,
que, per cert, i permeti’m, no li facin fer tanta feina en els
pressuposts almanco, perquè comença a fer qualque caduf i
comença a dir coses que entenem que tampoc no es qui siguin
massa apropiades per dir a una cambra dins una democràcia
consolidada, però, bé, en tot cas després... -em sap greu que no
hi sigui-, després, també, com la Sra. Esperança, després ja li
farem saber. Però bé, aquesta frase del Gènesi que deia, i es
referia a una frase, jo, la veritat és que me la varen ensenyar en
llatí i la us amollaré en llatí, si no us sap greu, que deia allò de
“deus dixit: fiat lux; et lux facta est”, és a dir que “es faci la
llum, i la llum es va fer”.

I per què ho dic jo això? Segurament a dia d’avui a Déu
l’haurien inhabilitat perquè no hi hauria ni partida
pressupostària, ni pressuposts i segurament tampoc no hauria
licitat les obres així com tocava, però bé, això són altres cinc
cèntims. Per què ho venc a dir? Perquè tenim un mal costum,
sempre de dir s’ha de fer, això s’hauria de fer o que es faci;
per tant, que es faci, que s’hauria de fer són oracions que són
impersonals, una oració impersonal vol dir que no té subjecte;
és a dir, per tant, quan diem una cosa que es faci, aquest fiat,
aquest hágase , bé, qui ho ha de fer! Crec que això és
important perquè especialment tots els grups polítics de
l’oposició  han fet una altra vegada esment a aquest
sobredimensionament que té l’administració pública, i
especialment en càrrecs públics.

I crec que des que ha començat la legislatura s’ha intentat
explicar que tot depèn un poc del model, que és com un que
vol fer obres a ca seva, no és el mateix si un vol arreglar la
cuina, que, per ventura amb un oficial i amb un peonet en
tendrà prou, que si un vol construir una casa sencera, que li
farà qualque cosa més que un peó i que un oficial. Idò,
l’administració pública és el mateix, és a dir, per venir a
governar i quedar-se mans plegades, com varen vostès a
determinades legislatures, és que no només bastaven els
directors insulars i els càrrecs que tenien, sinó que
segurament en sobraven més de la meitat.
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Però crec que no és el cas, no és el cas. I si volen els pos
de mostra un botó, que deien, deixaren perdre 7 milions
d’euros de fons socials europeus perquè ningú no els va
demanar, a un moment en plena crisi. És a dir, per tant, quan
parlam..., i també és vera que darrera hi ha un model
determinat d’administració pública, vostès no hi creuen,
nosaltres hi creiem; vostès responen a un model que és
purament neoliberal que el que vol és plomar l’administració
pública, reduir-la al mínim possible, que els mercats es
regulin per ells tot sols, i nosaltres és un altre model
totalment diferent que vol incidir, incidir dins la nostra
societat i vol tenir aquesta capacitat de poder definir quin
model econòmic volem i, especialment, els serveis que s’han
de prestar als ciutadans que es consideren com a drets blindats
i bàsics.

Per què ho deia això? Perquè, precisament, quan parlam de
subjectes, de gent que ha de fer les coses, precisament parlam
d’una conselleria que és la més important, és vera que tal volta
sempre passa més desapercebuda en aquest sentit, perquè com
que gestiona qüestions que són molt més internes, té aquesta
tendència a passar més desapercebuda, però que realment és
la més transversal de totes les conselleries que té el Govern
d’aquestes illes, perquè sobretot fa referència a això, a la gent,
al personal d’aquesta institució, a tots els treballadors i a totes
les treballadores, siguin directes i siguin indirectes i
descomptant evidentment Sanitat i descomptant Educació.

Per tant, aquests treballadors i treballadores que al cap i a
la fi són el motor que possibilita dur a terme aquestes
polítiques que volem i que fomentam tant des del Parlament,
com després també des del Govern. I en aquest sentit hem de
tenir una cura molt especial amb aquests treballadors i
treballadores, i dic tenir cura i ho dic en el sentit més ample
de la paraula i crec que precisament, i a partir del pressupost
que ens va presentar la consellera Castro, ho veiem reflectit
en aquests pressuposts, de treballar per a aquests objectius,
amb aquest Pla de formació contínua, que ja es va començar
la passada legislatura i que ha de ser fonamental. Fonamental
sobretot per donar estabilitat als treballadors i treballadores
d’aquesta casa, tot i així encara tenim un índex molt de
persones interines i, per tant, en aquest sentit és important que
es vagi fent feina i es vagi creant aquesta oferta pública, com
també la mateixa formació. I per tant, en aquest sentit
celebram que s’utilitzi l’EBAP com a motor dinamitzador de
la formació contínua, tant dels treballadors i treballadores
d’aquesta institució, com també dels consells i  dels
ajuntaments darrera.

I en aquest sentit podem també del segon Pla d’igualtat,
que crec que acaba ara i, per tant, a partir de les conclusions
d’aquest pla que acabarà ara, s’elaborarà el tercer Pla
d’igualtat, amb la qual cosa ja haurem recorregut un camí
suficient per saber de cap on s’ha d’orientar i això és
importantíssim. Com la mateixa modernització de
l’administració pública, que passa per la digitalització, és a dir,
per l’aplicació de les noves tecnologies. Jo he de reconèixer
que som un total analfabet i que moltes vegades abans quan
explicava determinades qüestions, me sonaven a música
celestial. Però bé, entenem que el futur passa per aquí, que si

volem una administració àgil i eficaç, evidentment ha d’estar
adaptada a les noves tecnologies i evidentment als avantatges
que això permet, més que res perquè aquesta aplicació
tecnològica en el dia a dia farà que la feina sigui més ràpida i
més efectiva i evidentment anirà en benefici dels serveis i les
competències que prestam als ciutadans.

Respecte d’IB3, celebram molt aquest acord a partir de les
esmenes que va presentar tant El Pi com MÉS per Menorca,
perquè quan jo deia que hem de tenir cura especial dels
nostres empleats, evidentment me referia dels directes i dels
indirectes, sense distinció evidentment, i, per tant, hi havia
tota una sèrie  de gent, o hi ha, que fa feina amb unes
condicions laborals que evidentment no són ni les idònies, ni
les oportunes i hem de començar a fer feina en aquest sentit.
I com deia el Sr. Font, és una batalla, no és la guerra,
evidentment hi ha molt per fer i molt per millorar i crec que
la consellera mateixa està en aquesta mateixa línia de feina i
per això celebram aquest acord.

Aquesta mania persecutòria de voler tancar IB3, no sé si és
que volen deixar la informació en mans de cadenes privades,
per tant, en mans de les multinacionals, és això? Idò valenta
democràcia que qui controla la informació siguin les
multinacionals i els interessos econòmics que hi hagi darrera.

De totes maneres això no és nou, Sr. Rodríguez, això no és
nou. Aquests que té asseguts devora ja en varen tancar una de
televisió pública, varen tancar Televisió de Mallorca, i darrera
tancar Televisió de Mallorca varen haver de tancar
moltíssimes petites productores que vivien gràcies a Televisió
de Mallorca i que, a més, fomentaven la diversificació
econòmica mitjançant la indústria audiovisual, a través de la
producció que es feia a Mallorca i això es va tallar en sec, i si
es tancàs també IB3 passaria tres quarts del mateix. A més,
molta gent fins i tot va perdre els seus béns perquè se’ls va
deixar de pagar. Ho dic perquè no és nou, nosaltres
evidentment defensarem, com no pot ser d’una altra manera,
una televisió que sigui pública i que sigui evidentment de
qualitat.

I respecte evidentment a temes d’Emergències, és clar que
sí que hem de seguir avançant en una millor coordinació i
sobretot evidentment posant el focus en la prevenció i en això
hi estam totalment d’acord. I celebram aquest conjunt també
d’iniciatives que ens ha dit que es duran a terme respecte
d’això.

I pel que fa a memòria democràtica, que alguns es volen
carregar, m’imagín que deu ser l’instrument en si, perquè o bé
consideren que és despesa supèrflua, o bé que no és
necessària. Jo el que vull dir és que, tant de bo, tant de bo que
un dia no sigui necessari, tant de bo. De moment falta, o queda
molta feina per fer i molt de camí per recórrer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. És el torn de paraula del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Garrido.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Sra.
Vicepresidenta. Sr. Rodríguez, e l seu to condescendent i
faltón és ofensiu, és molt ofensiu per a moltes víctimes i per
a moltes famílies de moltes víctimes que encara cerquen els
seus éssers estimats.

(Alguns aplaudiments)

I a més, que compari exhumacions amb comprar sabates és
de vergonya! De vergonya directament!

El seu negacionisme, a més, és perillós, és perillós perquè
amaga el feixisme que es va viure a Espanya i a Europa en el
segle XX i no deixa veure a la gent les conseqüències d’aquell
feixisme. I miri, vostè deia que hi ha una família que no ha
pogut enterrar el seu mort, perquè el tenen, allà on ha volgut.
Hi ha una família que ha de tornar tot el que ha robat, que ha de
tornat tot el que ha expoliat, hi ha una família...

(Alguns aplaudiments)

... que ha de demanar perdó a milions de famílies d’Espanya.
Aquesta és la família a la que vostè hauria de fer referència.

(Alguns aplaudiments)

Globalment dibuixam un debat i uns pressuposts generals
de la comunitat autònoma que són rigorosos, realistes i
continuistes en l’acció política executada a la darrera
legislatura. I l’objectiu d’aquest pressupost és mantenir el
ritme de millora dels serveis públics i consolidar l’estat del
benestar, la consellera n’ha parlat.

El pressupost de la Conselleria d’Administracions
Públiques camina en aquest mateix sentit, millora dels serveis
públics amb un projecte de pressupost rigorós i realista en la
situació actual i alhora uns pressuposts que ens dignifiquen
com a societat, perquè aposten de manera ferma per memòria
històrica, el record, el reconeixement i la reparació de les
víctimes de la Guerra Civil i també les del franquisme, que
varen ser moltes, i que aposta per una televisió pública, plural,
de qualitat i de referència per a tots.

Per tant, som davant d’uns pressuposts que pretenen tenir
una administració molt més compromesa amb la seva
ciutadania i amb les seves necessitats, eficient, moderna,
transparent i sostenible amb transparència, maldament li pesi.

Passant al concret, he tengut la sensació que es pretén, de
nou, fer el mateix discurs de sempre per part del Partit
Popular, seguir embullant en temes de funció pública, perquè

és un tema complex i per això seguim embullant, i van fent
voltes sempre al mateix, tot el temps, no acaben de dir res
clar, comparen dades que són incomparables, intenten donar
la sensació que aquí qui es preocupa dels empleats públics és
el Partit Popular quan en realitat, la realitat és el que és, quan
en realitat són els  culpables de la situació que tenim, unes
taxes de reposició que varen impedir ofertes d’ocupació del
12 al 16, l’eliminació dels drets dels empleats públics, com la
reducció de retribucions amb caràcter d’incapacitat temporal,
o l’increment de jornada i supressió de dies lliures i de la
carrera professional. Això sí, la varen posar quan estaven a
punt d’arribar les eleccions i sense pressupost. Aquesta és la
seva manera.

Per tant, a l’hora de fer esmenes el que necessitam és
coherència. Per tant, entenguin que no donarem suport a
cadascuna de les seves perquè no tenen aquesta coherència ni
tampoc la credibilitat que necessiten.

Ens tornen plantejar una altra vegada l’eliminació de les
partides d’alts càrrecs, és una cosa molt recurrent, cansino
també, permeti’m que empri aquesta paraula, perquè crec que 
n’hem parlat en aquest parlament en el que duim de legislatura
ple sí, ple no parlam, o ple tots, parlam exactament del mateix.
Tornem-hi una altra vegada, la dreta sempre fa el mateix debat,
governi qui governi, governi al lloc que governi i cada
legislatura fan el mateix debat, sempre sobren els alts càrrecs.

Sr. Lafuente, aquest govern té 28 càrrecs més que el
Govern del qual vostè va formar part, al Govern del qual va
formar part sobrava gent, eh?, sí que en sobrava en aquell
perquè només va retallar i va acabar amb els nostres serveis
públics. Per fer això no es necessita gent. Per fer això no
necessitam ningú.

(Alguns aplaudiments)

I, Sra. Guasp, em sap greu dir-li-ho, perquè el to ha estat
totalment distint, però s’apliquin quant als alts càrrecs,
s’apliquin el que aquí prediquen s’ho apliquin a Eivissa també.

(Alguns aplaudiments)

Pel que fa a emergències, n’hem parlat un parell de
vegades, s’ha fet públic un informe que ens diu que el canvi
climàtic ens afecta d’una manera global i transversal, i també
afecta emergències, que s’incrementin en 2,2 graus de
temperatura d’aquí al 2040 el Mediterrani o que pugi més d’un
metro el nivell de la mar en 80 anys, això vol dir que les Illes
Balears patiran molt amb aquest canvi climàtic. Per tant, per
lluitar contra el canvi climàtic apart de mesures ambientals
també hem de preparar, ens hem de preparar per poder fer
front amb majors garanties a les situacions catastròfiques que
se’n poden derivar.

Per això entenem que són importants les polítiques que
recullen aquest pressupost sobre afrontar les situacions
d’emergències i dotar els cossos d’emergències de major
coordinació, major eficàcia, major tecnologia i majors
recursos materials.
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Quant a la secretaria de Memòria, Pablo de Greiff, relator
especial de l’ONU en l’informe del 2014 sobre Espanya va
senyalar que “la fortalesa de les institucions democràtiques no
pot ser adequadament mesurada per la seva capacitat de
silenciar o deixar de costat alguns temes, especialment aquells
que es refereixen a drets fonamentals, sinó per la seva
capacitat de gestionar-los efectivament, malgrat siguin
complexos i incomodes”. I també va afirmar que “la Guerra
Civil i la Dictadura varen deixar un saldo colossal de víctimes
de violacions greus de drets humans i del dret humanitari,
incloent execucions, tortura, detencions arbitràries,
desaparicions, treballs forçats o exili, entre d’altres”.

Per tant, aquests pressuposts donen resposta a les
recomanacions que ens planteja aquest organisme
internacional i també les associacions memorialistes i al
desenvolupament de la llei de memòria i fosses.

Des d’aquí apel·lam a l’esperit de consens entre totes les
forces polítiques que va fer que aquesta cambra aprovàs les
lleis de fosses i de memòria democràtica la passada
legislatura en distints suports , però que va fer que els
aprovàssim amb grans suports, baldament avui algú pareixi que
en renega una mica. Per tant, apel·lam a tots els partits que
considerin la memòria com a una qüestió d’estat perquè les
demandes de justícia i de reparació no han de tenir color
polític, són purament i simplement drets humans. 

Per tant, senyors del PP, per tant, senyors de VOX, els
demanam que aparquin el negacionisme i el radicalisme.

Aquestes polítiques són molt necessàries perquè ens
trobam a un moment en què proliferen discursos xenòfobs i
d’odi, que cerquen solucions ràpides i simples i sobretot
enganyoses a problemes complexos i que produeixen un
deteriorament important de la nostra democràcia, de la lluita
contra les desigualtats i sobretot aquestes polítiques són més
necessàries que mai perquè hem de recordar la lluita del
sacrifici de moltes víctimes del franquisme i del feixisme en
un moment en què la dulcificació  de la dictadura i els
discursos negacionistes cada vegada s’escolten més i per
desgràcia han tengut entrada a aquest parlament.

Per últim, i quant a la Radiotelevisió pública d’aquestes
illes, nosaltres creiem en una televisió pública de qualitat,
plural i de referència per als ciutadans de Balears, que parli la
nostra llengua, que tengui els seus treballadors com a pivot del
servei públic. Per això hem consensuat les esmenes amb MÉS
per Menorca i amb El Pi per millorar les condicions de treball
d’aquests treballadors i, per tant, per fer IB3 més forta, mal
que pesi a molts de vostès.

La informació pública i de qualitat ha de ser l’eix d’IB3, ja
que és un servei essencial per a garantir el desenvolupament
social i democràtic de la nostra comunitat i la nostra obligació
és fer-ho possible.

Per tant, entenem que la solució no passa per prescindir o
desmantellar IB3 com proposen alguns, sinó per aplicar
polítiques que garanteixen que es tracta d’un mitjà de

comunicació públic, plural i de referència per a tots i totes i
per això estam obligats a garantir els recursos econòmics,
materials i humans necessaris per aconseguir aquest objectiu.
D’aquí la importància de l’acord de l’increment dels 2 milions
i de les noves condicions laborals que tendran els treballadors.

Mirin, tot no ho pot suplir l’empresa privada, perquè el Sr.
Rodríguez ahir ja en va parlar bastant, que hi havia televisions
privades i que per tant, IB3 no era necessari. Ja sé que a VOX
això que l’empresa privada substitueixi l’administració pública
el posa prou, però, escolti, aquí a nosaltres no ens trobarà,
perquè nosaltres sí creiem en l’administració pública i
nosaltres sí creiem en una televisió pública, plural,
independent, prop del ciutadans i de les seves inquietuds i que
promogui la nostra cultura i la nostra llengua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, quería destacar la postura del
Grupo Popular respecto a las enmiendas que presentan los
otros grupos, en primer lugar respecto a Ciudadanos
votaremos a favor de la 9513 para la mejora de formación en
materia de oposiciones. Está claro que es necesaria visto lo
que ha pasado el aprobar esta enmienda, y la mejora también
en formación en técnicos de emergencia.

Respecto al resto de enmiendas nos opondríamos porque
se solapan con las nuestras. 

Respecto a las enmiendas de VOX sobre el incremento de
fondos de seguridad nos abstendríamos porque nosotros
también presentamos enmiendas en este sentido y las partidas
proceden de lugares diferentes.

Respecto a la propuesta de El Pi sobre aumentar en
materia de protección civil, mayor dotación a GEIBSA
votaríamos a favor, estamos totalmente a favor de esta
propuesta.

Respecto a la propuesta de MÉS per Menorca de... invertir
en los gastos de protección de Sant Joan votaremos a favor,
nos parece una propuesta correcta. Nosotros llevamos una
propuesta, tenemos una propuesta para todos los
ayuntamientos en planes de prevención de grandes eventos de
150.000 euros, nos parece que lo lógico es que el Govern se
abra a todos los ayuntamientos y no a enmiendas concretas a
un solo municipio, pero nos parece positiva la propuesta que
hace y por tanto le daremos apoyo.
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Respecto..., teníamos un par de enmiendas más, que no me
ha quedado mucho tiempo para explicar en materia de IB3, una
de ellas es la que he dicho sobre la reducción de los altos
cargos, de 12 pasar a 6, volver a los 6 altos cargos que tenía IB
en el 2015 y así tener 400.000 euros para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores. 

Creo que tiene..., aquí había una ocasión para aprobar una
enmienda que sí que dé apoyo al acuerdo al que ustedes han
llegado porque..., nos alegramos del acuerdo al que han
llegado, pero el acuerdo al que han llegado es una fotografía
de un protocolo de la consellera con dos diputados en que se
retiran las enmiendas de los diputados y no hay apoyo a esa...
apoyo presupuestario a esos 2 millones, y se deja en manos de
la... de que haya una incorporación de crédito más adelante
teniendo en cuenta que precisamente la Ley de presupuestos
establece un límite máximo de gasto del ente, precisamente en
el artículo 7.3 que aprobarán, de 3,1 millones de euros.

Por tanto, dependerá..., es un futurible, puede ser que pase,
esperemos que pasen 2 millones de euros. Creo que estaría
mucho mejor los trabajadores se quedarían más tranquilos si
hubiese una partida concreta con presupuesto.

Nosotros tenemos una partida concreta, pactémosla,
lleguemos a un acuerdo y entonces estaríamos dando algo
concreto, si no, simplemente dicen: lo arreglaremos el año
que viene si hay remanente y lo podemos incorporar y los
técnicos no nos ponen ninguna pega y efectivamente esa
cantidad se cumple. Tenían una ocasión para arreglarlo de esta
manera.

Tenemos dos enmiendas más que afectan a IB3,
precisamente a reducir un 5% los gastos generales y potenciar
la producción propia; o reducir un 50% las asesorías y
aumentar la producción propia, en la línea de lo que se quejaba
el Sr. Ensenyat, de que es importante también que haya
empresas que hagan producción propia en esa materia. Vemos
que tampoco nos van a apoyar en esto.

En materia de formación, insistimos, es una lástima que
por ejemplo los bomberos de Menorca no pueda y no tengan
el apoyo de la EBAP y del Govern para poder hacer formación
de cursos en Mallorca, y tengan que irse a Barcelona a hacer
parte de su formación y no tengan ningún tipo de ayuda por
parte del Govern. Por eso teníamos una partida, y se quejan del
consell insular de la situación y de la falta de apoyo por parte
del Govern, consell insular que gobiernan ustedes. Por tanto
lo lógico es que le diesen apoyo.

En materia de administraciones públicas... nos dicen que,
bueno, que nosotros no creemos en la administración pública
y que por eso estamos en contra de tantos altos cargos y tal.
No, escuchen, la administración pública fuerte, la eficaz, la
independiente, es la que está formada por funcionarios, no la
que está formada por cargos digitales; no confundan las cosas
y hagan demagogia, criticamos los cargos digitales...

(Petit aldarull)

... no hagan demagogia en este tema.

A la Sra. Garrido lo que le pediría es que inste a cambiar su
página de transparencia, porque los datos que usted ha dado
contradicen la página de transparencia sobre altos cargos del
Govern. Cambienla, díganle que son 27 más, porque ahí posa
60 y pico más en la página de transparencia que actualmente
tiene el Govern; por tanto alguien se ha equivocado, o usted o
la página de transparencia. Entiendo que usted no se equivoca
nunca, por tanto pídale a la consellera que cambie la página de
transparencia.

(Alguns aplaudiments)

Y hablando de transparencia, efectivamente, en política al
final también es credibilidad y los hechos se demuestran con
hechos concretos. La Conselleria de Transparencia, la que
tiene la Dirección General de Transparencia, lleva un año en
que no da la documentación que pidió el Partido Popular sobre
el tema de las inundaciones de Sant Llorenç. Aún estamos
esperando el famoso (...) que no se nos facilita; eso
efectivamente es credibilidad y transparencia. Ustedes por lo
visto tiene poca porque no dan ni siquiera los datos que le pide
la oposición.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Si algún diputado no me encuentra
presente en el hemiciclo, por Dios que no se lo tome como
una falta de respeto a su intervención... sino porque de vez en
cuando he de ir a cumplir con el ciclo del agua.

(Rialles)

Quiero empezar respondiendo la amable intervención del
Cicerón de nuestro parlamento, el Sr. Jaume Font, que... se ha
dirigido a mí con enorme cariño y le quiero dar una alegría.
Decía usted que le gustaría ser un planeta, una estrella; El Pi
es un sistema estelar de la constelación de Andrómeda, tiene
usted un montón de estrellas, o sea, estése usted tranquilo, y
cuando dicen: ¿por qué quieren ustedes cerrar IB3? Pues yo
porque hago caso de sus palabras, que dice que los
presupuestos son faves comptades, y consideramos que hacen
falta en otros sitios. Y cuando nos acusa: ¿y por qué no lo
cierran en Madrid? ¿Y por qué no lo cierran en Andalucía? En
Andalucía no lo cerramos porque está blindado por el
Estatuto, es decir, aunque quisiéramos habría que modificar el
Estatuto de Autonomía de Andalucía porque está blindado en
su estatuto; no contamos de momento con la mayoría
suficiente; el día que la tengamos no dude que lo haremos,
cerraremos, si podemos TV3, Euskal Telebista, Canal Sur,
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Telemadrid y por supuesto la Televisión Española, porque
pensamos que no se corresponde a una necesidad. O sea, esto
no es una furia antiautonómica sino que es una filosofía de en
qué se debe emplear el dinero público.

Porque antes la Sra. Consellera me ha acusado falsamente
de añorar el NO-DO. Yo lo que dije en mi intervención en la
comisión, y ahí está recogido, en el Diario, es que a mí me
daría vergüenza ser de izquierdas y que la televisión pública de
la denostada dictadura nos hubiera enseñado a muchos que en
aquel entonces éramos prácticamente niños, pues lo que era...
Chéjov, Ionescu, Ibsen..., a través de programas como el
Estudio 1, y que la televisión pública, ni la nacional, ni las
autonómicas de ninguna parte tienen, tienen, esos niveles de
calidad, que es para lo que debería servir una televisión
pública, para hacer aquel tipo de programas que no son
rentables en una televisión privada. Y el día que exista una
televisión pública de esa calidad y que atienda realmente a
unas necesidades culturales y que tenga realmente
informativos imparciales, no como los que tiene IB3, pues a
lo mejor la respaldaremos y la apoyaremos. Mientras tanto
nuestra idea es estar en contra de este gasto.

Y con respecto también a lo que dije al Sra. Pilar Costa,
que creo que en aquel momento no se enteró de lo que le dije,
creo que no lo captó pero ahora se lo repetiré tal y como lo
dije, cuando ella nos dijo que antes desaparecerá el IB Dona
que..., no, que antes desaparecerá VOX que el IB Dona, yo le
dije: “Sra. Consellera, ha subido aquí a decir estas cosas como
el ‘no pasarán’, y le recuerdo que pasaron”, he recordado una
verdad histórica. Sé que ustedes, gracias a todas sus leyes de
memoria democrática, vamos, cambiarán hasta los hechos
históricos; eso les gustaría.

Y ese es el problema, el problema es la mala utilización
que hacen ustedes de esas leyes de memoria histórica como
leyes partidistas, leyes que intentan enmascarar una verdad, y
leyes que se detienen en la Guerra Civil o sólo quieren ir de
la Guerra Civil hacia adelante. La Guerra Civil se produjo por
algo.

(Remor de veus)

En uno de los últimos discursos que se produjeron en la
cámara entre Azaña y Gil-Robles, ojalá hubieran tenido la
altura de miras los conmilitones de ambos bandos que
tuvieron Azaña y Gil-Robles, porque posiblemente se podría
haber evitado la Guerra Civil, después de una serie..., después
de una serie de idas y venidos en un discurso de alto nivel Gil-
Robles tuvo que decir a Azaña: “Es que hay media España que
no se resigna a morir”, y eso es lo que nos llevó a la Guerra
Civil, lo entiendan ustedes o no.

(Més remor de veus)

Y... por último he de decir... El otro día dijo la Sra.
Consellera que antes de desaparecerá VOX que el IB Dona, y
yo les digo que antes desaparecerá el IB Dona que el
sentimiento patriótico bajo el nombre de VOX o bajo

cualquier otro, porque para nosotros VOX no es más que un
instrumento, nada más.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, para contestar en primer lugar a los
grupos que me han acontecido. Primero, al Partido Socialista.
Miren, aumentar entes y aumentar cargos políticos no tiene
incidencia en conseguir una administración más eficaz y más
eficiente, no se consigue hinchando el gasto político. De
verdad, no mientan más a los ciudadanos. La eficiencia, la
eficacia y la regeneración es un reclamo de todos los
ciudadanos, y ustedes están dandoles la espalda una vez y otra,
otra vez más.

Nuestra reducción de cargos responde a que consideramos
que estos cargos se han repartido por cuotas ideológicas y
partidistas, y ya me he referido en mi primera intervención a
que nosotros no queremos eliminar ningún programa de
memoria histórica ni eliminar las direcciones generales que
tiene esta conselleria, simplemente queremos reducir y
eliminar el cargo, el alto cargo, la nueva figura de la Secretaría
Autonómica y los asesores que lleva aparejados a ella, y por
tantos queremos que quede claro que queremos reducir la
estructura de la administración en cuanto a funcionarios.

Y Sra. Garrido, no por repetir una mentira una y otra vez,
como la de los cargos de Ibiza, se va a convertir en realidad.
Le puedo decir que hay menos cargos que había cuando
ustedes estaban gobernando en el Consell de Ibiza, pero
además estamos aquí para controlar y ejercer nuestra
oposición, nuestro derecho de control a su gobierno, al
Gobierno de su partido, no para controlar otra institución
como el Consell de Ibiza.

Celebro que este gobierno apueste, que impulse una radio
y televisión como servicio público, no puede ni debe estar
nunca al servicio de los partidos de turno porque la televisión
y radio autonómica tiene que estar siempre al servicio de los
ciudadanos, y así la entendemos desde mi formación.

Reitero una vez más la necesidad de aumentar el
presupuesto para mejorar la coordinación de todos los
cuerpos de emergencias de las Islas Baleares, para aumentar
la formación continua y mejorar la formación continua de
nuestros trabajadores y servidores públicos, también mejorar
la formación de los técnicos y cuerpos de emergencias. Es
una lástima que no hayamos recibido transacción por parte de
los partidos que están en el Gobierno.
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Votaremos a favor de las enmiendas de MÉS per Menorca,
que se me había olvidado en mi primera intervención hacer
esta mención. Y agradecer a todos los grupos parlamentarios
que han manifestado que van a votar a favor de nuestras
enmiendas. Me llama la atención que el Partido Popular no
apoye nuestra enmienda de aumentar el presupuesto para
coordinar y..., bueno, conseguir ese cuerpo único de
emergencias y aprobar y apoyar y agradecer que nos den apoyo
a las demás enmiendas.

Miren, una pequeña reflexión para terminar. A nosotros, a
Ciudadanos, no nos gusta utilizar ni esta tribuna ni la actividad
parlamentaria para buscar un titular fácil, como hacen otros
grupos de esta cámara. Pedimos que se respete el espíritu de
reconciliación que todos tuvimos a bien en la legislatura
pasada al aprobar la Ley de memoria y reconocimiento
democrático, un espíritu de reconciliación que no debe
cargarse de ideología por ninguna de las dos partes.

Muchísimas gracias a todos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Dos temes,
ja que ha reiterat, Sr. Lafuente, el tema d’IB3 Televisió, jo li
vull dir que el nostre grup El Pi també estaríem més
conformes amb una partida de 2 milions al pressupost, i supòs
que MÉS per Menorca també. I pel que veig, vostès també,
però aquí hi ha un govern, hi ha unes possibilitats
econòmiques i nosaltres pensam que menos da una piedra,
i si no compleix el Govern té un problema molt gros, no tan
sols pel que pugui dir MÉS per Menorca, nosaltres i vostè, que
ara veig que també farà, i que ha dit també la Sra. Guasp a la
primera intervenció de les dues que hi ha hagut aquí sinó que
els mateixos treballadors i treballadores els posen las peras
a cuarto. És a dir, anaven vestits de negre l’altre dia, si
s’aturen un dia de fer feina està liada, el pollastre no cap dins
un galliner així com vostè fa comptes, eh!, serà gros. Jo crec
que hi ha consciència i esper que del romanent es pugui cobrir
aquest tema.

A mi no em preocupa tant això del romanent, em preocupa
molt més com fem les bases perquè totes les productores
tenguin clar que han de cobrir el que ha de cobrar d’una forma
com toca la gent que hi fa feina.

I molt poc més. Sr. Rodríguez, vostè ha posat d’exemple
que no diuen que no a la televisió andalusa perquè està a
l’Estatut, però després ha dit que vostès la llevaran aquí, allà,
allà deçà, confiant que vostès tendran majoria absoluta, si
tenen majoria absoluta també podran modificar l’Estatut
d’Andalusia, i vostè ha volgut fer parts i quarts. Però jo entenc
que vostè  té  una il·lusió, però la il·lusió pot ser com una
bufeta, pifff, bufff, el desbarat, és a dir, no atac allà, però aquí
atacaré perquè (...).

Però li vull recordar una cosa, vostè aquí no té majoria
absoluta, per la qual cosa no la pot llevar, i aquí hi ha una
majoria més que absoluta que està d’acord que hi hagi IB3. Ho
té molt fotut, eh!, ho té molt fotut, eh!

(Alguns aplaudiments)

I aquesta majoria, i aquesta majoria són distints partits amb
distints plantejaments, però que tenim clar que aquesta terra
no és una terra com Castella ni com Aragó ni com Andalusia,
eh!, és una terra que és una comunitat que està dividida per la
mar i que l’únic manera d’agermanar és acostar-nos i que ens
haguem de conèixer, i els mitjans de comunicació són una
plataforma espectacular per ajuntar persones, per ajuntar
sentiments que parlam una mateixa llengua i d’altres, sense
cap dubte, perquè tothom que viu aquí és de Baleares, i que
vostè ho faci amb aquesta..., no ho sé, amb aquesta forma de
fer-ho a nosaltres no ens agrada.

Qued al·lucinat de l’erudit que és vostè, perquè vostè em
pens que té 54 anys i jo en tenc 58, quan va morir Franco jo en
tenia 14, vostè en tenia 10, vostè un poc de dibuixos animats,
Locomotoro, el tío  Aquiles, un poc de Juegos Reunidos
Geyper, res de veure Televisió Espanyola el que donava perquè
ni vostè ni jo, que jo en tenia 14, perdíem el temps amb
aquestes coses.

Ho dic perquè a vegades aquí, en aquesta tribuna, un es fa
comptes que fa una novel·la. Una novel·la toca tenir, com deia
molt bé ahir Jaume Segura, la part de ficció de les coses,
sense cap dubte, que és contar els relats, però aquí no venim
per fer novel·les, aquí venim per donar solucions i sobretot
que siguin ajustades al que som.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, Sr. President, com que seré breu la faré des del meu
escó.

Sr. Rodríguez, a una comissió ja li vaig dir una vegada el
que em provocava escoltar-lo i  crec que no importa que ho
torni a repetir aquí, però sí que li diré que el bo de no viure a
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una Espanya, a l’Espanya de la inquisició, és que no hi ha
llibres prohibits qualificats com a heretgies. I si no fos perquè
l’obra que em recomanava a l’anterior debat està descatalogada
i segurament em seria difícil d’aconseguir-la, no tendria
inconvenient, no tendria inconvenient a llegir-la perquè un
historiador, i vostè que ho és ho hauria de saber, ha de ser
capaç d’analitzar què llegeix i sé imparcial i no deixar-se
endur per ideologies o sentiments propis. La imparcialitat i la
reflexió es fa llegint totes les fonts, no només les que a un li
interessen. Així que, això que vostè sempre ens repeteix com
un mantra de, deixin la història per als historiadors, esper que
no pretengui que nosaltres deixem la història d’aquest país en
mans de gent com vostè.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, si no li sap greu intervindré des de l’escó.
Em dirigiré al Sr. Rodríguez perquè abans ho he fet i no hi era,
estic content de saber que era pel cicle de l’aigua. Ara quan ha
tornat a partir dic, ara em tocarà a mi una altra vegada i no hi
tornarà a ser, i he pensat a veure si s’havia de revisar la
pròstata, perquè trob que tal, no?

(Remor de veus)

Jo quan he intervengut el que li volia dir és que, sobretot
als seus companys, que el deixin descansar un poc, és vera que
li han fet fer una feinada. Jo quan cada vegada que hem votat
arriba un moment que no sé si és per la síndrome d’Estocolm
o no sé exactament per què és i dic, i a aquest home no n’hi
aprovarem cap ni una? Però llavors comences a veure què ha
presentat i dius, escolta, és que no n’hi ha una que s’enguanti
per enlloc, no?, perquè ha agafat la destral i s’ho ha carregat
tot, tot.

Però bé, en tot cas, això era el que volia dir, no feia
comptes fer ús del segon torn d’intervencions, faltava gent i
m’han dit allarga’t tot el que puguis.

(Rialles i alguns aplaudiments)

També ho podem dir i riurem un poc, que som persones i
convé no oblidar-ho mai això també, no és vera, eh?, i que ho
puguem ser durant moltíssimes d’anys. 

Gràcies, Sr. President. Hi ha tothom ja o no? Sí, encara no? 

(Remors de veus i rialles de l’intervinent)

Espera. És vera que no hi som tots. Tenc l’ús de la paraula
encara, senyor...

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, malgrat hi siguem tots,
sí que faré ús del torn de la paraula.

Un parell de coses, i intentaré ser breu. Sr. Lafuente,
l’esmena que s’ha retirat per part de MÉS per Menorca i d’El
Pi, quant a IB3, és perquè hi ha un compromís ferm d’aquest
govern d’acomplir el que han signat, perquè aquest govern
acompleix sempre els compromisos ferms que té.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I escoltin, escoltin, no es posin nervi..., no, jo,
seriosament, avui, ja sé que és hora de dinar i que tenen pressa,
però hi ha un refrany que diu que piensa el ladrón que todos
son de su condición.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I, Sr. Lafuente, jo m’equivoc molt, no tant com vostè, però
molt, i vostè  ens plantejava que aquest govern no és
transparent perquè fa més d’un any vostès varen demanar un
informe i encara no li han tramès, jo som nova en aquesta
cambra, però em vaig llegir el Reglament, i una de les coses
que posava el Reglament era que les iniciatives decauen quan
cau la legislatura; no ho sé, per ventura, un consell, si el volen
acceptar, eh, un consell és que tornin presentar aquesta
demanda, tornin presentar aquesta iniciativa, però bé, vostès
veuran, no som nosaltres que els hem de dir el que han de fer.

Sra. Guasp, no per repetir una mentida es fa veritat, li dic
el mateix, escoltin, al Consell d’Eivissa hi havia secretaris
tècnics, vostès els han canviat i han posat directors insulars,
polítics, directors insulars... vostès hi governen, junts, junts,
estan junts en el Consell d’Eivissa, estan junts, han posat
directors insulars. I per comprovar que els directors insulars
i aquest lloc és polític tenim al Sr. Jerez, que va deixar el lloc
buit i encara no l’han cobert.

(Remor de veus i petita cridòria)

Per tant, per tant, directors insulars a canvi de secretaris
tècnics, no donin lliçons; és a dir, vostès han substituït un
tècnic per un polític, i ja està. Això són cadires, no són
cadires, escoltin, vostès governen i fan el que troben, ara, no
donin lliçons a les altres bandes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ja, Sr. Rodríguez, per acabar, uep!, aquí, jo no som
historiadora com vostè, però crec que ha confós la televisió
espanyola amb el NO-DO, i jo dic, a veure si vaig malament i
ara ho comprovaré, me n’he anat a la wiquipèdia i posava:
noticiero semanal del régimen franquista que se
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proyectaba en los cines antes de la película. Per tant, no era
el mateix, no ens compari una cosa amb l’altra; ni vulgui
comparar una cosa amb l’altra; ni volem tornar al NO-DO.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I, a més, sí, segur, segur, a més...

(Remor de veus)

..., a més, a mi m’ha semblat escoltar que donava la culpa de la
Guerra Civil, no la donava al cop d’Estat de Franco, no la
donava al cop d’Estat, perquè si és historiador la culpa de la
Guerra Civil és del cop d’Estat de Franco.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

La Sra. Costa li va dir ahir: abans desapareixerà VOX que
desapareixerà l’IB Dona. Jo em ratific, li torn dir el mateix,
abans desapareixerà VOX que desapareixerà l’IB Dona. I deixi
aquest patriotisme que vostès duen, perquè miri, com més
grossa és la bandera amb la qual s’envolten més grosses són
les mentides que amaguen.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ja per últim, i per acabar, IB3, vostè diu que tancarien i
s’ha posat a tancar que ha tornat boig tancant coses, només ha
parlat que estigui blindada per l’Estatut d’Autonomia de la
Televisió andalusa, governen a més bandes, donen suport a
governs del PP i Ciudadanos a més bandes, sí. I per què no ho
fan? Al final se’ls veu el llautó, no ho fan perquè IB3 parla en
català, aquest és el seu problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ja per últim, president, per acabar, m’agradaria proposar
una transacció a MÉS per Menorca, una transacció a l’esmena
presentada pel Grup Mixt, la 10184, i proposar una transacció
en el sentit que el concepte sigui de 5.000 euros, ara crec que
els han repartit l’esmena, si no els repartirem la transacció,
perdó, si no els ho repartirem en aquest moment, que sigui de
5.000 euros que anirien sumats als 15.000 euros que ja es
varen transaccionar a la comissió informativa. Per tant, per
aquest concepte serien 20.000 euros en total, amb les dues
esmenes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i senyores diputades, que tothom ocupi el
seu escó i començam a votar.

Debat número 6, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les
seccions i entitats afins. En primer lloc, votarem les esmenes
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 9409. Passam a votar. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9421. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9422. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9431. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9453. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9462. Votam.

3 sí, 36 no, 20 abstencions.

9471. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

9479. Votam.

3 sí, 37 no, 19 abstencions.

9480. Votam.

3 sí, 37 no, 19 abstencions.

9484. Votam.

7 sí, 32 no, 19 abstencions.

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

9500. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9506. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9507. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9508. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9509. Votam.
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8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9516. Votam.

11 sí, 31 no, 16 abstencions.

9562. Votam.

23 sí, 30 no, 5 abstencions..

9564. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9622. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9623. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9632. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

Votació de l’esmena 9655. Votam.

27 si, 32 no, cap abstenció.

9656. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9659. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9660. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

9666. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

9667. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9668. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

L’esmena 9679 té  una transacció que el grup El Pi l’ha
acceptada i hem de demanar si qualque grup parlamentari s’hi
oposa. No s’hi oposa ningú.

Doncs votam l’esmena 9679, amb la transacció
incorporada. Votam.

59 sí, cap no, cap abstenció.

9700. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9712. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9713. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9716. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9717. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9724. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Votació de l’esmena 9819. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9820. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9821. Votam.

18 sí, 31 no, 8 abstencions.

9822. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9823. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9981. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

9983. Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.
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10016. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10017. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10019. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10025. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10033. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10103. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

10113. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

Ara hem de votar la 10104. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

L’esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
10182, ha estat retirada.

Passam a la votació del debat número 7, de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, amb les
seccions i entitats afins. 

I en primer lloc votarem les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 9410. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9419. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9432. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9437. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9445. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9446. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9464. Votam.

4 sí, 37 no, 18 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Votació de l’esmena 9512. Votam.

11 sí, 32 no, 15 abstencions.

9513. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9514. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9525. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9526. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9527. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

Votació de l’esmena 9665. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

L’esmena 9678 ha estat retirada.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Esmena 9824. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9825. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9826. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.
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9827. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9828. Votam.

19 sí, 33 no, 7 abstencions.

9829. Votam.

19 sí, 33 no, 7 abstencions.

9914. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9915. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9916. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9917. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9919. Votam.

23 sí, 33 no, 3 abstencions.

9920. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9921. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions. 

9922. Votam.

26 sí, 32 no, 1 abstenció.

10080. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

10081. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

10082. Votam.

21 sí, 34 no, 3 abstencions.

10111. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca.

L’esmena 10184 té una transacció, però no sabem si
l’accepta o no MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Hem de demanar si qualque grup parlamentari s’hi oposa.
Si ningú no s’hi oposa, votam l’esmena 10184, amb la
transacció incorporada. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

10185. Votam.

10 sí, 30 no, 19 abstencions.

Senyores diputats i diputades, ara farem una suspensió
tècnica de deu minuts per un tema informàtic i després
reprendrem el debat.

Vostès saben que si qualcú té ganes d’anar a menjar
qualque cosa a baix hi pot anar també, però el proper debat
començarà d’aquí deu minuts.
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