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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades. Reprenem el
plenari de debat i votació del Projecte de llei de pressuposts de
la comunitat autònoma per a l’any 2021.

Debat número 6, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb les
seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, 17216; E03,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 17217;
E04, Institut Balear de la Natura, 17218; E19, Servei
d’Informació Territorial de les Illes Balears, 17219; C09,
Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears,
17220; C13, Consorci d’Infraestructures ELM Palmanyola,
17221.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, 16593; E03, Agència
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, 16603; E04, Institut
Balear de la Natura, 16604; E19, Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears, 16613; C09, Consorci de
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, 16634; C13,
Consorci d’Infraestructures ELM Palmanyola, 16637.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 531A,
ordenació del territori i urbanisme, 16993; al programa 561A,
domini públic hidràulic, protecció i control, directiva marc de
l’aigua, 16994, 16988, 16989, 16995, 17102; al programa
562A, abastament d’aigües, 16975, 16977, 16981, 16983,
16987, 16990, 16996, 17105, 17256, 17294, 17295, 17296,
17297, 17298; al programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, 16974, 16976, 16979, 16982, 16986, 17101, 17103,
17104, 17255, 17283, 17284, 17285, 17286, 17287, 17288,
17289, 17290, 17291, 17292 i 17293; al programa 571A,
gestió de residus, 16985, 16978; al programa 571C, gestió
d'espais naturals, 16992, 16980, 16991; al programa 571J, 
Direcció i serveis generals de Conselleria de Medi Ambient i
Territori, 16984; E03, Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 17106; E04, Institut Balear de la Natura,
17299, 17300, 17302.

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, 16787;
al programa 562B, sanejament i depuració d’aigües, 16782,
16783, 16784; al programa 571C, gestió d'espais naturals,
16779; al programa 571E, planificació forestal, 16780; al
programa 571K, fons de prevenció i gestió de residus, 16785.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 571J, 
Direcció i serveis generals Conselleria de Medi Ambient i
Territori, 16651.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, al
programa 531A, ordenació del territori i urbanisme, 16511; al
programa 561A, domini públic hidràulic, protecció i control,

directiva marc de l’aigua, 16470, 16471; al programa 562A,
abastament d’aigües, 16514, 16516; al programa 562B,
sanejament i depuració d’aigües, 16472, 16473, 16499, 16530,
16522; al programa 571C, gestió d'espais naturals, 16507,
16521; al programa 571D, conservació i millora del medi
natural, 16474, 16475, 16513; al programa 571E, planificació
forestal, 16476; al programa 571F, espècies silvestres, 16477,
16478.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i Territori, al programa 571C,
gestió d'espais naturals, 16870, 16871, 16884.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, bon dia. Deman la paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Miri, voldríem demanar la unanimitat de la cambra per
incloure l’esmena 16863, que per una errada nostra la vam
retirar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

He de demanar al conjunt de portaveus dels grups
parlamentaris si estan d’acord o si s’oposen a la reintroducció
d’aquesta esmena, la 16863, que en funció de l’article 136.2, si
existeix unanimitat, es pot reintroduir.

Qualque grup parlamentari s’hi oposa? Idò la incorporam
al debat.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Senyores i senyors
diputats, estam novament davant un projecte de llei,
segurament el més important de l’any; bé, el més important i
l’únic, perquè durant aquest any només s’ha presentat aquest.
És la Llei de pressuposts.

En aquesta intervenció, concretament, correspon a la secció
15 del pressupost, que és la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, una conselleria que disposa de 147.290.000 euros i
que representa el 2,51% del total del pressupost d’aquesta
comunitat, a més de les seves empreses públiques per un import
de 114.611.000 més, amb la qual cosa aquesta conselleria
finalment gestionaria al voltant dels 262 milions d’euros. Són
molts de milions, es poden fer moltíssimes coses, però el
problema és que en té més que moltíssimes per fer, vull dir,
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feina en té molta i molta que segurament encara quedarà dins
el tinter.

És un any que es preveu complicat per una crisi econòmica
principalment per causa de la pandèmia que travessam. Per
tant, és un pressupost que ha de tenir aquesta previsió quant a
rescat de persones i d’empreses i tenir una previsió clara i
eficaç d’on invertir els sous disponibles i una previsió clara i
eficaç de la recaptació previsible, sabent que l’endeutament
d’aquesta comunitat ja és molt elevat si ho comparam amb el
producte interior brut... ja passava del 10% i tenint en compte
que enguany encara baixarà un 25% més, idò l’endeutament és
molt elevat, però no deixar ningú enrere no pot ser només un
eslògan que se’ns passi per davant cada dia. Significa també fer
les inversions necessàries i imprescindibles i el manteniment i
millora de les que ja tenim que permetin que aquesta comunitat
es pugui recuperar econòmicament amb rapidesa quan remeti
aquesta pandèmia. Hem de procurar que aquesta recuperació
sigui en V i no sigui en una L allargada.

Vostès sempre repeteixen un mantra que amb aquesta crisi
l’estam afrontant o l’estan afrontant vostès diferent a l’anterior
i que hi ha una altra forma de sortir-ne, però no faria falta
recordar-los, lògicament si no fos perquè jo crec que a vegades
vostès no saben si van o si vénen, que encara desgraciadament
no sortim de la crisi, sinó que hi estam entrant i que no estan
fent exactament... el que creim nosaltres almenys que s’hauria
de fer, sinó que estan fent com va fer ja en una època a l’any
2008 el gran president que va ser el Sr. Zapatero que en
aquestes hores de la crisi ell el 2008 ja veia brots verds i ja
sabem tots com varen acabar aquests brots verds, varen
començar fent els plans E que tots recordarem i varen acabar
llavors al 2010 ja fent, com ahir mateix es va comentar aquí, les
retallades més grosses que s’han fet al Govern.

Tanta sort que ara ja és per Veneçuela arreglant les coses
per allà, que sens dubte a aquesta gent...

(Alguns aplaudiments)

... els toquen totes les desgràcies.

Aquesta conselleria per a l’any 2021 té un pressupost -com
hem vist- lleugerament més elevat que l’any passat. No obstant
això creim que amb els fons de recuperació europea que espera
rebre aquesta comunitat es poden incrementar imports per a
inversions i millores necessàries i de vital importància per al
nostre territori, biodiversitat, qualitat de l’aigua, medi ambient
en general, amb la repercussió que això té per a la nostra
principal indústria que és lògicament el turisme.

En aquest sentit el Partit Popular ha presentat un total de 49
esmenes parcials, que juntes amb les altres que han presentat
els diversos grups que aquí s’inclouen, fins i tot els grups de
govern que també n’han presentat, ja justifica que presentem
una esmena a la totalitat, aquesta esmena serviria per verificar
el rigor de les partides d’ingressos que bastants creim que són
irreals, com les despeses innecessàries que des del nostre punt
de vista existeixen, i ajustar les inversions a les necessitats reals
prioritzant les més urgents i que porten molts d’anys esperant
tant la conselleria com les empreses del sector públic, creim

que queden fora dels seus objectius multitud d’actuacions que
són mereixedores d’estudi i que s’haurien de replantejar.

De no acceptar-se les esmenes a la totalitat, que sembla que
no les acceptaran, presentam esmenes parcials que ara mateix
passaré a comentar.

Quant a aquestes esmenes parcials que avui debatrem aquí,
hem presentat esmenes als pressupost de la conselleria i també
als diferents pressuposts del sector instrumental i que afecten
totes les illes. Sabem, i en som conscients, que són moltes
esmenes, efectivament és així, però totes elles estan prou
fonamentades en la proposta que adjuntam i crec que
pràcticament no necessitarien més explicacions.

Presentam esmenes d’afectació, en presentam 9, aquestes
són: la primera, rehabilitació de les cases de Son Navati o
creació d’una zona humida i una zona ornitològica a Mallorca,
aquí, dins l’empresa IBANAT nosaltres hi destinaríem 500.000
euros.

Al programa 561A, la canalització d’inundables de la
desembocadura del Torrent d’en Barres a Portopetro a
Mallorca, hi destinaríem 300.000 euros.

Al programa 571C, neteja i millora de diversos trams dels
torrents de Menorca, hi destinaríem 1.500.000 euros.

Al programa 561A, neteja de torrents d’Eivissa, també hi
destinaríem una partida de 150.000 euros.

Al programa 571A, devolució de la depuradora de Santa
Gertrudis a l’estat original, desmuntant el formigó i retirant els
llocs allí existents 180.000 euros. S’ha de dir que aquesta
depuradora fa uns anys que ja no està en ús, que es va conduir
a la depuradora d’Eivissa i que allà hi ha un caramull
d’enderrocs i fangs que creim que seria necessari que es
retirassin.

El programa 571J, millorar les rampes varadores de l’accés
a la mar de petites embarcacions que hi ha a Eivissa, unes obres
que va fer la conselleria fa uns anys i que no s’han mantingut
i que en aquests moments estan bastant deteriorades.

Sol·licitam a l’Agència Balear d’Aigua que aboni a
l’Ajuntament de Santa Eulària el tractament de fangs dels anys
2017 i 2018 que sabem que és una competència que no
correspon a l’ajuntament, que l’ajuntament la va haver
d’assumir forçosament per dificultats que sabem tots que
teníem en aquell moment i que encara se li deuen.

Sol·licitam a l’IBANAT subparcs d’Eivissa per 225.000
euros. A l’IBANAT també la reforestació de la zona cremada
a Cala Saona de Formentera que segueix estant com estava,
demanam una partida de 100.00 euros.

Llavors, esmenes de substitució, aquí en presentam 35, aquí
els agruparé un poc perquè no tendria temps d’explicar
aquestes 35 esmenes, efectivament. 

Aquí proposam senzillament aprofitar el fons de reactivació
europea per dur a terme diverses obres molt necessàries i en
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diferents departaments. Trauríem de la secció 31 una quantitat
de 38.091.000 euros, aquesta secció 31 en aquests moments la
tenen vostès dotada en 100 milions que no estan distribuïts, per
tant, creim que es podria treure aquesta quantitat de 38 milions.
Això ho feim en diferents grups. En gestió de residus,
transferències, programa 571 per import de 1 milió d’euros per
transferir al Consell d’Eivissa en concepte de participació del
Govern en el finançament de la planta de triatge d’Eivissa
d’acord amb el Pla director sectorial de la gestió de residus que
té aprovat Eivissa tenint en compte ja els compromisos antics
i també recents del conseller com de la presidenta, que ho va
prometre també en la inauguració, que va estar recentment allà,
que tenen l’oportunitat de firmar i complir les seves paraules,
donat que vostè accepta ja en alguna ocasió... ha comentat que
estava disposat i que a més el consell no li ho havia fet arribar. 

Idò, miri, li he de dir que s’ha aprovat una moció
recentment, aprovada per tots els grups del consell, on li
sol·liciten aquest 30% que lògicament suposa una quantitat
molt superior a la que estam dient aquí, però parlam de firmar
un conveni, un plurianual, que vostè s’hi ha compromès, la
presidenta també i creim que és imprescindible que acceptin
aquesta esmena com a mínim.

Al programa 562, la Direcció General de Recursos Hídrics,
per transferir a l’Agència Balear de l’Aigua, un import de
12.355.000 euros per a diversos projectes plurianuals tant de
sanejament com de conducció d’aigua potable i pluvials; una
nova planta potabilitzadora a Santanyí, que també seria un
plurianual lògicament; una planta desnitrificadora a Ciutadella,
que també seria un plurianual; infraestructures del cicle d’aigua
a Menorca, diverses; un projecte per a la quarta línia de la
dessaladora de Santa Eulària, això seria simplement el projecte,
demanam una quantitat petita, i una xarxa d’alta de sanejament
a Formentera.

En tercer lloc, al programa 562B, de sanejament i depuració
d’aigües, incrementam l’import existent que ja és elevat de
47.192.000 euros en 20.876.000 euros. Aquí tots sabem que hi
ha moltes deficiències d’obres que proposam i... algunes són:
millores en depuració d’aigües a Sóller; impulsió des de
Calonge fins a Cala d’Or, ampliació terciària de Santanyí i de
Cala d’Or, diferents sanejaments que vénen determinats en
aquestes esmenes que els estam presentant avui. 

Substitució de l’emissari de l’EDAR de Maó-Es Castell;
ampliació de l’EDAR de Sa Pobla, això també seria un
plurianual; millorar l’EDAR de Sant Lluís i substituir el sector
biològic actual; manteniment de l’EDAR d’Alaior; fer un pla
d’inversions per a la xarxa de sanejament de Menorca, en
general; construir un emissari de salmorra en el penya-segat de
Vila, aquí es tracta d’ajuntar l’emissari d’aigües de refrigeració
de GESA amb el de salmorra de la dessaladora i treure’l de
Talamanca, que està destruint tota la posidònia que allà
existeix; millorar les canalitzacions de sanejament a les zones
de Cala de Bou i Sant Jordi; millorar i ampliar la depuradora de
Platja d’En Bossa i Cala Vedella, Sant Josep i la de
Formentera, substituint l’actual emissari. 

En quart lloc, gestió d’espais naturals i al programa 571C,
incrementam en 3.500.000 euros, de neteja de residus urbans

a les zones turístiques de Menorca i una quantitat important per
a la Reserva de la Biosfera. 

I en cinquè lloc, dins tot aquest programa que treim dels 38
milions, hi ha a l’ordenació del territori i urbanisme un
programa, amb el programa 531A, l’import de 360.000 euros
per repavimentar, tancar i cobrir amb preinstal·lació de plaques
solars l’antiga pista de bàsquet de la zona esportiva d’Es
Migjorn, de Menorca. 

Llavors tenim esmenes d’addició, que en tenim cinc. A les
quals es proposa, d’una banda, el programa 561A, disposar de
734.000 euros de la partida per a inversions amb caràcter
immaterial per finançar petites obres de drenatge i seguretat en
el torrent de Marranxa, en el pas pel centre urbà d’Alaró; i
petits drenatges de la Colònia de Sant Jordi de Ses Salines,
d’altra banda, amb càrrec als fons de reactivació, també a la
secció 31; destinar al programa 562B l’import d’1.900.000 per
dotar de tractament terciari a l’EDAR de Maó-Es Castell. 

I amb 500.000 euros al programa 562A per un pluiranual
per a les pluvials de Ses Salines. 

Sé que són moltes iniciatives que portam i esper que siguin
admeses per tots els grups, sabem que són moltes però sí que
sabem també que estan fetes amb esperit constructiu i positiu.
En comissió, no en va passar cap d’aquestes i ara tenen una
segona oportunitat per demostrar que tenen disponibilitat de
negociar i millorar aquest pressupost que avui ens presenten
aquí. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Hoy para nosotros es un día muy
triste porque, por desgracia, parece ser que el Congreso de los
Diputados va a legalizar el asesinato, pero...

(Remor de veus)

... pero vamos a lo que nos ocupa, que es la Conselleria de
Medio Ambiente y Territorio.

Para nosotros, el medio ambiente y el territorio es muy
importante, muy importante porque forma parte de ese legado
que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, como
nos tachan ustedes siempre de patrioteros o de patriotas -que es
lo que nosotros nos consideramos-, evidentemente, amamos
esta tierra, todas las tierras de España, y esperamos poder
legarlas a nuestros hijos en las mejores condiciones posibles.

Y precisamente fruto de ese amor a la tierra que nos ha
visto nacer, en la que vivimos, trabajamos y en la que muchos
esperamos ser enterrados, consideramos que lo mejor que
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podemos hacer es cerrar su conselleria. Cerrar su conselleria y
refundirla con la Conselleria de Agricultura porque pensamos
que estaría en mejores manos, y pensamos que estaría en
mejores manos porque sacar todo lo que tiene que ver con el
medio ambiente de las manos de MÉS es un bien para el
territorio. Es un bien para el territorio porque su gestión -la
suya- y la anterior, de su flamante senador, y la de su
compañera no menos flamante Neus Truyols en el
Ayuntamiento de Palma, se ha mostrado letal, letal para el
medio ambiente. 

Supongo, no importa que se lo recuerde, que habrá usted
leído el informe del SEPRONA sobre el tema de la posidonia,
ese tema que a usted tanto le preocupa. Ese tema que le ha
llevado a crear una especie de policía flotante que se dedica a
ver dónde un pobre mallorquín echa el ferretó, a ver si destruye
la pradera de posidonia. Y usted sabe, porque ahí tiene los
informes de los científicos, de los que saben, que le dicen que
lo que destruye la posidonia son los vertidos que usted ha sido
incapaz de controlar, los vertidos descontrolados que, una y
otra vez, van a parar al mar. Cada vez que llueve en esta isla
parecemos un país del tercer mundo, de esos que cuando llueve
se va la luz, cada vez que llueve en estas islas van a parar los
vertidos fecales al mar ante su pasividad.

Por eso, nosotros solo llevamos una enmienda parcial en su
conselleria, porque es la eliminación de una dirección general
porque consideramos que cuando se refunda con Agricultura lo
que queda será suficiente para el trabajo que tiene usted
encomendado. Porque, claro, ustedes declararon la emergencia
climática, el fin de los tiempos, el apocalipsis, y le dedican a la
Conselleria de Medio Ambiente apenas un 2,5% del
presupuesto, debería de ser una de esas consellerias potentes,
importantísimas porque..., claro, estamos en una emergencia
climática, el medio ambiente es fundamental para parar esa
emergencia, ese cambio climático... Pero, claro, como ustedes
no se lo creen... ¡Es que son ustedes unos negacionistas!
Ustedes deberían creerse, deberían creerse, las emergencias que
decretan y plasmarlas en este presupuesto, por eso hemos
presentado una enmienda a la totalidad, porque este
presupuesto no refleja en absoluto esa preocupación por el
cambio climático. 

Luego, a lo largo de esta desgraciada pandemia, una de las
pocas cosas que hemos visto reflejada en los decretos del
Govern es una que decía -pasó sin pena ni gloria- que el
IBANAT podía hacer obras -y lo que le diera la gana- sin pedir
permisos, sin pedir permisos al ayuntamiento..., o sea, una
especie de patente de corso, que es lo que a ustedes les gusta
porque ustedes, cuando se hacen con algo -como cuando el
GOB asfaltó La Trapa-, o sea es de esas cosas, cuando ustedes
se hacen con algo ya consideran que es su cortijo. Y ustedes,
como son de MÉS, están legitimados para hacer lo que quieran
porque, claro, como lo llevan en el cargo..., el ser de MÉS
significa que hagan ustedes lo que hagan es bueno para el
medio ambiente, por definición, por dogma. Es com el de La
Purísima, igual. Todo lo que haga MÉS, está bien hecho para
el medio ambiente. ¡Y no es así, Sr. Conseller!, no es así.
Ustedes, después de cuatro años en el gobierno anterior y uno
y pico que llevan, no han hecho nada por el medio ambiente, es
que no han podido hacer ni caso al Sr. Melià, no han podido
matar las serpientes de Ibiza. O sea, ¡nada! Que se lo han

pedido por activa y por pasiva, un tema que les preocupa, que
preocupa a los ciudadanos de Ibiza. ¿Y no ha podido usted
matar cuatro culebras...? ¿Para qué necesitamos 147 millones?

Ya le dije, voy a ser muy breve en su conselleria.
Esperamos que algún día nos hagan caso, la refundan con
Agricultura y, sobre todo, sobre todo, lo más importante, que
nadie de MÉS vuelva a poner su mano sobre la naturaleza de
esta comunidad. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern, obrint una
qüestió incidental. Té la paraula el conseller de Medi Ambient
i Territori, el Sr. Mir. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, molt bon dia. En primer lloc i a grans trets,
m’agradaria explicar el pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, en vista a l’any 2021, un pressupost
ordinari que ascendeix a 147.290.236 euros, cosa que deriva en
un increment de 2,8 milions d’euros, gairebé un 2% respecte
dels d’enguany. 

Aquest augment es tradueix, especialment i a tall
d’exemple, en un increment de les partides destinades a
torrents, a través d’un increment important de la seva partida i
depuració, a través del cànon del sanejament, pel que fa a
recursos hídrics; a gestió forestal, per tal de fer front a les
conseqüències dels fenòmens meteorològics adversos, i per a
la prevenció de grans incendis forestals; a sanitat forestal, per
millorar la salut dels nostres boscs i combatre les plagues
forestals; i també amb relació al COFIB, per continuar la tasca
iniciada amb espècies invasores i en la gestió de la proliferació
de postes de tortugues marines a les nostres platges.

A més, comptant amb els projectes finançats a través del
fons de l’impost de turisme sostenible que es té previst executar
de cara a l’any que ve, el pressupost de la conselleria s’eleva a
un total de 160.984.444 euros.

El sector instrumental de la conselleria té un pressupost de
114,6 milions d’euros, gairebé 4 milions d’euros més que a
l’exercici actual, dels quals 90 milions d’euros corresponen a
l’Agència Balear de l’Aigua, la qual cosa demostra una vegada
més el compromís d’aquesta conselleria en la millora de les
infraestructures hídriques tant pel que al sanejament i la
depuració com pel que fa també a l’abastament. 

Respecte del pressupost consolidat, que recull el de la
conselleria i el dels ens públics que en depenen, ascendeix a
gairebé 213 milions d’euros, 1 milió d’euros més que enguany.

Amb aquestes xifres, per tant, aquest govern demostra ser
conscient que la irrupció de la crisi sanitària provocada per la
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COVID-19 no ens ha de fer perdre de vista una altra crisi, la
climàtica, que continua estant ben present i que no deixa de fer
palesos els seus efectes.  És per això que els pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori en vista a l’any 2021
continuen reflectint l’adaptació i la lluita contra aquesta
emergència ecològica. 

El desplegament de la Llei 8/2019, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears, també jugarà un paper
fonamental el 2021, any que entra en vigor la prohibició de la
venda, distribució i ús de productes d’un sol ús a les Illes
Balears per tal de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi.

A més, i com a fet destacat també, a partir de l’1 de juliol
s’implantarà un cànon sobre l’abocament i la incineració de
residus, similar amb el que ja compten altres comunitats
autònomes, i que serà progressiu, finalista i insularitzat amb
l’objectiu de canviar el model de producció i gestió de residus
a la comunitat autònoma i sobretot incrementar la separació de
residus per fracció, en especial millorant l’orgànica.

En tot això l’arribada dels fons europeus a través del Pla
estatal de recuperació i resiliència destinats específicament a la
transició ecològica, a la qual aquesta conselleria hi vol tenir un
paper actiu amb el finançament de diversos projectes per
millorar el cicle de l’aigua, la resiliència del nostre litoral i els
nostres boscos entre d’altres, representa una oportunitat per
encarar més preparats l’emergència climàtica i els seus efectes.

Després d’aquesta petita exposició, voldria fer òbviament
algunes consideracions arran de les esmenes rebudes per part
d’alguns grups parlamentaris. Si bé l’esmena a la totalitat
presentada per VOX no mereix gairebé ni esment, ara el seu
intervinent ho ha demostrat i ja va quedar demostrat a la
compareixença que vaig fer a aquesta sala sense pal·liatius, que
directament varen demostrar que ni s’havien llegit la proposta
de pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
em permetran que mostri la meva sorpresa davant les esmenes
a la totalitat del Grup Parlamentari Popular i especialment les
de totalitat presentades als pressuposts d’empreses públiques
com SITIBSA o al Consorci de Palmanyola, una petita mostra
entenc del talant negociador també del Partit Popular. 

A més, a aquestes alçades em sembla interessant també
comentar el tema competencial, el qual -entenc- hauria de ser
conegut per cada un de nosaltres a aquesta cambra. Així, i pel
que fa a les esmenes a la globalitat, i tenint en compte a més
que aquests són els segons pressuposts d’aquesta legislatura
que presento davant vostès, em sembla curiós que les senyores
i els senyors diputats del Partit Popular sembla que encara no
saben quines competències ostenta la Conselleria de Medi
Ambient i Territori. Ho dic, un cop més, perquè moltes de les
esmenes presentades davant de la meva conselleria rauen en
competències d’altres, com per exemple les polítiques i
iniciatives energètiques. 

Quan són a l’oposició sembla que se’ls oblida el
repartiment competencial entre administracions i ens demanen
l’execució de diverses obres municipals o insulars, com també
els ha passat a altres grups parlamentaris com per exemple a
Ciutadans.

Altres esmenes fan referència al cicle de l’aigua. Algunes de
les actuacions que demanen ja estan pressupostades fins i tot
amb quantitats superiors a les que vostès han sol·licitat. En
aquest sentit vull subratllar que el pressupost de la Direcció
General de Recursos Hídrics per a l’any que ve se situen en
91,1 milions, estalviant-nos 4,3 milions amb les transferències
a ABAQUA per la baixada dels interessos i amortitzacions
bancàries de l’empresa pública, que continuam sanejant i
augmentant la despesa destinada a obres a torrents amb 2
milions i a sanejament amb 1,7 milions. 

La dotació de la Direcció General de Recursos Hídrics, per
tant, suposa el 62% del pressupost total de la conselleria, tot i
que el pressupost total que es destinarà a polítiques d’aigua el
2021 és de 156 milions d’euros, 2 milions d’euros més que
enguany. Al pressupost ordinari de la direcció general s’han de
sumar 3 milions d’euros de projectes finançats a través del fons
de l’impost de turisme sostenible, que tenen previst iniciar la
seva execució, com els deia abans, l’any 2021.

Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua, ABAQUA,
comptarà amb un pressupost l’any 2021 de 90,6 milions
d’euros, 2,6 milions d’euros més que enguany. D’aquesta
manera, i amb els 4,8 milions d’euros que ens estalviam de
pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs, als quals
abans he fet referència, l’ens comptarà, com els deia, amb 8,9
milions d’euros més per executar inversions reals en projectes
tant de sanejament i depuració com d’abastament a totes les
Illes. 

Cal recordar que quan vàrem arribar al Govern el 2015 ens
trobàrem amb una agència balear de l’aigua 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 vàrem reduir el deute financer fins els 123,7
milions, per acabar el 2020 amb 57,4 milions d’endeutament i
amb la previsió que el 2021 aquesta xifra es redueixi a 43,2
milions d’euros. 

Aquesta nova política, sense cap mena de dubte, ha permès
alliberar pressuposts any rere any per incrementar la inversió en
polítiques hidràuliques en aquesta comunitat autònoma. Així
que en polítiques d’aigua demanaríem, i ho dic honestament,
manco demagògia, sobretot a la bancada de l’oposició i
sobretot també al Grup Parlamentari Popular, demagògia que
ha quedat manifestament expressada en moltes, en el gran gruix
de les seves esmenes.

A l’altra cara de la moneda també vull valorar les
aportacions que milloren el pressupost de la conselleria en vista
a l’any que ve, com les que han presentat els grups
parlamentaris de MÉS per Mallorca, Partit Socialista i Unides
Podem, que ens permetran dur a terme estudis hidrogeològics
d’Addaia, de les aigües subterrànies d’Eivissa, i potenciar i
fomentar la custòdia del territori i dotar d’una estructura
mínima l’Oficina de Prevenció de Residus, que gestionarà la
recaptació del cànon de residus, que els he detallat al
començament de la meva intervenció, com els deia, tal com
marca la Llei de residus i sòls contaminats.

Vull destacar també les esmenes de MÉS per Menorca per
a obres, redacció de projectes o estudis relacionats amb el cicle
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de l’aigua a l’illa, entre d’altres. Igualment les aportacions de
Gent per Formentera al pressupost que ens permetrà esgotar les
actuacions en espais de rellevància ambiental a l’illa i al Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. 

Vull apuntar, a més, que aquest govern continua
compensant la manca d’inversions i el compromís de l’Estat
amb aquestes illes i aporta 1 milió d’euros per al trasllat de
residus entre Formentera i Eivissa, compensació que ens va
atorgar l’Estat, però que no ha exercit mai. És per aquest motiu
que, de fet, el pressupost de la conselleria incrementa aquest
milió d’euros i arriba, per tant, als 148.290.936 euros el 2021.
Per tant, 3,8 milions d’euros més que enguany. 

Vivim temps de gran incertesa, totes les previsions no
només d’aquest govern sinó a nivell mundial s’han esvaït arran
de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Però no per
això, com deia al començament, aquesta situació ens ha de fer
perdre de vista que ja vivíem submergits en una altra crisi: la
climàtica. Una realitat que tot i les circumstàncies actuals
aquest executiu no perd ni perdrà de vista. De fet, la inversió
per fer front a l’emergència climàtica i ecològica, que no es pot
deslligar de l’arribada d’aquesta i altres pandèmies provocades
per la zoonosi, suposa una oportunitat per diversificar el nostre
model econòmic.

És per això que diverses actuacions impulsades per la
Conselleria de Medi Ambient i Territori són presents en el
pacte de reactivació de les Illes Balears per a la seva execució
a curt, mitjà i llarg termini. Algunes d’aquestes actuacions ja
han iniciat la seva execució; altres es veuen reflectides en els
pressuposts de l’any que ve, que les acaba de presentar; i un
tercer grup es veuran integrades en els pròxims exercicis. 

D’acord amb el context de l’emergència ecològica en el
qual estam inserits cal destacar més que mai les accions
emmarcades en l’impuls de l’economia circular, com per
exemple el cànon de residus, que fomenta la reutilització i el
reciclatge; les subvencions destinades a la generació de llocs de
feina en persones de risc d’exclusió social a través del
tancament del cercle de residus turístics, on ja coneixem alguns
casos d’èxit que hem pogut visitar aquests darrers mesos; o la
prova pilot també del sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos a l’illa de Formentera, que es durà també a terme
l’any 2021. 

O altres actuacions incloses, de fet, en el pacte per a la
reactivació econòmica són les del pacte per l’aigua, que abasta
obres en torrents, sanejament i depuració i abastament, algunes
de les quals he desglossat durant aquesta compareixença, i que
prevèiem augmentar sobretot obrint la porta als ajuntaments
gràcies als fons europeus Next Generation per tal que puguin
dur a terme accions prioritàries a la xarxa de clavegueram
municipal, per exemple, amb la reducció de pèrdues i la
separació de xarxes unitàries, que són les principals
responsables dels abocaments d’aigües mixtes; a la xarxa de
distribució municipal d’aigua potable, amb la reducció de
pèrdues, que estan al voltant del 26% segons les dades
aportades pels mateixos ajuntaments; a la construcció de
dipòsits d’aigua; a les solucions verdes per minimitzar el risc
d’inundació.

Accions encaminades, per tant, a augmentar la resiliència de
les Illes Balears tant pel que fa a les inundacions com a les
sequeres, i amb una clara aposta, per altra banda, per
aconseguir la contaminació zero.

Precisament l’augment de la resiliència del nostre litoral
davant els fenòmens meteorològics adversos també ens fa
seguir apostant per la conservació de la posidònia, que a més és
captadora de CO2 i font de biodiversitat en el marc del Pla
d’inversions en conservació del nostre medi marí, a través del
qual..., i de l’economia blava. Continuarem millorant la qualitat
del nostre litoral en la lluita contra els plàstics a la mar o els
residus a les platges, mentre aspiram a gestionar de manera més
efectiva i propera el nostre domini públic marítim terrestre,
encara en mans de l’Estat.

L’economia verda inclosa en el pacte de reactivació també
té el seu trasllat als pressuposts de 2020. La quantitat total que
es dedicarà el 2021 a aquestes polítiques és de 35,9 milions
d’euros, quan el 2020 eren de 33,6 milions d’euros;
incrementam, per tant, en 2,3 milions d’euros, que es destinaran
al control d’espècies invasores, als espais naturals protegits, i
a les masses forestals tant per a l’autoprotecció contra els
incendis forestals com per a la lluita contra les plagues i les
conseqüències dels fenòmens meteorològics adversos, entre
d’altres.

Tenim a més l’ambició de millorar i ampliar totes aquestes
polítiques, algunes d’elles pioneres, a través dels fons europeus
esmentats que arribaran al llarg dels propers anys amb el Pla
nacional de resiliència i recuperació estatal.

Sigui com sigui, mantenim el nostre compromís amb la
sostenibilitat present i futura del país. Per això els deman que
donin suport als pressuposts que conformen la secció 15
referents a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. L’he escoltat atentament i això
pareix el Govern de les excuses, vostès sempre posen excuses.
Excuses en competències; sabem que algunes és cert, és cert, i
no li ho vull negar, que algunes d’aquestes esmenes que hem
presentat potser no siguin competències directes del Govern,
però també és cert que la viceversa, és a dir, que les
administracions locals, moltes voltes assumeix competències
que sí són del Govern. Jo només n’hi vull recordar alguna. Per
exemple no sé si considera normal que els consells hagin de
finançar un hospital, per exemple, i bé ho està fent; o una
escola d’hostaleria, que l’estan (...). També ho està fent.

(Alguns aplaudiments)
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O fins la construcció, fins i tot, de les aules de la Universitat
de les Illes Balears a Eivissa, que també ho va fer. Vull dir...,
a voltes hem de compartir aqueixes responsabilitats, i el
Govern crec que és el primer que ha de ser capaç de
consensuar, cosa que pareix que no estan disposats a fer.

Vostè aquí el primer que ha fet ha estat tornar-nos a
presentar el pressupost, com ja va fer a la compareixença; sí,
ens ha presentat una volta més el pressupost, i ja el coneixem.
Ens ha deixat clar, això sí, que incrementar un cànon, un cànon
d’incineració que fins ara no pagàvem; això ja ens deixa més
tranquils, és a dir, tenim un impost més.

Vol tenir un paper, diu, amb els pressuposts, en la
recuperació econòmica. Això vostè ho ha dit, ho ha dit aquí.
Bé, nosaltres li oferíem precisament tenir un paper més viu, li
traslladàvem 38 milions d’aqueixa partida de la secció 31
precisament per destinar-los a aqueixa política viva que vostè
ha defensat aquí, però que no ha parlat absolutament d’acceptar
cap de les nostres propostes que van en aqueixa direcció. Per
tant creim que vostè diu una cosa però en pensa l’altra, o
viceversa, ja no sé com ho fa.

Parla de tarannà, de negociar, però negociar és acceptar
alguna cosa. Si vostès parlen de negociar i no accepten res no
sé què negociaran, vull dir...

(Alguns aplaudiments)

... vostès ens demanen directament submissió, és a dir, que
aprovem el que vosaltres heu fet. Se suposa que el Partit
Popular, amb cinquanta esmenes, i la resta de grups de
l’oposició, que n’hi han presentat altres tantes i que nosaltres
estam pràcticament d’acord amb tot el que li demanen perquè
són necessitats, totes aquestes esmenes no són bones, no van en
la bona direcció, i en canvi nosaltres hauríem de donar suport
als seus pressuposts directament, amb submissió total, sense
negociar, perquè vostès s’hi neguen.

Ha dit també que algunes d’aquestes esmenes que hem
presentat són obres que ja estan adjudicades. Miri, és cert que
en una setmana nosaltres no podem refer un pressuposts i per
tant n’hi pot haver alguna que no sigui rigorosa i que per tant
no passa res que no l’acceptin, efectivament; si n’hi ha alguna
que ja està adjudicada idò aqueixa està justificat que no
l’acceptin, però no hi està en les altres quaranta-vuit, aqueixa
és una de tantes.

Vostè ha dit aquí, i a més nosaltres hi estam d’acord, que
donava suport a les esmenes de Formentera. Bé, no, millor dit,
vostè dóna suport a totes les esmenes que fan els seus grups que
donen suport al Govern o bé que formen el Govern, només
faltaria; això sí que demostra un sectarisme total a l’hora de
negociar, vostès només negocien amb vostès mateixos. Per tant
no ens vengui a dir que ha negociat.

Estam d’acord que vostè ha dit que donaria suport a
l’esmena que fa Formentera, de pagar-li el transport dels
residus sòlids de Formentera a Eivissa; però no ha dit res, no ha
dit res dels seus compromisos precisament de pagar aquest 30%
que li he dit, i esper que a la segona intervenció, a la rèplica,
vostè faci memòria i em digui alguna cosa sobre què pensa fer,

perquè en realitat, i vostè sap que fins i tot a la presentació, si
no ho record malament, li vaig dir que li faríem una esmena, i
també li vaig dir que fins i tot li deixàvem posar, a vostè, la
quantitat. Vostè no ha posat quantitat ni n’ha fet cas, ni tampoc
no fa una esmena. Vull dir que pareix que falta voluntat,
voluntat política, perquè això és voluntat política, es pot fer, de
dur endavant aquest finançament que, per cert, és discriminatori
perquè a les altres illes s’ha fet un finançament en aquest sentit,
sí, s’ha fet, i Eivissa és l’únic lloc on no s’ha finançat
absolutament res. Per tant ara a la segona intervenció estic
convençut que vostè em dirà que ens accepta l’esmena, i en
aquest cas estarem tots una mica més satisfets.

Aquí..., bé, aquí tenim..., ha parlat de poques coses,
realment, de les nostres esmenes. Senzillament li he de dir -ja
li ho vaig dir en comissió- que no acceptar cap proposta del
Grup Popular és un error, un error seu, per part seva, perquè
vostè sap, com jo, que aquestes propostes no se les treu de la
màniga el Partit Popular, ni molt menys, aqueixes esmenes, que
a més es veu clarament perquè els altres grups fan esmenes en
aquest mateix sentit; és el que ens demanen els ciutadans i és el
que ens demanen els ajuntaments de totes les Illes. Per tant crec
que és un error i una arrogància que vostès ni tan sols facin una
simple transacció a cap d’aquestes esmenes, perquè demostren
que vostès diuen una cosa, però fan l’altra.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, dentro de un marco
complicado por la COVID-19, hemos de desarrollar políticas
transversales que garanticen, atendiendo a la emergencia
climática decretada por este gobierno y con el horizonte puesto
en la Agenda 2030, el futuro sostenible. La resiliencia que
plasman estas cuentas realistas y ajustadas a las necesidades de
la conselleria, van a permitir a lo largo de 2021 desplegar
políticas solidarias y sostenibles, atendiendo a los problemas de
medio ambiente con perspectiva de género. De la coordinación
de este área de Medio Ambiento con el resto de consellerias,
surge un impulso decidido por la reactivación y diversificación
económica, verde, sostenible, progresista y en catalán. Eso lo
sabemos hacer todos, Sr. Conseller, usted no me contesta a mi,
yo tampoco perderé el tiempo contestándole a usted.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió incidental
contesta el Govern, té la paraula el conseller Mir.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, vostè em
comentava que era el govern de les excuses i vostè deia que les
excuses per a nosaltres eren el tema competencial. Òbviament
nosaltres si no tenim competència per fer algunes coses, doncs
no podem acceptar una esmena al respecte. I per tant, jo em
deman què feien vostès quan governaven? I què feien vostès
quan tenien la Conselleria de Medi Ambient i Territori? Per
tant, en aquest sentit jo, Sr. Juan, crec que no estan massa en les
condicions de donar lliçons al respecte, tot i que la Sra. Riera
perdi els estreps i es posi una vegada més nerviosa.

El que fa aquest govern és precisament establir mecanismes
de coordinació i col·laboració amb els ajuntaments. Hi ha una
cosa que es diu el pacte per l’aigua, que estic segur que vostè
n’ha sentit parlar, que precisament versa sobre aquest aspecte.
I després s’han firmat convenis amb els tres consells insulars,
en els quals el Govern aporta 15 milions d’euros, precisament
per ajudar que els ajuntaments duguin a terme doncs actuacions
de les seves competències, que entenem que són actuacions
complicades i costoses, i així és com ajuda el Govern perquè
els ajuntaments puguin dur a terme aigües, entre d’altres, en
temes hidràulics, però òbviament no subrogant les seves
competències.

Vostè òbviament una vegada més, me critica el cànon de
residus. Tampoc no establiré un debat amb vostè sobre aquest
tema, perquè sabem que no ens posarem d’acord. Ara bé, sigui
coherent i no critiqui aquestes mesures alhora que, quan fa
intervencions que no tenen determinades connotacions, em
parla vostè i el seu grup parlamentari, de la necessitat de
protegir el medi ambient, del canvi climàtic, etc. I alhora me
critica un cànon que l’únic objectiu que té és precisament
contribuir als efectes pal·liatius d’aquest canvi climàtic. 

Clar, vostè em parla també de negociar i jo li dic, home, es
pot acceptar allò acceptable, el que no faré jo és acceptar la
demagògia que vostès em presenten traduïdes en esmenes. Per
tant, Sr. Juan, és a dir, jo acceptaré i negociaré allò que sigui
negociable i acceptable, però no negociaré allò que no sigui
acceptable de cap de les maneres, que és bona part de les seves
esmenes.

I el compromís de Ca Na Putxa, Sr. Juan. Jo ja he contestat
aquí en diverses ocasions, la mateixa presidenta del Govern
també ho va dir a la inauguració de la planta i de l’àrea
ambiental de Ca Na Puxa. Aquest govern té el compromís de
negociar amb el consell insular les vies de finançament més
òptimes i més eficients per a la gestió de residus de l’illa
d’Eivissa. Li torn dir aquí, tal i com ja li he dit altres vegades.

I als senyors de VOX, a la primera intervenció li han sobrat
4,5 minuts, en aquesta segona intervenció ha intervingut 20
segons i això es contesta en una cosa: que vostès no fan feina.
Aquí només vostès fan ideologia, vostès no fan feina, es va
demostrar que el Sr. Campos no s’havia llegit ni els pressuposts
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori a la
compareixença en aquesta sala de plenaris. Vostès no fan feina,
a vostès els importa un rave, parlant malament, el medi
ambient. Vostès utilitzen el medi ambient i qualsevol altre

aspecte, per fer ideologia sectària. I aquesta és la seva feina
aquí, és l’única feina que vostès tenen...

(Remor de veus)

I de fet l’única aportació seva -senyors del Partit Popular,
que tant de suport els donen, també es posen nerviosos-, la seva
única aportació ha estat prohibir o eliminar la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, perquè això és l’únic que vostès
saben fer, eliminar pensaments diversos, eliminar la gent que
no pensa com vostès, eliminar aquells que divergeixen del
vostre pensament, eliminar aquells que se senten patriotes
d’una manera diferent a vostès...

(Alguns aplaudiments)

... eliminar aquells que no entenen les famílies com vostès,
eliminar aquells que no parlen la llengua que vostès volen
imperar. Aquesta és l’única feina que vostès saben fer i ho han
demostrat una vegada més. Per tant, no em vengui vostè a dir
que per a vosaltres el medi ambient és important, quan han
demostrat que per a vosaltres el medi ambient és una cosa banal
com qualsevol altra cosa que no sigui patriotisme sectari,
patriotisme ranci i sectarisme al respecte.

Per tant, en aquest sentit entenc també que vostès es donin
per contestats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Correspon ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, buenos días,
conseller. Primeramente solamente decirle, nos acusa de
habernos equivocado de competencias en algunos puntos. Es
verdad que se ha podido traspasar alguna, pero es que quiero
recordarle efectivamente que el Govern está en dejación de
funciones en muchas de sus competencias y que entonces tienen
que suplir los consejos, ya sea conservatorio es el caso de
Menorca, hospitales, etc. Entonces obviamente cuando el
Govern no hace lo que tiene que hacer, los consejos lo hacen,
pues entonces estamos en una situación similar.

Sabrá usted que son un presupuestos suyos de 147 millones,
nuestro grupo ha hecho, o ha pedido cambios, pues más o
menos 1,7 millones. 

Algunas de las enmiendas que vienen hoy y que sometemos
a su consideración de nuevo, a ver si..., primeramente bueno,
pues... una cosa bastante importante que sería un proyecto de
recarga de acuíferos en la isla de Menorca. Se le ha hecho una
propuesta, se le ha pedido que se dote de 1 millón de euros. Me
parece que es importante, los acuíferos de Menorca tienen un
problema, los acuíferos de Menorca tienen una calidad que no
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es la que debería ser y la recarga de acuíferos pues podría
solucionar un problema de la población.

Luego hemos hecho una petición para que se lleve un
estudio de mejora de calidad de agua en los municipios de la
isla de Ibiza. Estamos hablando de un estudio, no estamos
hablando de millones de euros, estamos hablando de una simple
dotación de 10.000 euros para poder hacer un estudio.

También hemos pedido que se lleve un control de calidad
más exhaustivo. También es un monto que no es importante,
para la calidad del agua del Parque Natural de Ses Salines de
Ibiza y Formentera. Esto es importante, es un parque natural
que tiene problemas, que tiene problemas todos los años, que
tiene problemas de aguas que no están correctamente guiadas,
aguas negras. Entonces es importante que se pueda controlar.
Aquí tampoco estamos pidiéndole mucho dinero.

Un proyecto que es importante y que tampoco ustedes le
han prestado atención, es que pedimos que se haga un estudio
para saber en qué estamos, un estudio de la calidad de las
masas de agua subterránea de las islas de Ibiza, Menorca y
Formentera. Son estudios por los que no se están pidiendo
muchas cosas, estudios que son absolutamente necesarios
porque estamos hablando todos los días de acuíferos, de aguas,
y, bueno, estamos hablando de 10.000 euros para unos
estudios. Entonces hemos tratado en todo momento, cuando
hemos pedido una partida, o que hemos pedido que se dote un
partida de dinero, en todos los casos, y digo bien, en todos los
casos hemos contactado con las personas responsables para
pedir que se nos indicase cuánto dinero hacía falta, para no
estar pidiendo fondos sin saber de qué estábamos hablando.

Hay una afectación que también se pidió del presupuesto
para el uso en ciertos espacios naturales con necesidad de
protección urgente, como es el Parque Natural de Ses Salines
de Ibiza y Formentera. En este caso estamos de acuerdo con
nuestra compañera de Gent per Formentera; no suelo estar
mucho de acuerdo con ella, pero en este caso coincidimos
porque es un parque natural compartido y estamos en ello los
dos.

Se pidió también que se mejorasen los vehículos del
Servicio de planificación forestal, que necesitan ser renovados
y reforzados para que puedan llevar a cabo sus actividades.
Aquí habíamos pedido dos cosas, primero servicios de
planificación forestal y vehículos del IBANAT. En vehículos
del IBANAT nos pusimos de acuerdo y la conselleria aceptó
que se dotasen; habíamos pedido lo mismo para planificación
forestal porque son vehículos que son bastante antiguos, un
tema que es muy importante para nuestras islas y, bueno, el
personal tiene que estar correctamente equipado, y esto
tampoco nos lo hemos inventado, esto han sido datos que nos
han venido del propio personal. Entonces simplemente hemos
querido dotarlo de nuevo, un monto que no es excesivo pero
que permitirá al servicio funcionar correctamente.

Hemos también pedido que se haga un estudio sobre la
situación de la planta de tratamiento de residuos de Ca Na
Putxa, un estudio -no es mucho dinero- un estudio para saber
qué va a pasar después; esa planta está llegando ya al límite de
vida, y sería interesante saber qué vamos a hacer después antes

de esperar a que eso pase. Evidentemente estamos pidiéndole
35.000 euros para un estudio, muy lejos de los 27 millones a
los que ustedes se comprometieron, un 30% que no han hecho,
y bueno, que les ha (...) por lo menos que la presidenta
Armengol pudiese hacerse una foto el otro día en Ca Na Putxa,
un buen regalo del presidente del consejo y la foto más cara del
mundo, porque son 27 millones por una foto.

Y simplemente quiero darle las gracias por haber aprobado
una enmienda nuestra también de 330.000 euros para hacer
actuaciones precisas sobre..., según el informe 2019 que existe,
sobre las depuradoras de Cala Sant Vicent, Sant Joan de
Labritja i Sant Josep, excepto la ciudad de Eivissa, y se lo
agradezco.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, començam
aquestes segones jornades maratonianes; a veure si acabam una
mica més prest que ahir, que no complirem el decret d’acabar
així com tocava.

Bé, durant el dia d’ahir vaig sentir discursos que
sincerament pens que no pertanyien als pressuposts, i mirin que
hi ha molts de temes dels quals es pot parlar i hi ha molt de
marge. Per tant intentaré centrar-me en les esmenes que hem
presentat en aquesta secció 15 de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori.

Hem presentat devuit esmenes amb un valor aproximat de
14.500.000 euros. També ara, com he comprovat amb els
diferents grups de l’oposició que m’han precedit, de les
vuitanta esmenes aproximadament que hem presentat des dels
grups de l’oposició no més se n’ha aprovat una.
Desgraciadament he de dir que d’aquestes..., de les seccions, és
de les poques que al nostre grup parlamentari en concret no
se’ns n’han aprovat, però bé, ho intentarem encara avui.

I les esmenes les podem agrupar en diferents blocs per
poder facilitar les explicacions. En el primer bloc o la primera
esmena que els presentam és l’increment d’una partida per al
personal tècnic, per poder contractar personal tècnic per poder
desbloquejar els projectes pendents d’informes de Recursos
Hídrics. És vera que l’any passat ja vàrem presentar una
esmena en el mateix sentit, i és perquè les autoritzacions i els
informes no surten. Aquesta secció, Recursos Hídrics, està
col·lapsada, i les tramitacions van molt lentes, i el que vol la
ciutadania són solucions. El dia de les comissions ens varen dir
que no era l’única solució i és cert, però és una solució més,
poder contractar personal tècnic perquè siguin més àgils i
puguin donar solucions i resolucions a aquests informes. És
vera que també des del nostre grup parlamentari hem intentat
simplificar la normativa sobre el decret llei i no va ser possible,
però ho seguirem intentant cada vegada que puguem perquè
consideram que s’ha d’agilitar, i en vistes que parlam tots que
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l’economia hem d’intentar que ressorgeixi i hem d’intentar
posar totes les passes i posar totes les accions possibles damunt
la taula, aquesta n’és una perquè aquests expedients solucionats
puguin tenir continuïtat i es puguin desenvolupar les tasques
que aquests marquen.

El segon bloc és un tema d’adquisició de propietats. Per què
aquests?, també és una pregunta que es va fer a les comissions,
per què aquests i no per què un altres? Perquè hi ha una petició,
aquests espais poden ser públics, i són espais que des dels
diferents ajuntaments o des de les diferents seccions s’ha
demanat que ho siguin, i per tant nosaltres ho hem posat
damunt la taula. És la compra de la finca de Cala Varques, que
és una finca emblemàtica que hi ha en el Llevant; també hem
demanat la compra de la finca de Son Quint, és una finca que
a Palma li podria donar molt de marge per fer diferents
activitats a l’aire lliure, d’oci, d’esport, etc., i consideram que
seria un punt molt important verd dins Palma. També dins la
mateixa línia d’esmenes hi ha l’adquisició d’espais lliures
públics conveniada amb els diferents ajuntaments, per poder
ajudar-los a comprar aquests espais que moltes vegades amb
una petita ajuda els pots donar molt d’aire. I per acabar dins
aquest bloc també demanàvem l’adquisició o la col·laboració
per a l’adquisició de la fàbrica nova de Sóller, que és un edifici
industrial declarat bé d’interès cultural.

El tercer bloc d’esmenes que hem presentat és on parlam de
torrents. També és una esmena on reincidim i reivindicativa de
cada any, per a la neteja de torrents; hem comprovat que una
bona neteja és imprescindible i per tant demanam aquests 2
milions d’euros per augmentar la partida destinada a la neteja
dels torrents. Dins la mateixa línia dels torrents demanam un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Porreres per a
l’ampliació de la síquia torrent de Banyeres per poder absorbir
l’augment de cabal. I per acabar també en aquest bloc
d’esmenes demanam el cobriment, o la redacció del projecte
bàsic i d’execució del cobriment de la tercera fase del torrent
que passa per Manacor. És vera, i aquí també ho vull dir, que
a les comissions varen dir que no tenien voluntat de cobrir
torrents, i això també pens que és deixar les feines a mitges i no
és seriós, perquè ja s’han fet unes fases i s’haurien d’acabar.

En un quart bloc parlam de les xarxes d’aigües. Hi ha una
esmena en què demanam un projecte de renovació integral de
la xarxa d’abastament d’aigua potable i sanejament a Sa Pobla,
de 200.000 euros; i una d’1.920.000 euros de desnitrificació
biològica per millorar el cicle de l’aigua a l’àrea d’influència
del Parc Natura de S’Albufera per mantenir o per poder
mantenir aquest espai.

Una altra partida, un altre bloc d’esmenes, és la de
depuracions, que sempre s’han de mantenir, ampliar o renovar.
Dins d’aquest bloc d’esmenes demanam una partida per
ampliar els projectes en general de les depuradores d’1 milió
d’euros. També demanam la construcció d’una depuradora a
Maó-Es Castell, a Menorca, de 2 milions d’euros. I una tercera
esmena de reutilització d’aigües depurades a Eivissa.

També a Eivissa tenim una sèrie d’esmenes per poder
destinar al Centre de Recuperació d’Espècies Marines, amb
100.000 euros. També a Eivissa destinar una part al Consorci
de Recuperació de la Fauna per controlar i eradicar les serps

invasores a aquesta illa. És veritat que a Eivissa hi ha moltes
serps i a Mallorca en el Llevant, i segur que en té constància,
també és un problemàtica molt gran que consideram que s’ha
d’intentar eliminar. 

També dins del punt d’Eivissa tenim la instal·lació de boies
ecològiques de Cala Salada. 

Ja acab, em queden dos blocs. Una esmena més a aquest
bloc seria la de destinar 1,5 milions d’euros al reconeixement
dels treballadors de l’IBANAT, de l’àrea d’extinció d’incendis,
per tenir la categoria professional de bombers forestals. I una
esmena per compensar els municipis d’Artà i Campos pel
perjudici que els causa les mesures de protecció del territori.
Pensam que es donen ajudes directes a altres municipis per
recuperar i per mantenir espais naturals, i en aquest cas que són
dos municipis que sempre han defensat el territori hi hauria
d’haver qualque tipus de compensació que no tenen.

Ja per acabar, els deman que no em parlin, que no ens parlin
de competències, com ja varen fer a les comissions alguns dels
grups que donen suport al Govern i avui ha fet el mateix
conseller. No ho diguin, perquè saben que si hi ha voluntat
política hi pot haver col·laboracions i no importa que diguin
que no en facin, perquè justament en aquests pressuposts i
també dins aquesta secció enguany se n’ha aprovat alguna. 

Moltes vegades, i ja ho ha dit el Sr. Mariano, que moltes
vegades els municipis adquireixen tasques que no són
competències dels municipis i ho fan per donar solucions i per
donar una millor qualitat de vida als ciutadans. Per tant, diguin
o bé que no són prioritàries, o bé que no els interessen, o bé
que no hi ha recursos, però no s’excusin en les competències
perquè, repetesc, amb voluntat sempre es poden arribar a
consensos i a donar soluciones.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Els he de comunicar, abans de donar la paraula a la Sra.
Font, que la diputada Sra. Sílvia Tur ha presentat un escrit amb
la retirada de les esmenes 16870, 16871 i 16884. Ara sí, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Abans de
començar voldria agrair a tots els grups parlamentaris la seva
bona voluntat perquè puguem corregir una errada que hem
comès retirant l’esmena RGE núm. 16863. Aquesta correcció
per tal que la puguem debatre i votar només ha estat possible
gràcies a la seva bona voluntat, així que, gràcies a tots els
grups.

Aquesta esmena en concret i l’única que s’haurà de votar
del nostre grup fa referència  a la xarxa ICTIB, de custòdia del
territori per a activitats dutes a terme el 2021 i el 2021, i per
què incloem el 2020? Doncs, perquè per motius diferents
aquest any no hem rebut la subvenció que se’ns va atorgar a
través dels pressuposts d’aquest 2020 passat o que vivim
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encara. A més, volem també reivindicar la custòdia del territori
com una eina de preservació ambiental i desenvolupament
socioeconòmic.

Les esmenes dels grups de l’oposició a la secció de medi
ambient s’han orientat bàsicament, en gran mesura, al cicle de
l’aigua. L’aigua és la gran assignatura pendent de tots els
governs, i costa de creure tenint en compte que és bàsica per a
la vida humana i més en un territori finit i fràgil com el nostre.
El que passa, per desgràcia, és que les actuacions sobre el aigua
no són vistoses políticament, però són absolutament necessàries
per garantir la qualitat del seu abastiment així com de la seva
circulació per les nostres xarxes. Així, sigui benvinguda
aquesta nova preocupació o aquesta preocupació. 

Una altra vegada ens trobam amb les qüestions
competencials. Jo no hi vull entrar directament perquè el Sr.
Conseller ja he fet les seves explicacions i després els grups del
Govern hi faran més incís, però sí que ens hem fixat que moltes
de les esmenes que es fan volen aprofitar les partides
econòmiques europees. I no ho dic amb to de crítica, ni molt
manco, perquè aquestes ajudes s’han d’aprofitar. Però esperam,
esperam, sincerament que sigui per propiciar aquest canvi de
model que aquestes línies econòmiques europees cerquen. 

Per tant, els demanaré, i des de la total innocència, les seves
esmenes s’orienten en aquest sentit en la reorientació del
model?, aquestes esmenes impliquen un mea culpa per no
haver fet els deures quan tocava? I no és una crítica
específicament per al PP, és una crítica generalitzada perquè
tenim un problema greu amb l’aigua en aquesta comunitat.

En plena crisi de la COVID-19 el cicle urbà de l’aigua ha
adquirit una major rellevància i s’ha convertit en un agent
essencial per garantir la salut i la higiene de la ciutadania
fomentant un creixement sostenible que pugui contribuir a
millorar el medi ambient, a més d’aportar a la recuperació
econòmica generant llocs de feina. 

Perquè cal assumir que els problemes que tenim amb
l’aigua tenen molt a veure amb l’escassa planificació i inversió,
perquè la xarxa no està en bones condicions, perquè pensam
que la capacitat de càrrega de les nostres illes és infinita, i no.
Els recursos naturals de les nostres illes són finits. 

Ja ho he dit abans, el conseller ja ha explicat la negativa del
Govern a moltes de les esmenes presentades, jo no hi entraré.
Sí que voldria dir que vull entendre i que entenem la
intencionalitat d’aquestes esmenes i mirant-les bé jo crec que,
o almenys jo ho faig, pens que s’han fet amb una clara voluntat
de reactivar l’economia millorant el cicle de l’aigua, i els ho
dic, benvingut sigui. Ara bé, sí que és cert que ens han sorprès
una mica les esmenes que volen compensar el territori, Sra.
Sureda. Li he de dir perquè, clar, nosaltres sempre hem vist la
preservació del territori com un valor afegit, com una qüestió
molt positiva. De fet és açò, la preservació del paisatge és un
valor afegit. Clar, jo pensava aquests dies, si a Menorca no
haguéssim fet aquesta lluita de preservació del territori avui en
dia no seríem Reserva de la Biosfera. Evidentment s’han de fer
tot un seguit d’esforços, també econòmics, no ho pos en dubte,
però que a la llarga, a la llarga tenen una resposta positiva i, a

més, vivint el que vivim amb la crisi de la COVID. Crec que el
futur ha de ser verd o no serà.

Des de MÉS per Menorca hem insistit des de fa molt de
temps en aquesta necessitat de canvi de model i de
diversificació i aquest canvi ha de passar obligatòriament per
l’ecologisme, per la preservació i, el més important, per trobar
l’equilibri de la petjada humana en el nostre entorn.

Nosaltres mantindrem el sentit de vot fet a comissió, a
excepció d’aquelles esmenes transaccionades. I torn a agrair-
vos la vostra bona predisposició.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, bon dia
a tothom. A nuestro grupo parlamentario los presupuestos
generales nos parecen adecuados, me refiero a estos en general
y también a los de la Conselleria de Medi Ambient, sobre todo
teniendo en cuenta el particular momento en el que vivimos, un
presupuesto que ha puesto el acento en materia social
fundamentalmente, pero sin por ello rehuir las inversiones en
otros campos, como el que ahora tratamos, o el mantenimiento
o mejora de algunas partidas contempladas en los distintos
programas de esta conselleria.

 Creemos desde nuestro grupo que, a pesar de las urgencias
derivadas de atender las necesidades sociales ocasionadas por
la pandemia, no se han dejado de lado las políticas que tienen
que ver con el medio ambiente, ya que son fundamentales para
construir una alternativa a la actual situación ambiental global,
caracterizada por carencias ambientales importantes en
distintas materias que, además, influyen tanto en la salud como
en el empleo y, por tanto, en la propia economía. 

La crisis climática sigue estando ahí. Es un problema
innegable que ha quedado en un segundo lugar debido a la
crisis sanitaria. Y la pérdida de biodiversidad sigue estando ahí,
y también ha quedado en segundo lugar o también podríamos
decir que en tercero o en cuarto, dada su poca visibilidad,
debido también asimismo a esta crisis sanitaria. 

Pero lo que podrían parecer problemas distintos sin relación
a alguna, no son tal. Calentamiento global, pérdida de
biodiversidad y pandemia son parte del mismo problema.
Siguiendo el análisis del panel intergubernamental de la ONU
sobre biodiversidad -el IPBES-, no hay un gran misterio en esta
relación, ellos dicen textualmente: “las pandemias están
completamente provocadas por las actividades humanas y estas
actividades son las mismas que causan la crisis climática y la
extinción masiva de especies. La explotación insostenible del
planeta”, así de claro lo dice el dictamen de este organismo de
la ONU.
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Entre las agresiones que conlleva esta explotación
ambiental, el IPBES señala el cambio en el uso de los suelos,
la expansión de la agricultura intensiva o el comercio con vida
salvaje. Al mismo tiempo, todas estas actividades son
responsables, además, de al menos el 23% de las emisiones de
gases de efecto invernadero, según datos que indica el panel
internacional de expertos en el cambio climático. Para
completar el panorama, también han conllevado hasta 1 millón
de especies que estén al borde de la extinción, una tasa que
supera, varias veces, la media de los últimos 10 millones de
años. 

A estas situaciones no son ajenas las Illes Balears: nuevos
fenómenos meteorológicos, comportamiento desconocido de la
fauna o presencia de especies invasoras, tanto de flora como de
fauna, algunas tan peligrosas como el mosquito tigre, no son
más que un ejemplo de estos cambios en el clima y en la
biodiversidad provocados por unas actividades claramente
depredadoras.

Por todo ello, es primordial dar respuesta desde la
perspectiva ambiental y por ello es importante definir
correctamente un presupuesto en esta materia determinando
claramente los objetivos y aplicando la normativa más reciente.
Así, el hecho de desplegar la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de
residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, tendrá un
papel importante en el 2021, año en que entrará en vigor la
previsión de la venta y distribución y uso de productos de un
solo uso en las Baleares. A partir del 1 de julio, además, se
implantará un canon sobre vertidos e incineración de residuos,
similar al que ya tienen otras comunidades autónomas y que
será progresivo, finalista e insular, con el objetivo de cambiar
el modelo de producción y gestión de residuos de la comunidad
autónoma.

En este sentido, nos ha llamado la atención que sea
prácticamente pedido por parte del Partido Popular la
eliminación del articulado: “el canon sobre incineración y
vertidos, gravamen y sistemas tarifarios de residuos domésticos
o municipales”, reflejados en el artículo 40 y siguientes. El PP
pretende eliminarlos, no entendemos exactamente por qué, a no
ser, porque la incineración es un negocio y, además, va en
contra de la Ley de residuos y suelos contaminados y de la
Directiva marco de residuos 2018, 8/851, del Parlamento
Europeo. Pero lo que no tienen en cuenta es que quemando
contaminamos el aire con distintas sustancias químicas, algunas
seriamente dañinas para la salud, por ello, el canon, más que
una cuestión recaudadora, lo que tiene es una función
preventiva: consumir menos, reutilizar, reciclar, no quemar, no
verter. 

En cuanto a las enmiendas, rechazamos todas las enmiendas
a la totalidad, tanto las del PP como las de VOX. No se acaba
de entender, aunque obviamente es legítimo, hacer una
enmienda a la totalidad como si no hubiera nada que fuera
salvable en unos presupuestos. 

En cuanto a la de VOX, de suprimir la conselleria de
Agricultura, evidentemente, no estamos nada de acuerdo,
porque... Bueno, sí, unir, mejor, sí, perdón, tiene razón, tiene
razón: unir la conselleria de Medio Ambiente con la de
Agricultura, efectivamente eso es lo que ha dicho el diputado

Sr. Rodríguez, pero yo creo que están muy bien tal como están.
¿Y por qué lo están? Porque aquí, lo que tratamos desde el
grupo parlamentario es impulsar la diversificación económica
y una de ellas es potenciar precisamente la agricultura, la
ganadería, la pesca, la pesca que tan importante es en estas islas
también... Y de la manera que está señalando la Sra. Marí, que
es una experta en pesca y sabe por qué enfatizo la importancia
de este sector. Y por eso entendemos que la Conselleria de
Agricultura tiene que estar ahí precisamente para dar esa
importancia a ese sector primario. Esta es nuestra defensa,
creemos que importante.

También aquí creemos importante resaltar la importancia
que tienen distintos programas de las distintas direcciones
generales de esta conselleria, precisamente, para mitigar eso de
que estamos hablando, del cambio climático, la pérdida de
biodiversidad. Entendemos que el programa relativo a la
ordenación del territorio y el urbanismo es importante porque
trabaja bastante la ordenación del litoral, un tema fundamental
teniendo en cuenta el sector turístico tan importante de estas
islas y su incidencia en esta zona territorial.

Con respecto a este programa en concreto, se presentaron
dos enmiendas por parte de la oposición: una, del Partido
Popular, que no corresponde a esta sección, pertenecería a otra
sección, al tratar de placas solares; y otra de El Pi, que no es
competencia de esta conselleria a la que la presentan.

En cuanto al programa de dominio público hidráulico, es un
programa inmensamente importante porque allí está la directiva
marco del agua, una de las directivas que más ataque ha
recibido por parte de los que quieren hacer negocio con este
recurso básico. Ahora, hace dos días, en el Parlamento Europeo
se aprobó un nuevo acuerdo sobre el derecho al uso del agua
potable, favoreciendo a los grupos más vulnerables que no
tienen ese acceso y tratando de minimizar al máximo el uso del
agua embotellada, promoviendo el uso en restaurantes, bares y
demás lugares, el agua potable de grifo. Aquí también se han
presentado varias enmiendas, algunas que son de competencia
municipal, otras que ya tienen partidas y, otras, que una que se
pide recarga de acuíferos de Menorca donde existe un plan
piloto en fase de licitación.

En cuanto a abastecimiento de aguas, también hay varias
enmiendas que también son de competencia municipal, cinco
en concreto del PP. Otras, están ya previstas o bien están en
ejecución. También hay otras, en este caso de El Pi, también,
que es de competencia municipal.

En saneamiento y depuración de aguas, este es un tema muy
importante, también, en cuanto a las indemnizaciones que se
reciben o que reciben los ayuntamientos y entidades públicas
en sus trabajos de mantenimiento. Hay enmiendas del PP donde
ya están previstos estudios en varias de ellas. Hay otras
enmiendas oportunas pero que ya están previstas sus mejoras.
En algún caso la inversión ya está ejecutada. En otras, las
propuestas están en fase de redacción o bien directamente, por
parte de la conselleria o por parte de los ayuntamientos. 

Pasando a la gestión de residuos, en un mundo donde cada
vez existen más residuos, donde los plásticos no solo están
presentes en el medio si no en nuestro propio organismo, la
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gestión y el control de esto, hoy día, es fundamental, por ello es
tan importante el impulso de la economía circular, algo que
puede crear empleo además de reducir residuos. 

En el programa de gestión de espacios naturales, un tema
básico para la conservación tanto de especies y de ecosistemas,
como es el paisaje resultante con actividad humana, en este
caso, ya están previstas inversiones para la Reserva de la
Biosfera de Menorca, algo que pide el PP en una de sus
enmiendas. Hay una enmienda de El Pi que pide compensación
por algunas medidas de protección implantadas, nosotros
entendemos que las medidas de protección implantadas nunca
deben considerarse un perjuicio, más bien deben considerarse,
en todo caso, un valor añadido. 

En cuanto al programa de conservación y mejora del medio
natural, este hace referencia a la transferencia de fondos para
la gestión del IBANAT, en este caso hay una enmienda de El
Pi para la compra de fincas que no es competencia de esta
conselleria. 

En planificación forestal, entendemos que también es muy
importante porque los bosques son superficies forestales, que
están degradadas por los fenómenos meteorológicos adversos
o afectados por incendios forestales, es un aspecto, por tanto,
que tiene una gran fuerza, también todas las medidas que se
toman o que se van a tomar para evitar la degradación del suelo
y la pérdida de cobertura vegetal delante de fenómenos como
la desertificación y los efectos del cambio climático. 

En cuanto a especies silvestres, también es fundamental en
relación con la biodiversidad, mantener o llevar a un estado de
conservación favorable las especies silvestres de la fauna y la
flora de las Illes Balears, además de gestionar el problema de
las especies exóticas invasoras. En este programa en concreto
no ha habido ninguna enmienda. En sanidad forestal, preservar
las masas forestales de las Islas Baleares de plagas y
enfermedades, es algo también esencial para mitigar los efectos
del cambio climático.

Y ya para ir acabando, hay una enmienda en el programa de
fondos de prevención y gestión de residuos de Ciudadanos, que
la competencia tampoco es de esta conselleria...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jiménez, hauria d’acabar.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Ya acabo. La Agencia Balear del Agua y Calidad
Ambiental, no existe..., una enmienda del PP, no hay convenio
con el Ayuntamiento de Santa Eulalia para poder llevar a cabo
su propuesta. Y en el IBANAT, en cuanto a una de las
enmiendas, la 17300 del PP, ya existe un estudio de viabilidad.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
membres del Govern, Sr. Conseller. La Conselleria de Medi
Ambient és una conselleria amb unes polítiques molt sensibles
a les Illes Balears i amb unes particularitats especials, una és
l’alt impacte territorial, municipal i insular. I això què implica?
Que tots els municipis, ajuntaments i els consells insulars són
part molt interessada en les seccions que la conselleria
desenvolupa i per tant, les demandes particulars creixen i
l’atenció d’aquesta cap a les realitats territorials es
multipliquen. I això és un fet que no passa a totes les àrees del
Govern per igual, poble a poble i illa a illa. 

I aquest fet obliga a haver de desenvolupar encara amb més
força un projecte general i global, que atengui les demandes i
necessitats generals i que tampoc no deixi de banda aquelles
legítimes pretensions municipals. I dic pretensions en el millor
dels sentits, aigua, territori, residus, avaluació ambiental,
biodiversitat, espais naturals són àrees que estan a l’agenda de
qualsevol batlia de qualsevol municipi. I, com dic, obliguen a
aquesta planificació general enmig d’una selva de pretensions
i pressions, legítimes per altra banda de cada municipi, una
gestió que forma part de la política. I davant aquesta dinàmica
viva i legítima, vostè Sr. Conseller, ha de fer equilibris per
atendre allò particular, sense desdibuixar allò general i entenc
que l’oposició, que aspira a governar a les Illes Balears, hauria
de fer el mateix, en el sentit de les esmenes que presenta, però
no és així.

Si repassam les esmenes que ha presentat el Partit Popular,
trobam un profund desequilibri municipal, especialment a l’illa
de Mallorca, el sud del Llevant mallorquí és el més actiu dins
aquest paquet d’esmenes. Santanyí, Campos, Ses Salines, etc.,
en contraposició a gran part d’altres zones de Mallorca, com la
Serra de Tramuntana, que no apareix pràcticament a cap
esmena de les del Partit Popular, o Palma i àrea metropolitana,
també amb un gran desequilibri, per posar exemples, n’hi ha
d’altres. Són zones que no són tan agraciades a les dinàmiques
d’esmenes del Partit Popular.

Per tant, Sr. Conseller, el primer que trob interessant en
aquests pressuposts és aquest equilibri que han de tenir,
territorial i insular, i la salvaguarda de les polítiques generals,
com la de l’aigua, amb una planificació d’una xarxa
d’infraestructures hidràuliques que el PP pareix no respectar en
presentar esmenes com les de conducció d’aigua entre
municipis, que com bé saben tenen una planificació hidrològica
històrica dins la conselleria i que vostès intenten rompre
aquesta continuïtat. Per exemple, no podem connectar -diguem-
un poble B amb un altre que sigui C, abans de no connectar l’A
amb el B, que és el que s’està fent. Per tant, si ens deixam
aquests trams entre mig, l’aigua no circula com hauria de
circular i arribar als nostres municipis. 

Rompent una política, Sr. Conseller, clientelista i a cop
d’efecte mediàtic, que teníem instaurada a la legislatura del Sr.
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Bauzá. I una política actual dels “dallonces” i dels “a verlas
venir” que tan bé representa l’actual batlessa de Campos, que
bé faria de centrar-se en la gestió municipal i desenvolupar les
seves responsabilitats per fer...

(Remor de veus)

... fer que l’Institut de Campos sigui una realitat i no traslladar
les culpes i la seva impotència a Recursos Hídrics i governar a
cop de barbarismes i castellanismes diaris a les xarxes socials.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I parlant de la (...), continuïtat i coherència, aquesta, la
coherència és la segona característica necessària a la seva
conselleria, Sr. Mir, i aquests pressuposts donen sentit a les
polítiques continuïstes respecte els darrers cinc anys de govern,
donant compliment a una planificació política, tècnica i sòlida. 

La tercera, les polítiques ambientals i de protecció
territorial en si. Polítiques que vostè ha explicat a la seva
intervenció, una intervenció amb topònims ben coneguts o
accions concretes amb gran renom: la protecció de Cabrera, el
cànon de residus, la prohibició de la venda, distribució i ús de
productes d’un sol ús, la prova pilot del sistema de dipòsit a
Formentera, etc., així com el 2020 ha estat també l’any del
Decret de protecció del territori. Esperem que el 2021 també
tengui candidats il·lustres per a l’any que ve, des d’aquest
mateix aforament, aplaudir-li la feina feta.

Els pressuposts de 2021, aquests són uns pressuposts
marcats per una tragèdia i no em referesc a les esmenes que ha
presentat el Sr. Rodríguez de VOX, sinó a la COVID-19. Una
pandèmia global que en especial virulència ha atacat les Illes
Balears, el seu sector productiu i la seva economia. 

La prioritat d’aquest govern amb aquests pressupots a què
des de MÉS per Mallorca donam suport, són la protecció de la
ciutadania, la protecció sanitària i social en definitiva i la
protecció també dels serveis públics com l’educació, així com
reforçar aquelles polítiques d’ocupació. Un conjunt de
polítiques que vendran reforçades amb els fons europeus, que
han de permetre una reversió del model econòmic actual i
generar noves fonts d’ocupació per al segle XXI i que facin que
el nostre model econòmic sigui més sostenible i no tan
vulnerable. I en aquest context el pressupost de Medi Ambient
i Ordenació del Territori serà, com vostè ja ha explicat, de
147.000.000 d’euros, 2,8 milions d’euros més que l’any passat,
és a dir, pràcticament un 2% respecte dels d’enguany. Uns
pressuposts necessaris per donar resposta i cobrir a tota la
ciutadania, uns pressuposts marcats en global per un
endeutament necessari, sí, però que deixen en evidència un mal
finançament per part de l’Estat. 

Els pressupots de l’endeutament a nosaltres particularment
des de MÉS per Mallorca ens hauria agradat més que fossin
amb un altre titular, els del finançament. I aquí també vostè, Sr.
Mir, té un paper important com a conseller de Medi Ambient
i Ordenació del Territori, reclamar -i jo sé que ho fa, però ho ha
de seguir fent i insistint-, reclamar els criteris d’insularitat a les
ajudes estatals de residus, reclamar el conveni amb l’Estat per
al manteniment i neteja de torrents de les illes, fulminat l’any

2013 pel Govern de Mariano Rajoy. La protecció dels sistemes
dunars i la posidònia davant del ministeri, Costes. I com no,
reclamar les competències per a aquesta legislatura. I
enhorabona per la justa victòria d’aquesta conselleria i de
vostè, en la gestió íntegra del Parc Nacional de Cabrera, un
parc nacional que també necessita d’aquest finançament estatal,
a hores d’ara insuficient.

Respecte de les esmenes, en global, Partit Popular, n’hem
parlat en comissió, jo avui els he escoltat, però és que, en
resum, hi ha qualque esmena i li dic que em podria seure a
parlar-ne, però és que en la globalitat tenim tot un paquet
d’esmenes que primer de tot apunten a un clar favoritisme a
municipis concrets i podem parlar de municipalisme, crec que
ha estat la diputada d’El Pi que ho ha comentat aquí, hi ha
voluntat política, però la voluntat política per anar un poc més
enllà de les competències, per donar un suport municipal, ha de
ser justificada, justificada, mirin les seves esmenes, mirin les
esmenes a quins municipis, per què a aquests i per què no a uns
altres? Hi ha d’haver una justificació específica. 

Esmenes sobre competències que no són de la conselleria
o que vendran finançades amb fons europeus. Em referesc no
a competències estrictes, sinó a algunes que no tenen ni cap ni
peus que venguin finançades per la Conselleria de Medi
Ambient, esmenes que poden sonar bé, però és quan mires
l’alta i la baixa, és vestir un sant per desvestir-ne un altre.
Esmenes amb les quals no ens posarem mai d’acord perquè són
de contingut polític i ideològic clar, algunes sobre projectes
que ja estan prevists, algunes altres que afecten la continuïtat de
la planificació, com la canalització d’aigües, ja li ho he dit, és
a dir, vostès proposen trams d’aigua aquí quan estam fent
d’aquí a aquí i encara quedarà aquest espai entremig. No es
poden avançar aquestes canalitzacions. No té cap sentit ni un.
O també paquets d’esmenes amb inversions ja executades.

També des de MÉS per Mallorca volem mostrar la
satisfacció amb l’acord al qual hem arribat amb MÉS per
Menorca i amb Gent per Formentera, un acord polític que
millora els pressuposts en el seu conjunt i permet complir amb
un objectiu de MÉS per Mallorca d’un gran acord a l’esquerra. 

També aprofit per presentar una transacció a aquesta
esmena que s’ha recuperat avui per part de MÉS per Menorca
a la qual, ara passaré còpia a tots els grups, proposam reduir
l’import a 35.000 euros i canviar el sots-concepte de la partida
d’afectació.

Sr. Conseller, el Govern i el Parlament tenim un repte
important per a l’any 2021 que és el treball transversal, això
ens queda pendent del 2020, un treball transversal que no és
una feina seva, és una feina de distintes conselleries. 

Vostè té al Sr. Pons, crec que l’any passat ja li ho vaig
comentar, té al Sr. Pons que té competències en mobilitat, a la
Sra. Mae De la Concha en reserves marines, agricultura, pesca,
etc., al Sr. Yllanes en energia, quatre conselleries que creim
que han de tenir una línia de feina cooperativa, l’Agenda 2030,
sabem que hi ha evidentment un eix de feina per fer, sabem que
la realitat de la COVID és la que és i que ha fet que totes les
conselleries es posin o al capdavant o com a soldats, eh?, com
vostès que han estat com a soldats lluitant contra la pandèmia,
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però al 2021 creim que és una feina del Govern i també
d’aquest parlament aquesta línia de feina transversal.

Respecte de les intervencions, jo... una cosa, Sr. Mariano
Juan, vostè ha dit que nosaltres demanam que li donem suport
a canvi de res. No, no, jo no li ho deman. Jo no li ho deman. No
li ho deman, només faltaria!

(Remor de veus)

Tendríem un bon problema, un bon problema si això passés.

Respecte a VOX, crec que el seu paper en els pressuposts
és que..., ja ho ha dit el conseller, no se’ls han llegit, i jo crec
que vostè ho ha insinuat, ni li importen. Ni li importen. Miri,
proposen vostès eliminar la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura..., de Medi Ambient i Ordenació del Territori,
integrar-la dins Agricultura, les competències, Agricultura i
Pesca, però és que vostès -vostès- són els que proposen
eliminar el Govern de les Illes Balears, eliminar la comunitat
autònoma i em vénen aquí a contar que volen eliminar una
conselleria. Vostès es volen carregar tota la comunitat
autònoma! Siguin clars, siguin clars, és clar que sí, tota la
institució, ho duen al seu programa, ho han dit sempre...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, sí, sí, és així.

I no els importa per a res, per a res, per a res el que la
conselleria fa o deixa de fer. Vostè ha esmentat les serps
d’Eivissa, aquesta conselleria du cinc anys i mig invertint per
poder eradicar les serps a Eivissa amb un nivell de captures
elevadíssim i li pos un exemple d’èxit: fa unes setmanes vàrem
ser coneixedor que la vespa asiàtica...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’acabar, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... vaig acabant, Sr. President. La vespa asiàtica...

EL SR. PRESIDENT:

No, acabi.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... s’ha eliminat i això és una feina d’aquesta conselleria, la
Conselleria de Medi Ambient, posi-la com a exemple quan surti
aquí, posi-la.

Per tant, cinc anys i mig amb polítiques que no hem fet i
que hem fet perquè també és important el que no es fa i aquí la
diferència amb vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, acabi.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... és que fem... -acab, acab, Sr. President. Mirin, ja no miram
al passat, miram al futur. Vostès s’autoinvoquen perquè ningú
de MÉS posi les mans mai més a Medi Ambient...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Acab, acab ja...

(Remor de veus)

... des de MÉS per Mallorca ens comprometem a posar-hi les
mans, i les hi posarem sempre que puguem- perquè vostès i
gent com vostè no hi posi mai els peus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Avui ens disposam a aprovar les
seccions del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient que
ascendeix a un pressupost consolidat a uns 213 milions d’euros,
pràcticament 1 milió més que l’any passat, un esforç que
nosaltres consideram que va en la línia de les polítiques que
s’han de marcar també en pandèmia, no només socórrer les
persones, sinó també preocupar-nos pel nostre entorn.

Consideram a més que aquest pressupost entronca i
concorda amb els objectius de canvi climàtic que nosaltres com
a socialistes també duim al nostre programa, una lluita a més
contra aquest canvi climàtic que consideram que no es pot
trossejar entre departaments o conselleries.

Concordam a implementar una nova economia basada en un
principi de tancar el cicle de vida de l’aigua, dels productes, de
l’energia, dels residus, dels materials i que a més hem de
caminar envers l’autosuficiència en tots els sentits i ser
innovadors.

Les actuacions previstes sobre el medi forestal i els parcs
naturals entenem que són idònies i volem agrair, puntualment
en aquest cas, la feina que per exemple s'està desenvolupant a
la Serra de Tramuntana per regenerar tot el dany que es va
produir amb la tempesta de final d’agost.

En termes de residus i foment de l’economia circular
entenem que el pressupost està encaminat en la prevenció de
l’augment de residus i també en el foment de l’economia
circular que requerirà la col·laboració de les administracions,
empreses i ciutadans. Concordam, per tant, amb la necessitat de
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visualitzar la generació de riquesa per part d’aquest sector com
ens va poder explicar el conseller a la seva compareixença de
presentació del projecte de pressuposts.

Concordam també amb la necessitat de treballar pel foment
de reciclatge en matèria de paper, metalls, vidre, plàstic i
bioresidus domèstics que entenem que s’ha d’anar incrementant
anualment.

Igualment també aplaudim els programes d’educació
ambiental que estan plasmats al projecte de pressupost i també
les intervencions de neteja de torrents que han augmentat
enguany respecte de l’any passat a la planificació que ens ha
presentat la conselleria.

Pel que fa a la protecció del litoral ja vàrem explicar
nosaltres en diverses ocasions la nostra concordança amb la
protecció de la posidònia, un element vegetal especialment
amenaçat per l’escalfament global i també per l’acció de
l’home i consideram que s’ha de continuar en la mateixa línia
encetada.

També entenem que s’ha de seguir promovent i
desenvolupant una nova cultura de l’aigua que asseguri el seu
accés i el seu ús sostenible en un entorn climàtic cada vegada
més desfavorable.

És per això que ara passaré a contestar les esmenes que
s’han presentat per part de diversos grups parlamentaris. 

En el cas del Partit Popular, Sr. Juan, passaré directament
a les Illes Balears, no passaré per Veneçuela com ha fet vostè,
jo em centraré directament en la nostra realitat...

(Alguns aplaudiments)

... i li vull dir que no entenem la seva esmena a la totalitat.
Aquesta esmena que, com sempre, i permeti’m que l’haguem
d’interpretar aquí també perquè vostès diuen que no volen que
s’interpreti, jo sí, jo ho vull, jo vull interpretar-la. Aquesta
esmena a la totalitat..., és que rebutgen tot el que he explicat
fins ara, totes aquestes necessitats que he explicat fins ara, totes
les necessitats també de lluita contra la crisi climàtica que han
explicat també amb molt més detall altres portaveus vostès les
rebutgen de ple. És una crítica a la totalitat i és una crítica que
fan vostès, però sobretot on palesen el seu model d’entendre la
cura del territori, que no existeix.

També deia vostè que cal fer molta feina, és clar, m’ha
resultat bastant contradictori perquè si cal fer molta feina
aleshores criticam la totalitat del pressupost, però bé, cadascú
amb les seves contradiccions.

Passant a les esmenes més parcials, moltes esmenes -ja els
ho han dit- són competència municipal. Crec que sí que hem de
parlar de competències, perquè la competència no és una cosa
que puguem emprar per tirar-nos al cap els uns als altres, sinó
que formen part d’una estructura que tenim per poder planificar
les inversions de la manera més sostenible i de la manera més
eficient possible.

Entenem que determinats partits vulguin vehicular a través
del seu grup parlamentari en aquest debat que es produeix ara
en aquesta cambra moltes reivindicacions que els eleven els
municipis, ja sigui a aquells en què governen, algú ja els ha
deixat entendre per on anaven els tirs, o a aquells municipis on
els agradaria governar, però han de tenir en compte aquesta
estructura que a més és una estructura que es basa en una
planificació tècnica que detecta necessitats globals i destina els
recursos també de manera global allà on hi ha necessitats de
pal·liar qüestions més urgents.

Per tant, agrairíem que tota aquesta dialèctica que s’ha
emprat avui es prengués en consideració el que estic dient ara
perquè no estam fent nosaltres un rebuig a les esmenes perquè
es tracti d’un municipi o d’un altre, sinó que feim un rebuig a
les esmenes perquè es tracta d’un relat que vostès exposen aquí,
un relat a més força desestructurat. Jo no he vist una línia, un
fil conductor, no he vist un relat polític en l’exposició que
vostès han fet aquí, s’han dedicat a enumerar esmenes una rere
l’altra...

(Remor de veus)

... com si fos una mena de llista que jo no he...,

(Alguns aplaudiments)

... la veritat és que no hi havia un fil conductor llevat del que
deia anteriorment que hi ha molta política, molt poca confiança
en els tècnics especialitzats de la Conselleria de Medi Ambient
que treballen per detectar les necessitats globals, i sobretot he
detectat moltíssims estímuls electorals i evidentment una total
i desequilibrada territorialització d’aquestes propostes.

En qualsevol cas ens ha sorprès també, per part del Partit
Popular, veure tantíssimes esmenes sobre el cicle de l’aigua, i
veure’n gairebé cap de la resta de partides de la conselleria,
senyal que les donen per bones, vull entendre, no ho sé. En
qualsevol cas ho posarem en dubte.

De la resta d’esmenes que presentava el Partit Popular ja
se’n va parlar suficientment a la comissió i no hi tornaré a
entrar, simplement reiteraré aquesta manca de relat, aquesta
manca de discurs, aquesta manca de visió global de la gestió
del territori.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, que
presentaven una sèrie d’esmenes, volem agrair el tarannà
constructiu amb el qual les plantegen. Agraïm que no hi hagi
una crítica a la totalitat, agraïm que se’ns permeti debatre,
agraïm que s’hagi pogut debatre també en comissió...

(Remor de veus)

Agraïm que s’hagi pogut debatre també en comissió per
arribar a algun acord, però també vull recordar que construir,
negociar, no significa sempre arribar a acords, també hi ha uns
punts discordants, però almanco ens han permès l’oportunitat
de poder-ne parlar i de poder detectar una per una les
necessitats i poder-les discutir amb un diàleg constructiu.
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Pel que fa a les esmenes presentades per El Pi, ja se’ls va
dir en comissió el col·lapse de tramitació d’expedients per part
de la Direcció General de Recursos Hídrics; comptarà amb més
personal per poder afrontar la càrrega administrativa. 

No compartim -també li repetesc el que es va dir en
comissió- no compartim la seva visió de la compra de finques;
en el cas per exemple de Son Quint consideram que és
l’Ajuntament de Palma el que ha de triar on vol posar el seu
pulmó verd, quins pulmons verds vol potenciar, i més ara un
municipi que justament està en l’aprovació del seu pla general;
consideram que no hauríem de ser nosaltres que féssim aquesta
tasca sinó que hem de deixar que sigui l’Ajuntament de Palma
en aquest cas, i li ho pos com exemple però podria posar més
exemples de les altres finques que vostè ha esmentat en aquest
sentit. Per tant consideram que són els ajuntaments que ho han
de demanar.

La neteja de torrents consideram que està ben coberta també
pel que esmentava el conseller; nosaltres a més a la seva
compareixença vàrem fer un especial incís en aquesta qüestió,
i ens vàrem donar per acontentats amb la resposta i amb la
partida que després hem vist reflectida en el pressupost.

I pel que fa a la qüestió del cicle de l’aigua, el mateix que
comentava al Partit Popular, consideram que hi ha d’haver
aqueixa planificació.

Pel part del que presenta VOX a la seva esmena a la
totalitat i després a les seves esmenes parcials per crear allò a
què li diuen Fondo COVID para la recuperación económica
del sector productivo y ayudas sociales, l’altre dia la meva
companya la Sra. Carbonero li demanava, una mica ja exaltada,
a veure de què va això, perquè ho hem sentit tantes vegades...,
no hem arribat a aquesta concreció i jo compartia una mica la
seva inquietud, de dir a veure on ens du això. Ja li vaig dir en
una anterior ocasió que tot això em ressona tantíssim a aquell
auxili social de Pilar Primo de Rivera i de Mercedes Sanz-
Bachiller, em ressona moltíssim a això. Em ressona moltíssim
també a la tàctica d’Amanecer Dorado, un partit al qual
segurament vostès tenen moltíssimes simpaties, que va
desenvolupar a Grècia: desmantellem l’estat del benestar,
desmantellem en aquest cas la lluita contra el canvi climàtic, i
creem la sensació que nosaltres som els salvadors dels pobres
i tot plegat, i donam aquesta imatge cap a la galeria.

Pensi vostè, el seu grup també, que liquidar la Conselleria
de Medi Ambient, liquidar-la i integrar-la dins la Conselleria
d’Agricultura, el que fa és demostrar-nos claríssimament el seu
relat. Si jo deia abans al portaveu del Partit Popular que no
acabàvem de veure el seu relat, ja sigui per existència o per
inexistència, en el seu cas el veim claríssim, és el relat
negacionista, un relat negacionista que ens aboca evidentment
a un suïcidi, un suïcidi que vostès ahir en aquesta tribuna, de
manera totalment deplorable, ens varen posar damunt la taula
com si el Govern de les Illes Balears pugui ser el responsable
de possibles suïcidis que es puguin produir, una qüestió tan
sensible i, de veritat, de tan mal gust, que fa regirar qualsevol.
Però, ja li dic, negar la crisi climàtica, negar les mesures que
s’estan posant per part del Govern de les Illes Balears per
aturar-la, això sí que és un suïcidi, és un suïcidi col·lectiu, un

suïcidi col·lectiu que des del meu grup no estam disposats a
donar suport. 

Segurament jo dec ser una d’aquelles persones que formam
part dels 26 milions d’espanyols als quals han d’afusellar. En
cap cas, ja els ho diem, nosaltres a partir de les esmenes que
han presentat ni ens tirarem a aquest suïcidi col·lectiu que és el
de negar el canvi climàtic, ni tampoc no ens deixarem afusellar
per aquells nostàlgics dels franquisme que vostès tant exalten.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Començam el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria contestar breument a
tots els que m’han precedit. Seré breu perquè no tenc gaire
temps. En primer lloc, als grups que són a l’oposició els he de
dir que compartim bàsicament quasi totes les esmenes que han
presentat, per tant llavors que me manifestaré si em queda
temps, però en principi, a no ser algunes abstencions, les
votaríem pràcticament totes a favor.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quant a la Sra. Marbán, ha comentat i ha dit, jo a més aquí
li don la raó, que les infraestructures amb inversió en xarxes
d’aigua no reten, no són vistoses; efectivament, una foto devora
una canonada davall terra no es veu i per tant veig que hi ha
poc interès.

El Sr. Jiménez ens ha dit que algunes de les nostres esmenes
estaven en estudi, però, en fi, ho estan estudiant, estudien molt
però al final suspenen. Per tant no té gaire sentit estudiar tant.

(Alguns aplaudiments)

Ha dit que estava previst un import per la biosfera, però no
ens aproven la nostra esmena; per tant està previst però no hi
sous, no hi ha fons, amb la qual cosa ens quedarem així.

Quant al Sr. Ferrà, bé, ha vengut aquí a lloar el conseller; no
ens esperàvem més però tampoc menys, sabíem que això
començaria així. Ens ha dit que hi havia zones agraciades, però
vostès és que les prefereixen desgraciades, perquè el que no fan
és...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... donar suport a aquestes esmenes precisament per a aquestes
zones que ens ho han demanat. Miri, parli amb els seus alcaldes
que governen en els seus municipis a veure si els falta alguna
cosa, i portin-ho aquí que nosaltres segurament els ho votarem
a favor.
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Per un altre costat, ha dit que les esmenes que hem presentat
eren obres que ja tenien planificades i, el que passa sempre, les
tenen planificades, previstes, però no les fan perquè no hi ha
fons per fer-les, o almenys vostès duen cinc anys planificant i
estudiant, però al final segueixen sense fer-se. 

Quant a..., bé, Gent per Formentera ha retirat les seves
esmenes perquè realment les hi aproven sense debatre-les, per
tant no té més importància.

El Sr. Ferrer ha vengut aquí i ens ha dit que nosaltres
rebutjàvem tot el que aquí es presentava en aquests pressuposts
perquè presentàvem una esmena a la totalitat. Miri, no, no és
exactament així. Nosaltres el que passa és que ens agradaria
participar i, ho he dit al principi, estudiar els ingressos i
estudiar les despeses i on s’inverteixen per veure si es pot
millorar, i li vull recordar una cosa: de l’any 2011 al 2015, amb
una crisi com vostès saben tremenda, vostès presentaren
esmenes a la totalitat a tot sempre, vull dir...

(Petit aldarull)

Miri..., miri, no faci ara..., pensi que és el que feien vostès.

Diu que no ha vist fil conductor...

(Remor de veus)

Diu que vostè no ha vist un fil conductor a les nostres
esmenes. No, vostè no ha vist res perquè no les ha mirades, vull
dir..., no ha vist res.

(Més remor de veus)

Manca de visió, manca de visió ens diu a nosaltres. Idò
miri, vostè, com li dic, crec que ni tan sols no les ha vist.
Vostès ja al principi, quan la Sra. Cano, la portaveu del seu
partit, ens va... No, no, simplement és el que vostè va dir, vostè
va dir que havíem presentat 451 esmenes i a sobre deia que
fèiem poca feina, a sobre deia vostè que fèiem poca feina i en
presentàrem 451. Miri, vostès no sé la feina que han fet amb els
pressuposts generals de l’Estat, però és que ni tan sols no n’han
presentada cap; per tant miri a ca seva, primer, perquè supòs
que no seran perfectes el de l’Estat.

(Alguns aplaudiments)

Potser vostès creuen que totes aqueixes esmenes -en aquest
cas són 49 les que hem presentat- són demagògiques, com vostè
mateixa va dir, i que aquestes esmenes no les han sol·licitades
els ciutadans ni els ajuntaments. Bé, això és el que vostès
diuen. Nosaltres sabem -i vostès seran amos del que diuen i
responsables- nosaltres sabem que els ajuntaments ho han
presentat. No és seriós, no és seriós que tenguem unes partides
que vostès pressuposten en uns 100 milions d’euros que vénen
de fons de recuperació europea i que no els puguem aprofitar,
una part d’aquests fons, no tots evidentment, nosaltres hem
esmenat una part d’aquests fons, per fer inversions que fa molts
d’anys que esperam i que moltes són necessàries i que, a més,
són bones per al medi ambient. Ja ho he dit a la primera
intervenció, per tant, no em repetiré en això.

Vostès sempre surten que no són competències del Govern
i es queden tan tranquils, amb això ja acompleixen. Ja els he dit
abans que, efectivament, hi ha coses que no són competències,
però jo crec que qui són incompetents són vostès, no les
competències, les competències es poden fer venir bé, el que
passa és que si parlam d’incompetències també parlam
d’incompetents. 

(Remor de veus)

Jo els vull dir, ja que diuen que no tenen competència,
només els llegiré aviat, perquè tampoc no hi ha massa temps,
unes quantes que ja em diran si tenen o no competència:
l’esmena 16978, d’1 milió d’euros per a la planta de triatge
d’Eivissa, i abans ja li he fet menció, a part de ser un
compromís, hi tendrien competència perquè ja ho han fet la
resta de consells, i es queden tan amples; l’esmena 16988, de
680.000 euros, per a drenatge i seguretat en el torrent de
Marranxa, ja em diran si és competència de l’ajuntament; el
drenatge de la Colònia de Sant Jordi, el drenatge de Ses
Salines, la nova planta potabilitzadora de Santanyí, això també
és competència dels ajuntaments? La millora i la depuració de
la planta de Sóller, això també ho és competència de
l’ajuntament? L’ampliació terciària de Santanyí, l’ampliació de
l’EDAR de Sa Pobla, dotar el tractament terciari l’EDAR de
Maó, substituir l’emissari terrestre de Maó. Tot això, i els en
puc llegir tota una pila, doncs són competències del Govern que
vostès d’alguna manera miren cap a un altre costat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, hauria d’anar acabant.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President, ja acab. Bé, pens que en aquests
temps difícils, que hem comentat que havíem de fer tots un
esforç, crec que no és seriós que vostès mirin cap a un altre
costat i que no ens puguin acceptar cap de les nostres propostes
que fem aquí, que totes són en positiu.

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. Me han interpelado tanto que
necesitaría quince minutos para contestarles, pero no se
preocupen, como la mañana es larga les volveré a explicar más
adelante lo del fondo COVID, y cuando comparezca el Sr.
Yllanes hablaremos del negacionismo climático.

Pero hay una cosa que sí no puedo dejar pasar, a lo largo
del día de ayer y en días anteriores nos han llamado chulos
parlamentarios, malas personas -varias veces-, y luego vagos
hasta la saciedad, y luego, pues otros epítetos anteriores,
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vomitivos, inhumanos, etc., no nos afecta, de verdad, no nos
preocupa; lo que no puedo dejar pasar es el fin (...) del discurso
del Sr. Conseller, que ha dicho que nosotros buscamos eliminar
al que no habla como nosotros, no piensa como nosotros, no
tiene el mismo concepto de patria como nosotros, al que ha
venido reforzado con la intervención del Sr. Ferrer, con
respecto a esos famosos 26 millones que había que fusilar. Yo
espero que sea una hipérbole y que usted no crea que nosotros
tenemos ninguna intención de eliminar a nadie. Le dejo bien
claro, le dejo bien claro que le deseamos salud y larga vida,
porque hoy hemos empezado nuestra intervención precisamente
en defensa de la vida.

Nosotros creemos en la defensa de la vida desde el
momento de la concepción hasta su fin natural y pensamos que
ni siquiera los más execrables criminales merecen la muerte. Y
usted, evidentemente, Sr. Conseller, puede que lo consideremos
algo incompetente, desde nuestro punto de vista, pero en
absoluto un criminal, no, usted no lo es. Criminales son
aquellos con los que ustedes, y ahora el PSOE, se hacen
alegremente fotos en el Congreso...

(Alguns aplaudiments)

..., esos son criminales. Y ni siquiera esos, y ni siquiera esos
merecen la eliminación física. Así que, lo único que no les voy
a consentir es que ustedes suban a esta tribuna a decir que
nosotros deseamos la eliminación física de ningún adversario
ideológico o político. Eso se lo puedo a usted garantizar. El
resto de epítetos les dejo que alegremente nos los sigan
vertiendo.

Sr. Ferrer, ¿Pilar Primo de Rivera? Yo creo que ustedes
viven muy anclados en el pasado. Yo lo único que le puedo
decir, no sé, es usted muy joven, lo único que creo que echo un
poco de menos, que existía antes y no existe ahora, es la mili,
porque yo creo que a algunos les hubiera ido muy bien hacer la
mili.

(Remor de veus i algunes rialles)

En cuanto a las enmiendas de la oposición, yo quiero dejar
clara nuestra postura, que es la que mantuvimos ayer, la que
mantendremos hoy y la que mantendremos a lo largo del día de
mañana. Nosotros, salvo las enmiendas a la totalidad, nos
abstenemos en todas las propuestas de la oposición, ¿significa
que no las apoyemos? En absoluto, la inmensa mayoría de ellas
son ajustadas, importantes y necesarias. Nosotros intentamos
mantener la coherencia del discurso de que estos presupuestos
no hay Dios que los arregle, ni con enmiendas parciales, esa es
nuestra postura, pero entiendo perfectamente la de ustedes y la
defensa que ustedes hacen de intereses particulares y necesarios
para intentar desfacer algún entuerto.

También les puedo garantizar que si nuestros votos fueran
en estos momentos determinantes para que sus enmiendas
fueras aprobadas, los tendrían. O sea, que interpreten nuestra
abstención como un sí a la mayoría de sus propuestas.
Simplemente nosotros queremos mantener el gesto de
coherencia de rechazar la totalidad de los presupuestos de esta
comunidad. Pero ya les digo, les recalco que muchas,
muchísimas, la inmensa mayoría de las  propuestas que vienen

de parte de la oposición son justas, son necesarias y son
adecuadas. Espero que lo entiendan.

Pienso que en breve, en unos años, nuestros votos sí serán
decisivos y les puedo asegurar que contarán con ellos para
mejorar nuestra comunidad. Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en realidad no tengo gran
cosa que añadir a mi intervención anterior. Se nos han
aprobado muchas enmiendas. Solamente quiero comentar que
nuestro grupo votará a favor de prácticamente todas las
enmiendas que puedan aportar algo al sistema, serán
prácticamente todas las enmiendas del Partido Popular, de El
Pi básicamente. 

Por referencias, bueno, al Sr. Jiménez, lo mismo que dije
antes, se queja del tema de competencias, competencias me
refiero..., pienso que no se refiere a incompetencia, porque si
es por incompetencia, efectivamente, contra los incompetentes
que suelen estar o que están gobernando en este momento pues
efectivamente aportamos algo. Sobre competencias, bueno,
pues es verdad, si no hacen ustedes o no hace el Govern lo que
tiene que hacer pues seguramente alguien tendrá que hacerlo.

Sr. Ferrer, esto ha sido un poco de “hooliganismo”
parlamentario, nos ha hablado mucho de relatos, muy bien, se
queja de que hay demasiada territorialización, yo le informo
que esto también es la Conselleria de Territorio, entonces...

(Remor de veus)

... entonces..., entonces es normal. Y en lugar de estresar con el
mensaje que pueda mandar un exmilitar, un viejo, en un grupo
de tuit, pues no sé, ocúpese de las incongruencias y ataques a
la Corona que, por ejemplo, da el Gobierno central que son
finalmente ustedes mismos. 

Bueno, básicamente..., simplemente, Sr. Conseller, si puede,
todavía nos quedan vivas algunas enmiendas y, bueno, pues
estaría bien que a lo mejor pudiesen, pudiesen aprobarlas.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument dir que les esmenes de
l’oposició, dels altres grups parlamentaris de l’oposició, les
votarem en el mateix sentit que ja vàrem votar a les comissions.
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Sra. Font, vostè, tant vostè com el Sr. Jiménez, m’ha parlat
que no entén la compensació amb el territori. Fa estona ja, era
el 2009, hi va haver un estudi que deia que Campos havia de
percebre 2,1 milions més a l’any i cost zero per mantenir els
espais de valor. Es va crear el Parc Natural d’Es Salobrar-
Campos per intentar compensar, m’agradaria saber si ja
existeixen aquestes compensacions, i miri que tenen
“xiringuitos” i tenen les platges que poden intentar recaptar
doblers a nivell municipal.

A Artà també li puc posar un exemple perquè, i no
m’agrada especificar per ventura tant, però, com sap, sí que
també ho conec, hi ha 14 platges verges, despeses de
socorristes, de neteja, ingressos zero, perquè no n’hi ha cap de
“xiringuito”, n’hi havia un i ara ni un, aparcaments mal...
cotxes mal aparcats, hi ha un control de la policia que també hi
ha de ser, però..., i n’estic orgullosa, té el 85% protegit el
municipi, però també és cert que du uns costs protegir i hi ha
uns ingressos que no tenen aquests municipis i d’aquí aquesta
compensació.

Sr. Jiménez, jo si no les compra la conselleria, les finques,
fins ara ho han fet malament perquè totes les finques que s’han
comprat en aquesta comunitat ho han fet des de la conselleria,
digui’m qui les ha de comprar i no es preocupi que jo ho
demanaré a la conselleria que les ha de comprar perquè és que
si no, la veritat..., no ho entenc.

I Sr. Ferrer, jo no deman reivindicacions on governam o on
voldríem governar, demanam reivindicacions, com supòs que
també ho fan vostès, escoltant els ciutadans, escoltant els
municipis, escoltant els consells o les entitats, crec que això és
el que fem tots. I que venguem aquí a defensar les esmenes crec
que és el que ens toca en aquest parlament i en aquests
pressuposts i en aquest ple d’avui, perquè jo bregues de tennis
PP-PSOE jo, què vol que li digui?, tampoc no m’agraden. La
nostra feina és venir a defensar les esmenes i jo com a diputada
he vengut a defensar les esmenes de la secció... que hem
presentat en aquest pressupost.

Per a la compra de finques, a l’Ajuntament de Palma, vostè
hi ha estat, no sé si no li ho han dit, crec que estarien ben
contents, a Manacor li puc assegurar que estarien ben contents
que li comprassin Cala Varques, i que ens ho hagin fet arribar
primer a nosaltres, miri, em sap greu si li sap greu. Ara, també
s’han comprat altres finques, es va comprar Es Canons amb
molt d’orgull i estic molt contenta que es compràs, es va ajudar
Valldemossa que ens va bé que ajudassin si és necessari, fa dos
anys es va pagar una indemnització a Menorca amb ajuda i
també..., bé, idò molt bé, si es pot ajudar s’ha de poder ajudar. 

Nosaltres des del nostre grup parlamentari seguim dient que
fem les esmenes per intentar millorar aquests pressuposts, fem
les esmenes en positiu, pot ser que no els agradi, pot ser que les
vulguin aprovar, però els puc assegurar que no hi perdrem
nosaltres com a El Pi, sinó que hi perd la ciutadania de les Illes.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Només intervenc per dir que
acceptam la transacció proposada per MÉS per Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, brevemente, cuando decimos, Sr. Juan, que muchas
enmiendas no son de competencia es que es así, es decir, no es
que no... no lo digamos, es decir, que si antes yo no las he
enumerado por aquello de no extenderme en exceso. 

En dominio público hidráulico hay cinco enmiendas en
concreto que hablan de drenaje referidos a algunos pueblos y
la competencia no es..., es municipal, por ejemplo. Es decir,
hay otras en el caso de saneamiento, depuración de aguas,
hablando de estudios, antes decía, “bueno, es que están en
estudio”, es que están en estudio, es decir, están ahí para
hacerlas, no es que no se vaya a hacer, es que están ahí.

Por ejemplo, en Menorca, en cuanto al emisario d’Es
Castell hay que hacer el estudio, y se va a hacer, es decir, no
son cosas que se dicen como excusa, ¿no?, sino que están ahí
hablando de... de otras enmiendas, una, dos, tres que están en
fase de redacción o tramitación, también en cuanto a
saneamiento y depuración de aguas, ¿no? 

Es decir, que encontramos varias en todos los programas
que están un poco en esta línea de las que o bien que las
competencias no son las que corresponden a la conselleria o
bien que los estudios están o bien previstos o ya se están
haciendo, y otras obras es que están ya o en fase de ejecución
o en el inicio de esa ejecución. Por lo tanto, no son excusas
como tal, son realidades que están sobre el papel.

Es decir, es verdad que no solo es... les ocurre a ustedes el
tema de los problemas de las competencias, también le ha
pasado algún caso a El Pi, también le ha pasada en algún caso
a Ciudadanos. Está es la cuestión fundamental.

El tema d’El Pi, pues, con respecto a compensar digamos el
hecho de que puedan algunas zonas estar perjudicadas por
declaraciones de importancia ambiental o de protección
ambiental, entendemos que en líneas generales debe ser así, es
decir, lo consideramos importante, el que como valor añadido,
el que se declare, y en muchos lugares esto es así, funciona así. 

Es decir, un lugar es verdad que puede haber momento de
transición en que esto no sea tal como lo estoy diciendo, etapas
de transición en las que... hasta que se adapte la realidad
territorial al hecho de la protección puede haber un momento
de cierto... digamos, parón económico o perjuicio económico
en un determinado nivel, pero esto al final, como se ha
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demostrado en cantidad de lugares, al final esto son valores
añadidos que mejoran esta cuestión territorial.

Esto es un poco básicamente lo que puedo contestar dentro
de ese contexto general del que hablábamos antes.

Para acabar que es... estos presupuestos relacionados con
esta conselleria en todos sus programas son, entendemos que
bastante importantes. Hay que fijarse también que el
presupuesto en un momento de este contexto difícil sanitario no
sólo no se ha reducido, sino que ha subido, levemente si se
quiere, pero sí ha subido este presupuesto.

Cualquier cuestión de medio ambiente aquí es fundamental
hoy día, por una parte para trabajar en el tema de la pandemia,
de manera indirecta lo es, y también en el sentido de crear
empleo, es decir, cualquiera de las obras proyectadas,
inversiones planteadas supondrán empleos, algo fundamental
en este momento, y desde el punto de vista ambiental y
ecológico los esfuerzos que se hacen también van en este
sentido de la participación global en la mejora totalmente
necesaria de las cuestiones ambientales.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, president, li promet que ara compensaré el temps
que abans he consumit. Bé, la qüestió..., avui hi ha hagut aquí
en aquest debat una qüestió competencial. Jo crec que bé, és a
dir, crec que ha quedat relativament clar el posicionament de
cada grup parlamentari. Jo em tornaré a reafirmar, és a dir, la
qüestió competencial és relativa, és relativa, però aquí el que
passa és que hi ha un paquet, un gran paquet d’esmenes en què
no està justificada la intervenció d’una conselleria a un
municipi que vostès proposen o a dos, i per què no a aquest o
a aquest i no en aquests? Ha d’estar justificada la intervenció
a un municipi, és clar que sí que ha d’estar justificada! Ha
d’estar justificada. 

I sobretot hi ha intervencions que vostès proposen que
afectarien aquesta planificació hidràulica que no l’ha feta el Sr.
Mir, que fa moltíssims d’anys que està planificada. I vostès, hi
ha un circuit que es va construint amb un principi de
continuïtat..., i vostè diu: no, ara posam això aquí i ja
connectarà la resta per enmig un altre d’aquí a 10 anys. No, no!
S’ha de fer continuat.

És clar, vostè ha parlat en aquest tema de competències, o
jo li he dit, això de les zones agraciades. Evidentment, és a dir,
el sud de Llevant i Eivissa són zones agraciades per les
esmenes del Partit Popular, tanta sort que el premi no el donen
vostès, tanta sort que el premi no el donen vostès; vostè ha
recitat esmena per esmena com si fos això la grossa de Nadal,
cantant-ho com els niños de San Ildefonso, però el premi tanta

sort que no el donen vostès. Vostès repassin les esmenes que
han presentat i els comentaris que els hem fet, i veurà com hi ha
qüestions que és que no tenen una justificació, no existeix.  

I respecte, bé, el tema de la compra de les finques, hi ha
qüestions de compra de finques que són polítiques..., es
compren quan hi ha una política de gestió necessària per al
Govern de les Illes Balears, per la Conselleria de Medi
Ambient en aquest cas. Hi ha altres conselleries que poden fer,
evidentment, aquesta funció de compra, però hi ha una qüestió
que és molt clara i que l’hem de tenir, és a dir, per protegir no
fa falta comprar, no sempre s’ha de comprar finca, per protegir
no cal sempre dur aquesta proposta de compra. 

I, ja per acabar, em qued amb un compromís, el compromís
que he dit a la primera intervenció, vostès, els senyors de VOX
ens han dit o han demanat que no tornem posar o que vostès
treballaran perquè no hi posem les mans, i jo li torn repetir que
hi posarem sempre que puguem les mans perquè gent com
vostès mai no hi posin els peus. 

Moltes gràcies. Adéu. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. I ara pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat del Partit Popular,
volen participar? Perquè deia que vostès volien participar en
millorar la gestió de la comunitat autònoma, Pacte de
reactivació! Una bona oportunitat per participar, la varen
rebutjar, de pla, la varen rebutjar de pla... 

(Alguns aplaudiments)

..., de la mateixa manera que les seves esmenes a la totalitat.

Deia que nosaltres, el meu grup, presentava esmenes quan
governava el Sr. Bauzà, en presentàvem, però és que la
ciutadania de les Illes Balears li va presentar també una esmena
a la totalitat i els varen posar on són vostès, perquè el Sr. Bauzà
va aconseguir un mèrit que cap dels seus polítics del seu partit
havia aconseguit abans: posar-se tota la societat en contra. Per
tant, no em compari les esmenes a la totalitat que es
presentaven en aquell moment, quan hi havia una intenció clara
i directa de desmantellar l’estructura autonòmica de les nostres
illes, amb les que es presenten ara mateix.

Jo les esmenes les he llegides, em sap greu que em tenguin
per tan poc, però escoltin bé, com que és contra només la meva
persona, no passa res, però me les he llegides i li reiter, i li ha
dit també al Sr. Ferrà, el relat polític que avui ens ha fet aquí,
que s’ha descompost en un munt d’esmenes a llegir una darrere
l’altra, no hi veiem una intenció política, no hi veiem un model
de territori, no hi veiem un model de gestió del territori per
enlloc, i per això li hem dit. I anar d’un municipi a un altre no
és un model, això és recollir d’aquí i d’allà però la feina
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important és asseure’s, veure com estan les infraestructures fins
ara desenvolupades, quines planificacions hi ha ja traçades i, a
partir d’aquí, conjugar, després mirar els recursos que tenim,
evidentment. Jo li dic perquè m’ha tocat gestionar i aquesta era
una de les feines que jo feia.

Però bé, vostè ha dut aquestes qüestions i ja està. Després
parlava d’incompetències i de competències. Incompetències,
21 d’octubre de 2014, carta del gerent d’EMAYA al Sr.
Company, on li expliquen totes les deficiències que tenen les
depuradores i, al final, li diu: “aquesta situació ha de ser
abordada el més aviat possible, en cas contrari, EMAYA, com
a gestor del sistema de sanejament de Palma, no es podrà
responsabilitzar dels efectes perniciosos que sobre el medi
ambient es provoquin com a conseqüència que es continuïn
produint els abocaments a la Badia de Palma”, exemple
d’incompetència, perquè no es va fer
absolutament res.

(Alguns aplaudiments)

21 d’octubre de 2014. Això és un exemple d’incompetència,
de no fer res, de mirar cap a una altra banda. 

Exemple de competència, exemple de competència: 118
milions d’euros prevists per la societat ACUAES per fer
intervencions per millorar la depuració de les aigües que
s’aboquen a la badia de Palma. 

(Alguns aplaudiments)

Per part de Ciudadanos, li he de reiterar al seu portaveu que
territorialitzar sense planificar -ja li explicava al portaveu del
Partit Popular- no és ni una inversió ni sostenible ni eficient, i
és per aquest motiu que nosaltres hem rebutjat les esmenes que
presentaven amb les justificacions que per a cada una se’ls va
donar. 

A la representant d’El Pi vull dir-li: nosaltres també
escoltam tothom, evidentment que escoltam tothom!, no facem
passar una cosa per l’altra, ni facem passar tampoc el que
debatem aquí quan rebutjam esmenes, que ens posem aquí que
sembla que nosaltres fem un bloc, però nosaltres, en aquestes
esmenes, per exemple, la del cicle de l’aigua que vostè portava
aquí, i amb aquesta qüestió de la territorialització de les
competències, nosaltres consideram que hem de fer feina amb
el pacte per l’aigua i també hem de fer feina amb la comissió de
recursos hídrics, que es troba a punt de posar en marxa en
aquest parlament. És aquí, en aquests contexts i tenint en
compte l’estructura planificada, l’estructura ja feta, que hem de
començar a parlar. Jo, ho dic perquè vull que quedi clar el
nostre posicionament en aquest sentit.

I també dir-li que la inexistència del seu grup municipal a
l’Ajuntament de Palma tal vegada fa que no puguin participar
com pertoca en el que li deia abans, consideram que són els
municipis els que han de determinar les seves polítiques
respecte de les finques públiques. 

I ja acab, jo als senyors diputats de VOX, jo, a la ultradreta,
si d’alguna cosa la puc acusar serà de moltíssimes, però de
dropos, de vagos, no els acusaré mai, perquè la força que té la

ultradreta -que és un moviment que jo no infravalor- el
moviment de la seva força constant, d’inocular a la nostra
societat el virus de la intolerància i de la intoxicació constant
que fan en els mitjans i en totes les seves expressions, per tant,
jo la seva tasca constant, aquesta goteta que ja ens va dur a
l’any 30, les situacions que vàrem tenir en el segle passat, per
allò que deia que estàvem ancorats en el passat, jo la seva força
no la infravalor, no, no, per això som nosaltres aquí, per
plantar-los cara a vostès i plantar-los cara, un per un, a tots els
arguments que ens duen aquí...

(Alguns aplaudiments)

... i que nosaltres, jo em sent -almanco- i també en
representació de tot el meu grup parlamentari, ens sentim en el
deure de desmuntar, una per una, totes les seves mentides. 

Miri, jo, gràcies per això de “jove”, però tal vegada no ho
som tant com vostè es pensa, jo no vaig fer la mili, em vaig
declarar objector de consciència, però jo crec que amb això,
amb la seva visió que té vostè de l’exèrcit, segurament no
coincidim. Jo consider que l’exèrcit és una institució més en el
nostre ordenament democràtic, vostè deu pensar que enviar-me
a mi a l’exèrcit serveix per curar, curar-me, d’alguna cosa que
vostè considera que, per això, havia de fer la mili, havia de
passar per l’exèrcit. No sé quina imatge deu tenir de l’exèrcit
però jo sí que en tenc una i és molt clara: és una institució
democràtica i, com a tal, la respect.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrer. Un cop conclòs el debat número 6 de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, suspenem cinc minuts
el plenari.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el debat de
pressuposts.

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

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
17222; secció 33, serveis comuns tecnològics, 17248; secció
36, serveis comuns, despeses de personal, 17249; secció 78,
Escola Balear d’Administració Pública, 17223; E01, Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, 17224; E20, EPE de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, 17225;
S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears Societat
Anònima, 17226; F22, Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia, 17227.
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Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització,
16594; E01, Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears,
16601; E20, EPE de Telecomunicacions i Innovació de les Illes
Balears, 16614; S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears
Societat Anònima, 16619; F22, Fundació Balear d’Innovació
i Tecnologia, 16627 i 16628.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 222C, actuació de policies, 16972 i 16971; al
programa 223A, emergències, 16973; E01, Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, 17015, 17016, 17017 i
17018.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, al programa
223A, emergències, 16808.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 121F, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, 16652; al
programa 121H, gestió de recursos humans, 16653; al
programa 131D, polítiques de memòria, 16659; al programa
151C, transparència, bon govern, qualitat i avaluació, 16661;
al programa 151D, participació i voluntariat, 16660; al
programa 151E, immersió digital, atenció ciutadana i
modernització, 16654; al programa 413G, accions públiques
relatives a la COVID-19, 16701; al programa 542A, innovació,
16655; al programa 551A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, 16656; al programa
551B, gestió dels sistemes i les tecnologies de la informació,
16657; al programa 551C, mitjans de comunicació social,
16658, secció 78, Escola Balear de l’Administració Pública, al
programa 121G, formació i selecció de personal, 16690.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, al programa 223A, emergències, 16479; al
programa 551C, mitjans de comunicació social, 16539.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, al
programa 131D, polítiques de memòria, 16869. He de
comunicar-los que aquesta esmena 16869 del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, ha estat retirada a
través del registre avui de matí.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Muchas gracias a todos, buenos
días, señoras y señores diputados. Entramos en el debate de
presupuestos de la Conselleria de Administraciones Públicas y
Modernización, y el Grupo Popular ha presentado tanto
enmiendas a la totalidad, como enmiendas parciales. Es una
conselleria que tiene un presupuesto de 70.100.000 euros, es

una cantidad importante, pero si lo comparamos con el
presupuesto del conjunto de la comunidad autónoma, 4.700
millones, pues es una de las consellerias con menos
presupuesto. 

Como todos ustedes conocen de esta conselleria dependen
la Dirección General de Función Pública, la Dirección General
de Modernización y Administración Digital, la Dirección
General de Emergencias e Interior, y hay una Secretaria de
Estado de Memoria Democrática y Buen Gobierno que es una
especie de conselleria dentro de la conselleria, que depende
políticamente de Unidas Podemos y que tiene también tres
direcciones generales: la Dirección General de Memoria
Democrática, la Dirección General de Participación Ciudadana
y Voluntariado, y la Dirección General de Transparencia y
Buen Gobierno.

A esas seis direcciones generales hay que sumarles también
cinco entes instrumentales: la EBAP, la Fundación Balear de
Innovación y Tecnología, la empresa de gestión de
emergencias, la entidad pública empresarial de
telecomunicaciones y el ente público de radio y televisión.

Doy por reproducidos los argumentos en cuanto al
articulado, que hemos ido manteniendo los motivos por los
cuales nos oponíamos a la globalidad de la Ley de presupuestos
de 2020 y creo que se pueden dar por reproducidos
perfectamente en esta conselleria.

A nuestro juicio estos presupuestos no contribuyen a la
solución sino que serán un lastre más para los problemas de los
ciudadanos, desgraciadamente, están mal cuadrados, están mal
planteados, y sin incidir en lo fundamental, que es salvar el
tejido productivo. Y ante la gravísima situación sanitaria,
económica y social que padecemos en nuestra comunidad
autónoma cabe preguntarse si efectivamente los presupuestos
de esta conselleria se han adaptado a esa gravísima situación,
la gravísima situación que tiene Baleares. Y entendemos que
no; si analizamos los presupuestos de este año y los miramos
respecto a los del año anterior poco o nada ha cambiado en esta
conselleria: se repiten los proyectos, se repiten los objetivos,
los mismos proyectos vuelven a salir, las mismas inversiones,
prueba de la dificultad o de la incapacidad de ejecutarlos, y
aquí no ha pasado nada. Pero sí que ha pasado, los ciudadanos
saben que sí que ha pasado, los ciudadanos padecen la
situación que tenemos y que hemos ido repitiendo en este
debate.

¿Y cuáles son las principales características de esta
conselleria de Administraciones Públicas? Es una conselleria
que da servicios a las otras consellerias, es lo que venimos a
llamar una conselleria transversal, pero en el fondo, si la
analizamos con detenimiento, es una conselleria de reparto de
sillas, eso es lo que es, desgraciadamente, esta conselleria.

El gasto anual en cargos políticos y eventuales de esta
conselleria es, en cargos eventuales, de 858.000, de las que
tienen un mayor gasto; si le añadimos el sector instrumental,
438.000, y si le añadimos el EBAP, 1.351.000 euros de gastos
en cargos eventuales y políticos. Esta conselleria tiene 25
cargos políticos en la conselleria, más de 1.300.000, sin contar

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016594
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016601
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016614
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016619
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016627
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016628
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016072
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016971
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016973
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017015
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017016
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017017
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017018
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016808
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016652
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016653
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016659
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016661
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016660
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016654
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016701
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016655
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016656
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016657
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016658
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016690
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016479
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016539
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016869


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 3 / 17 de desembre de 2020 3619

la Seguridad Social, si contamos la Seguridad Social,
1.700.000 en gastos eventuales.

Ayer, la Sra. Truyols nos decía que la media del Govern era
un 0,25% del gasto. La conselleria de la Sra. Castro es la
campeona de todas las campeonas...

(Alguns aplaudiments)

... un 400% más que la media, un 2% de gasto en gasto político
y ninguna restricción, absolutamente ninguna. No ha pasado
absolutamente nada, se ve claramente cuál es la prioridad
política de este Govern. Tiene el récord, la ratio más alta de
cargos políticos.

Y en cambio le dice a los sindicatos cuando le piden a verse
si pueden subir lo que han subido todas las administraciones
públicas en salarios del año pasado, que no tiene dinero para
pagarles la subida del cero coma algo por ciento de salario a los
trabajadores públicos. La situación define perfectamente cuál
es la política del Govern en materia de personal, define
perfectamente cuáles son las prioridades del Govern,
hablábamos de definición de proyecto político, éste es el
proyecto político del Govern de la Sra. Armengol, 25 cargos
públicos para esta conselleria, un 2%, un 400% más que la
media.

Tanta estructura y ninguna adaptación a la situación actual,
Sra. Castro, ninguna adaptación. Nuestra propuesta es reducir
sustancialmente la estructura de esta conselleria, hacer una
conselleria de función pública y modernización, hacer una
dirección general de función pública y modernización, una
dirección general de emergencias e interior y una de
transparencia y buen gobierno. Con tres direcciones generales
basta para llevar perfectamente esa conselleria, pero bueno,
ustedes tienen un acuerdo político con los señores de Podemos
y hay que repartir las sillas y hay que repartir las sillas, pero
quien las paga son los ciudadanos, los ciudadanos que,
desgraciadamente, no pueden llegar a final de mes, que,
desgraciadamente, les suben sus cuotas de autónomos para
acabarlo de arreglar y tienen que cerrar sus negocios. Esa es la
situación, esa es la estructura política.

No solamente discrepamos de la estructura política, no
solamente discrepamos de su estructura, discrepamos también
de la política general en materia de gestión, discrepamos de la
política general en materia de personal, ustedes han disparado
un 79% los cargos, los funcionarios temporales en lo que llevan
de gobierno. La contratación temporal en la empresa privada
tiene que ser motivada, tiene que ser porque hay una necesidad
y el Sr. Negueruela manda los inspectores a un pequeño
comercio si ha contratado a una dependienta que está ocupando
un cargo fijo, aunque la haya contratado para el verano y le
pone una multa y le levanta acta, si no lo ha hecho, pero la
administración pública de la Sra. Castro multiplica un 80% las
contrataciones temporales...

(Alguns aplaudiments)

..., que también tienen que ser motivadas. Se lo ha dicho la
jurisprudencia de la Unión Europea, se lo dicen los tribunales
y ustedes se lo pasan por el forro. Esa desgraciadamente es la

realidad, recorte de derechos de los trabajadores, las
oposiciones se tienen que suspender porque se pierden los
papeles, la brecha salarial se incrementa entre hombres y
mujeres en la comunidad autónoma. Y esa es la política de
función pública de esta conselleria. Por eso discrepamos
también de la política general en materia de personal del
Govern balear.

Falta de previsión de la carrera profesional para interinos,
ningún plan para resolver el problema de la contratación
temporal ilegal, o atípica y sin fundamento, absolutamente
nada. Una política de personal a corto plazo, tapando agujeros,
falta de transparencia y falta de diálogo. Falta de diálogo con
los sindicatos, hemos visto que ahora han logrado pararles que
no se manifestasen delante del Parlamento, ofreciéndoles tres
reuniones; esperemos que no les engañen como les engañaron
el año pasado, que el año pasado les dijeron, no se preocupen
que la subida salarial está garantizada y la subida salarial no sé
sabe ni se le espera, no sabemos dónde está.

En modernización de la administración pública, se repiten
los mismos proyectos, entiendo que son proyectos
complicados, entiendo que la digitalización de la
administración pública es complicada, pero el año pasado nos
dijo que todos los proyectos, todos los expedientes se iban a
digitalizar, todos los expedientes se podrían presentar
digitalmente y ese objetivo sigue sin cumplirse. Vemos
proyectos importantes como la digitalización, la carpeta
ciudadana, que lleva 6 ejercicios poniéndolo como objetivo, el
pulsador GPS para la violencia de género, la pérdida de datos,
la tecnología big data. Los mismos objetivos cada año.

Dirección General de Emergencias. El objetivo del año
pasado era modernizar toda la normativa de emergencias, ni
una norma nueva en materia de emergencias, ni una, cero.
Nosotros aquí le presentamos tres enmiendas en materia de
emergencia, le pedimos que reduzca gasto superfluo, reduzca
subvenciones, reduzca gasto en general político y lo dedique al
fondo de seguridad, los ayuntamientos necesitan 675.000 euros
en materia de seguridad, dedíquelo a las inversiones reales en
emergencia, 364.000 euros en materia de emergencias,
dedíquelo a la modernización de la Protección Civil, 251.000
euros a la modernización de Protección Civil. Eso sí, veo que
prevén 400.000 euros a la Escuela de Seguridad Pública, le
preguntamos a ver qué pensaban hacer con esto, ninguna
respuesta.

Las direcciones generales dependientes de la Secretaría
Autonómica, pues poco podemos decir, porque poco sabemos,
es la de Transparencia y Voluntariado, pero poco hemos visto
de lo que han hecho. Mucho activismo, mucha propaganda,
muchos proyectos de programas y estudios, mucho cargo
público, cero resultado, porque, bien, siguen haciendo la página
web de transparencia, faltaría más, pero ni una modificación de
la Ley de transparencia y buen gobierno, absolutamente nada,
es que cero, nada de nada. En participación ciudadana, en
transparencia y buen gobierno, por cierto en transparencia y
buen gobierno aún estamos esperando la resolución de la
comisión de ética, qué pasaba con la directora general que se
cambiaba de sitio para cobrar el plus de residencia.
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Y por último en Memoria Democrática. En Memoria
Democrática ya se lo hemos dicho, su política de Memoria
Democrática es una política de memoria parcial, en función del
bando en que estaban, si eran del frente popular se les reconoce
y si eran del otro, pues se les olvida absolutamente.
Incumplimiento de la ley, y el último fue el espectáculo del
homenaje en el cementerio de Maó: hacen un homenaje a 3
personas condenadas por haber participado en la masacre de 70
personas inocentes. En cualquier país democrático...

(Alguns aplaudiments)

... se habría pedido la dimisión del responsable de Memoria
Democrática por hacer eso. En cualquier país democrático y
con un mínimo de decencia...

(Remor de veus)

Pero aquí no pasa nada, ustedes saldrán y dirán que
fantástico, que sí, que merecen todo el respecto y todo esto...

(Continua la remor de veus)

Pero esa es la realidad. Como mínimo deberían haber
presentado la dimisión...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente hauria d’anar acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Voy acabando Sr. Presidente. Desgraciadamente tenemos
eso, una conselleria de mucho marketing, mucho cargo político,
mucho gasto, mucha crispación y mucho marketing y poco
solución de los problemas reales de la gente.

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. Sra. Consellera, usted sabe que
nosotros en estas modificaciones que hemos presentado a los
presupuestos de la comunidad autónoma, pedimos la
unificación de su conselleria con la de Hacienda, pensamos que
responde a un criterio de racionalidad en la gestión y de la
necesaria austeridad con el dinero público. Creemos que, dado
que su, teóricamente, mejor dicho su conselleria es muy
técnica, pues no habría ningún problema en incorporarla con
las correspondientes direcciones generales, a la Conselleria de
Hacienda.

Pero bueno, que sea muy técnica es un decir, porque no es
cierto. Usted, no sé muy bien por qué, tiene asignado en su
conselleria la secretaría general..., no, secretaría autonómica,
Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen
Gobierno. Lo de buen gobierno lo vamos a dejar.

Memoria democrática. He procurado no repetir nada de lo
que expuse en las comisiones cuando se debatieron los
presupuestos, pero en esta ocasión sí, sí lo quiero repetir. Esa
secretaría autonómica debe ser cerrada, fumigada y
desinfectada con Zotal porque lo que ha hecho, lo que ha
hecho, lo que hace y lo que va a seguir haciendo, por desgracia
mientras ustedes gobiernen, esta secretaría autonómica es
seguir intentando enfrentar a los españoles. Y ese propósito,
ese propósito que ya de por sí es deleznable, lo que es
inadmisible es que se haga con dinero público. O sea, ya que
existiera una asociación privada en el ámbito civil cuyo
objetivo fuera resucitar los fantasmas, el enfrentamiento de la
Guerra Civil, la revancha, el movimiento cainita ya sería en sí
deleznable, pero que se haga con dinero público y que se haga
en estos momentos, o sea, que se planteen ustedes que es
urgente y necesario desenterrar a los muertos de hace 80 años
cuando ahora mismo tenemos personas mayores muriendo
solas, abandonadas en las residencias, con falta de medios, que
esas sí son su responsabilidad, la suya, la de los consells
insulares y la del magnífico ministro vicepresidente del
Gobierno en Madrid. Ésa es su responsabilidad y de eso se
deberían preocupar ahora mismo, de esas personas.

Siempre nos dice lo mismo, es que hay algunos que quieren
desenterrar a sus familiares porque también ellos ya son muy
mayores, etc., nosotros nunca nos hemos opuesto a que la gente
entierre dignamente a sus muertos, pero es que ustedes hacen
una utilización espúrea de esos sentimientos naturales que
tenemos todos para ver enterrado a un familiar cercano
dignamente, para volvernos a enfrentar. Son ustedes los que
todo el día resucitan una y otra vez movimientos pretéritos
completamente superados y ¿a eso tenemos que dedicar
millones de euros con la que está cayendo? ¿Existe alguna
justificación moral de cualquier tipo para que con las
necesidades acuciantes que tienen nuestros ciudadanos sigamos
gastándonos el dinero en intentar volvernos a enfrentar? Y en
su caso ya no es que intenten volvernos a enfrentar, es que
ustedes que se sienten..., ustedes se sienten herederos de un
bando, porque siempre nos acusan a nosotros de sentirnos
herederos de uno, yo no me siento heredero de nada más que de
mis ancestros, de nada más, no me siento heredero de ninguna
época pretérita, ni de Franco ni de los Reyes Católicos ni de los
Reyes Godos, forman parte de nuestra historia y de nuestro
acerbo cultural, pero heredero directo no me siento, pero
ustedes sí, ustedes lo manifiestan constantemente. 

Ustedes se sienten herederos directos de un bando y lo que
pretenden a través de todas estas secretarías, memorias y leyes
es ganar una guerra que perdieron. Y por mucho tiempo que
pase, por mucho que ustedes hagan, por mucho que intenten
imponer leyes mordaza que impiden a los historiadores hacer
su trabajo, no van a conseguir cambiar la historia.

Decía un conocido historiador que a los historiadores se les
ha concedido un poder del que no gozaban ni los antiguos
dioses griegos, que es cambiar los hechos pasados, y ese es el

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 3 / 17 de desembre de 2020 3621

poder que ustedes quieren asumir, cambiar los hechos pasados.
Eso que nos parecía de ciencia ficción de la novela de Orwell
que se rescribía constantemente, había allí unos funcionarios
que dependiendo de como se cambiaban las alianzas iban
rescribiendo los periódicos para eliminar cualquier
incongruencia, eso es lo que pretenden ustedes a partir de esta
Secretaría General Autonómica de Memoria Democrática. 

Yo sólo espero, y es una confianza que tengo y que espero
que algún día sea una realidad, que próximamente, cuando
cambie el Gobierno no sólo de esta comunidad sino de la
nación, el Partido Popular desande sus pasos y vea el error que
se cometió en su momento aprobando esta ley para ponerla en
manos de esta gente, y espero que nos acompañen ustedes en la
derogación de una ley absolutamente..., vamos, nefasta para la
convivencia de los españoles, como son las leyes de memorias
democráticas. 

Pero es que además tiene usted no sólo esa secretaría
autonómica, que ya solo por ese mero hecho ya merecería una
enmienda a la totalidad de su presupuesto, es que de usted
depende, aunque sea sólo presupuestariamente, IB3. IB3, que
es esa televisión autonómica que ve muy poquita gente y que
nos cuesta casi medio Zendal, eso que la izquierda ha criticado
tanto, ese hospital que ha construido la Sra. Ayuso en Madrid
que, curiosamente, la izquierda ha atacado, la construcción de
un hospital público, porque parece que cuando un hospital
público lo construye la derecha es malo, malísimo de la muerte,
y que cuando ustedes ponen a nuestros hijos en barracones es
una necesidad, son..., ¿cómo lo llaman?, módulos..., no sé, es
que son ustedes muy imaginativos con el lenguaje y a veces me
pierdo, pero vamos, entonces sí, entonces no hay ningún
problema que ustedes tengan a nuestros niños en barracones no
hay problema, pero que la derecha construya un hospital, es
inasumible.

Pues, con lo que nos cuesta IB3 podríamos construir un
hospital cada año en estas islas, que ahora nos iría muy bien.
Pero el problema no es sólo que esa televisión la vea muy poca
gente porque, bueno, las minorías, las minorías, esas 50.000
personas que ven IB3, pues tienen sus derechos, el problema es
que es una televisión sectaria y se lo hemos demostrado al Sr.
Manresa por activa, por pasiva, una y mil veces, incumple los
propios protocolos de IB3. Hacia este grupo, es que por ese
mero hecho, ese incumplimiento constante de la norma, este
señor ya debería haber sido cesado por usted, por el Gobierno,
por quién le corresponda el cese, porque incumple
constantemente, constantemente el propio código ético de la
televisión pública. 

Y ¿qué justificación tiene y con la que está cayendo -una
vez más lo repito-, nos gastemos 40 millones de euros en tener
nuestra televisión? Porque es esa necesidad que ustedes tienen
de que quieren ser como una autonomía de primera y parece
que si uno no tiene una tele no es una autonomía de primera, y
nosotros parecemos nuevos ricos, queremos  tener una
autonomía de primera y una autonomía de primera necesita una
televisión pública. Y ahí la mantienen de manera pertinaz. 

De todas maneras, también quiero aprovechar la ocasión
para tranquilizar a los trabajadores de IB3, el día que
gobernemos y la cerremos ninguno de ellos será despedido,

porque a nosotros sí nos preocupan los trabajadores. Nosotros
no fomentamos, como fomenta usted, la inestabilidad laboral,
el interinaje, la falta de compromiso con los trabajadores
públicos, con los que nosotros sí adquirimos un compromiso.

Y por último, y ya para terminar, estoy esperando con
verdadera delectación el momento en que Unidas Podemos
vote a favor de estos presupuestos y, por tanto, a favor de
congelar el sueldo de los funcionarios. ¿Quién se lo hubiera
dicho a ustedes hace cinco años, verdad, que iban a votar a
favor de congelar el sueldo del sector público?

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern obrint una
qüestió incidental, té la paraula la Consellera
d’Administracions Públiques i Modernització, la Sra. Castro.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots. Bon dia a tots i a totes.
Hace sólo un año en esta misma cámara les hablaba del camino
y la dirección hacia donde queríamos conducir la
administración de esta comunidad, un camino que
proyectábamos a medio y largo plazo. Las circunstancias
actuales han hecho que nos replanteemos la hoja de ruta
marcada en aquel entonces. A día de hoy hablar de esta
transición hacia una nueva administración ya no lo entendemos
como un reto de futuro sino más bien como una necesidad
imperiosa y urgente para continuar dando el servicio público a
la ciudadanía.

Esta pandemia nos ha obligado a trabajar en la
administración digital a un ritmo excepcional y extraordinario
que ha puesto totalmente a prueba la capacidad de respuesta y
la adaptación al cambio de la estructura administrativa. Sin los
excelentes profesionales que la componen y los múltiples
recursos técnicos de los que ya disponemos hubiese sido
inviable, per ejemplo, garantizar la asistencia sanitaria, las
prestaciones sociales o la tramitación de los ERTE, entre otros.

Esta pandemia nos ha obligado además a reforzar muchas
otras áreas de la administración, y me gustaría ponerles algunos
ejemplos: se han contratado 900 nuevos trabajadores al
Servicio de Salud desde el inicio de la pandemia para reforzar
todos los niveles asistenciales; 340 profesionales más para la
tarea de seguimiento de contactos, la atención primaria y la
atención telefónica del 061; 458 docentes nuevos para este
curso escolar; se ha reforzado el servicio de limpieza, ayudas
de comedor, programas de refuerzo y digitalización; en los
Servicios Generales se han cursado 216 comisiones de servicio
para dar respuesta a las necesidades de los servicios básicos,
pero no solo esto. 

Cuando se decretó el estado de alarma algunos de los
ayuntamientos de la isla tenían en procesos de formación
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decenas de policías locales, una formación que se tuvo que
interrumpir por la pandemia y sus circunstancias. En este punto
y de manera excepcional se resolvió que los policías que aun no
tenían terminadas dichas prácticas pudieran incorporarse a sus
respectivos ayuntamientos para reforzar la plantilla de los
policías locales.

Como bien se pueden imaginar la continua revisión y
actualización de la situación sanitaria obliga a la administración
a dar respuesta a todas aquellas cuestiones que van surgiendo,
cuestiones que a menudo recaen en los municipios a los que
estamos dando ya distintas soluciones, soluciones que pasan a
corto plazo por la contratación de 400 personas para hacer la
función de informadores de las normas sanitarias, pero no nos
vamos a quedar aquí, desde la Conselleria de Administraciones
Públicas y Modernización estamos trabajando de la mano con
los ayuntamientos en soluciones a medio y largo plazo para
permitir una mejora en la situación general de los policías
locales. Sin ir más lejos para el próximo lunes día 21 está
convocada la Comisión de Coordinación de Policías Locales,
un encuentro que reunirá a Govern, ayuntamientos, FELIB,
Delegación del Gobierno, sindicatos y demás actores
implicados de alguna forma en la coordinación y organización
de dichos cuerpos municipales.

Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes
se requiere de una actuación rápida y eficaz de las
administraciones, así hemos respondido en los últimos nueve
meses. Hemos impulsado normativa de medidas urgentes para
paliar o dar respuesta a múltiples necesidades. Les hablo por
ejemplo de la Ley 2/2020, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la
simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de les Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Ahora más que nunca es necesario impulsar un cambio de
modelo de relación entre las empresas, el ciudadano y la
administración que facilite la actividad económica, deposite la
confianza en la empresariado y a la vez reduzca el exceso de
cargas y trámites burocráticos, y como las crisis también
suponen siempre oportunidades esta compleja situación por la
que estamos pasando la debemos aprovechar para consolidar el
nuevo modelo de relación de la ciudadanía con la
administración, mucho más ágil, más sencilla y eficaz. En
definitiva, un nuevo modelo mejor adaptado a las necesidades
actuales de nuestros ciudadanos.

Es un hecho que hemos podido constatar y es que el número
de usuarios que acuden a la red para resolver sus gestiones
delante de la administración continua incrementándose. En este
aspecto la administración pública debe estar a su lado
acompañándoles y facilitándoles el camino.

Otro ejemplo que les quería poner en la normativa
impulsada por este gobierno, es el Decreto Ley 11/2020, de 10
de julio, por el que se establece un régimen sancionador
específico para hacer frente a los incumplimientos de las
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID, un régimen sancionador que hasta
principios de esta semana ya había tramitado más de 1.059
inspecciones y levantado 789 actas.

Como bien saben, se trata de unas inspecciones conjuntas
entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local
e inspectores del Govern y más allá de operativos conjuntos las
inspecciones habituales de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y
policías locales han supuesto hasta el momento un total de
4.745 denuncias por infracciones de la normativa y se han
notificado ya más de 700.000 euros en propuesta de sanción.

Déjenme que en este punto ponga en valor la tarea que han
llevado a cabo inspectores instructores de la comunidad
autónoma para poner en marcha todo este circuito necesario y
la infraestructura que lo acompaña, todo ello coordinado por la
Dirección General de Emergencias e Interior, una dirección y
unos trabajadores a los que también agradecer especialmente el
esfuerzo que han hecho durante los últimos meses, desde el
personal de la sala del 112, pasando por el Instituto de
Seguridad Pública de las Islas Baleares, las agrupaciones de
Protección Civil, policías locales y demás personal han estado
más que nunca al pie del cañón para todo aquellos que se le ha
requerido. Precisamente y en el momento en que nos
encontramos la labor de esta dirección general tiene un papel
fundamental tanto de coordinación como de colaboración en
otras áreas.

Entrando ya en materia el presupuesto del año que viene en
esta área se incrementa en un 10%. Con este presupuesto
vamos a seguir desarrollando herramientas de gestión
especializadas para una coordinación efectiva de las
emergencias en nuestra comunidad, una coordinación que se ha
demostrado imprescindible.

Quiero destacar también dentro de esta área la partida de
2,37 millones de euros destinados al fondo de seguridad
pública que revierte directamente sobre los policías locales de
todos los municipios de la comunidad y en el programa
autonómico del policía tutor, un programa que con solo diez
años de existencia se ha convertido en imprescindible para
profesorado, alumnado y familias, un programa que demuestra
día a día la importancia del policía de proximidad y,
precisamente por todo lo positivo que aporta a esta sociedad,
apostamos y seguiremos apostando por fomentarlo y
fortalecerlo.

Con respecto a la administración digital que se dirigirá
desde la Dirección General de Modernización decirles que con
todos los retos que nos queda aun por enfrentar, hemos
avanzado muchísimo. Como les decía la pandemia ha puesto a
prueba la capacidad de resiliencia de nuestra administración
para seguir funcionando en la nueva normalidad y consolidar
así su imparable avance hacia la digitalización.

Nada más iniciar el estado de alarma desde esta dirección
general hubo un ingente trabajo para adaptar toda la
administración. Me estoy refiriendo a multitud de
procedimientos que hasta hace ocho meses se debían hacer de
manera presencial y que hoy, gracias al enorme trabajo, que
aprovecho para agradecer por parte de los profesionales
públicos de esta dirección general, fue posible que pasasen a
realizarse de manera digital. 

Estamos hablando también de que en tiempo récord se
conectó y se hizo técnicamente posible habilitar puestos de
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teletrabajo que fueron necesarios durante el estado de alarma.
También se resolvió crear y habilitar nuevos canales de
información o mantener activos nuestro call center, pero en
trabajo remoto.

La pandemia nos ha obligado a desarrollar proyectos y a
llevar a cabo iniciativas que hace tan solo un año ni siquiera
nos imaginábamos. Les hablo, por ejemplo, de proyectos como
la aplicación Radar COVID, el programa piloto de ocupación
de playas o el poner en marcha la operativa necesaria para
integrar sistemas autonómicos con otros estatales.

Lógicamente atender este trabajo de manera urgente ha
motivado replanificar otros proyectos que estaban previstos en
el 2020 y cuyos plazos se han visto alterados. Es el caso por
ejemplo de la creación del nuevo CPD que se ejecutará en el
primer trimestre de 2021 o de la firma electrónica que debido
a suspensión de plazos durante el primer estado de alarma se
retrasó la adjudicación, pero en pocas semanas estará en
funcionamiento, pero como les digo en materia de
digitalización no hemos dejado de trabajar en ningún momento
y lo hemos hecho tanto para solventar las necesidades más
urgentes como para planificar el futuro.

Les quiero anunciar que desde este gobierno estamos dando
y vamos a dar al sector público un fuerte impulso a su
digitalización, aceleraremos la integración del sector público
instrumental, aplicaremos nuevas tecnologías como la
robotización de procesos o la inteligencia artificial. Es
necesario integrar y simplificar todos los procesos de las
diferentes administraciones para reducir significativamente los
trámites y en eso estamos trabajando y lo seguiremos haciendo
durante el 2021.

En definitiva, necesitamos de grandes proyectos
tecnológicos que permitan dar un nuevo impulso a la economía,
incluso que sirvan de catalizadores para impulsar un cambio en
el modelo productivo de nuestras islas.

¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estos presupuestos que
debatimos hoy aquí, para el 2021 se dará un importante
impulso a la administración electrónica y a la digitalización de
los procesos creando nuevas y mejores formas de acceso para
los ciudadanos y nuevas herramientas de gestión on line para
los empleados y empleadas públicos de la comunidad
autónoma.

El objetivo principal es avanzar en la implementación del
mayor número posible de trámites en línea, simplificando el
acceso a la ciudadanía y al mismo tiempo automatizar procesos
que permitan mejorar los tiempos de gestión de los expedientes
por parte de los trabajadores públicos.

Para esta finalidad prevista en el Pacto de reactivación
económica y social del Gobierno de las Islas Baleares se
destinarán 2,71 millones de euros. A esta cantidad se le suman
5,1 millones de euros en la mejora de los sistemas de
información, en seguridad y renovación de equipos. Con todo
ello superarán los 7,8 millones de euros e inversiones para la
modernización y digitalización de la administración.

Mediante este presupuesto también trabajaremos para
alcanzar uno de nuestros grandes objetivos, en 2021
dispondremos de trámites genéricos que permitan automatizar
casi el cien por cien de la tramitación en línea.

Otra de las grandes áreas que dependen de la Conselleria de
Administraciones Públicas es la Dirección General de Función
Pública. Esta dirección destinará gran parte de su presupuesto
al fomento del empleo público, al impulso de nuevas medidas
en materia de prevención de riesgos laborales, a la adaptación
al teletrabajo de las nuevas realidades sociales y al desarrollo
del plan Concilia con medidas para favorecer la conciliación
entre la vida familiar y laboral de los trabajadores públicos.

La EBAP, adscrita a esta dirección general, incrementa
notablemente su presupuesto, será casi de 1 millón de euros y
se dedicará a acciones de formación para los empleados
públicos de la administración y también para las entidades
locales.

Quiero destacar también el incremento de los fondos
previstos para la formación en materia de seguridad y
emergencias y para la ejecución de los procesos unificados de
las ofertas públicas de empleo de policías locales convocadas
por los ayuntamientos.

Me gustaría hacer un breve paréntesis en este punto para
destacar la gran labor que se ha desarrollado desde la EBAP
para adaptarse a las circunstancias derivadas de la pandemia.
Los y las profesionales de la EBAP han trabajado sin descanso
para adaptar los materiales e instalaciones a las limitaciones
que nos imponía la pandemia, un esfuerzo este que les quiero
agradecer y que ha valido para no dejar de formar a los
empleados de esta comunidad autónoma.

Como saben, el capítulo dedicado al personal de esta
comunidad es una de las grandes partidas en los presupuestos
de cualquier conselleria. Invertir en personal es invertir en
personal, es invertir en la ciudadanía, es invertir para garantizar
el sustento de los pilares del estado del bienestar.

De la conselleria que represento depende también la
Secretaria Autonómica de Memoria Democrática y Buen
Gobierno y sus tres direcciones generales. Desde la Dirección
General de Memoria Democrática continuaremos dando todos
aquellos pasos necesarios para acabar con la impunidad de los
efectos de la dictadura franquista en nuestra sociedad. Nuestra
prioridad en materia de memoria democrática será reparar, tal
y como indican los organismos internacionales de derechos
humanos y las Naciones Unidas; al mismo tiempo, seguir
avanzando en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra
Civil española, que hoy en día no han sido dignificadas ni
reparadas, ni restituida su memoria. Cumpliremos con el
mandato parlamentario establecido tanto en la Ley 10/2016, la
recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil
y el franquismo, como en la Ley 2/2018, de memoria i
reconocimiento democrático de las Islas Baleares. Este
gobierno se mantiene firme sobre este compromiso y
garantizará la aplicación en este marco legislativo. El próximo
año, entre otras acciones, se ejecutará el tercer plan de fosas de
esta comunidad, en el que ya venimos trabajando. 
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Pasando al área de Participación y Voluntariado, que es
concretamente un espacio en el cual los expertos nos confirman
que estamos asistiendo a una nueva etapa social, en nuestra
sociedad y en este tejido se articulan ya nuevas formas de
organización, de organizarse, de estructurarse, de formarse, de
comunicarse y de difundir el conocimiento, y además todo está
sucediendo en gran medida de manera no presencial. La
COVID-19 ha puesto en relieve la ingente tarea que también
realiza este sector. Por todo ello desde esta dirección general
encararemos estos retos con optimismo para coordinar y apoyar
al sector del voluntariado. Apostamos por ello, pues es una
inversión altamente rentable si tenemos en cuenta sus retornos
sociales.

Paralelamente desarrollaremos planes autonómicos que
permitan capacitar a los empleados y las empleadas públicas de
todas las administraciones para incorporar y fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Respecto a la Dirección General de Transparencia y Buen
Gobierno, entre otras iniciativas se centrará en el aumento del
nivel de información pública al alcance de la ciudadanía.

Desde la conselleria hemos elaborado un presupuesto
valiente y al mismo tiempo responsable para el ejercicio de
2021, que permitirá estar a la altura de lo que espera la
ciudadanía de su administración, una administración que en
estos momentos es más importante que nunca que esté al lado
de los ciudadanos para todo aquello que puedan necesitar o
requerir. Me comprometo ante ustedes a seguir avanzando y
trabajando para poder facilitar y simplificar la relación entre la
ciudadanía y la administración, pero también para adaptarnos
a las nuevas necesidades, necesidades que también pasarán en
los próximos meses por agilizar y simplificar procesos para
todos aquellos proyectos que podamos financiar a través de los
fondos extraordinarios de la Unión Europea. Les digo muy
sinceramente que el presupuesto de 2021 servirá para todo esto,
pero también servirá para seguir haciendo políticas
progresistas, inclusivas y de acompañamiento y de protección
a los más vulnerables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Gracias, consellera, por la explicación.
He visto que ha hecho una larga explicación que le han escrito
sus asesores sobre las actividades de la conselleria. He de
decirle que efectivamente hay cuestiones muy complicadas, y
entiendo perfectamente que se ha encontrado con un año muy
complicado en que había que tramitar una serie de cuestiones
sobrevenidas, pero entiendo que eso no es justificación para la
crítica total global que le hacemos a su conselleria.

Es curioso que por ejemplo una de las cosas que más ha
llamado la atención usted de su tramitación sea la tramitación
de las sanciones debido al incumplimiento de las normas de la
COVID y del estado de alarma, sanciones que se basan y se
fundamentan en la llamada ley mordaza que sus socios querían
derogar. Ustedes han sido los campeones de la aplicación en
gran parte de la ley mordaza, sí, en gran parte se basa en eso,
en el incumplimiento del decreto ley, pero en gran parte se basa
también en la Ley de seguridad ciudadana, es curioso, ¿eh?

En política de Policía Local, ¿se plantean adaptar la Ley de
coordinación que ustedes modificaron la legislatura pasada y
que se ha demostrado que no ha funcionado? Le tendemos la
mano para modificarla, para adaptarla, porque la Policía Local
se sigue encontrando con graves problemas.

Le voy a decir, en materia de personal, le leeré un escrito:
“Este lunes 14 de diciembre, ante el Consolat de la Mar, el
comité de empresa de la Fundación Bit reclamó no ser
considerados como empleados de tercera. Más de 150
denuncias en el juzgado en los últimos tiempos por valor de
300.000; denuncias ante la Inspección de Trabajo; paralización
del convenio colectivo; incumplimiento de los permisos y de
los acuerdos; una plantilla diezmada; grandes cargas de trabajo.
La empresa nos ha abocado a esta caótica situación, cuando la
solución es sencilla. No entendemos la dejación, en una
empresa que debería ser referente en tecnología e innovación
no entendemos ni comprendemos esta hiriente actitud, por lo
que pedimos respeto y un trato igualitario”. Firmado UGT,
CSIF, Comisiones Obreras y USO. La Fundación Bit creo que
depende de usted, ¿no? Si esa es la política en materia de
personal que le dicen los sindicatos creo que estamos apañados
con su política de personal, i creo que lo tienen crudo los
trabajadores de esta comunidad autónoma.

En materia de altos cargos, el conjunto del Govern gasta
15.567.000 euros al año en los 206 altos cargos; a mí me salen
232; en su página de transparencia, 206; la transparencia no es
lo suyo. La actualización de los salarios de los funcionarios
bastaría 5,2 millones, bastaría una adaptación de un 30%, que
es lo que les solicitamos en materia de altos cargos.

Ustedes nos decían “apostamos por la diversificación”.
“Llevamos cinco años trabajando para la diversificación
económica, para implantar empresas de nuevas tecnologías”.
Ustedes mismos certifican su fracaso en materia de
implantación de nuevas tecnologías: en el Parc Bit prevén
300.000 euros menos de ingresos de alquileres de las empresas
en nuevas tecnologías. Se ve que las nuevas tecnologías
también tienen que ver con la sociedad de servicios, con la
sociedad..., con el turismo, y también les afectan los servicios.

En materia de memoria democrática yo simplemente les
pediría que tengan en cuenta un texto, un texto que decía: “Un
gobierno ecuánime no puede renunciar a su historia, a la
historia de su pueblo, aunque a la gente no le guste, ni mucho
menos asumirla de manera mezquina y rencorosa. Este
gobierno, por tanto, recuerda asimismo con respeto a quienes
desde distintas posiciones políticas lucharon por la democracia,
los que lucharon también para una sociedad diferente desde
distintos puntos de vista y sacrificaron su propia existencia.
Este gobierno expresa su convicción de que España ha de
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demostrar reiteradamente su voluntad de olvidar heridas
abiertas en el cuerpo nacional por la Guerra Civil, su voluntad
de vivir en un orden político basado en la tolerancia, en la
convivencia, en que la memoria de la guerra no sea en todo
caso más que un estímulo para la paz y el entendimiento entre
todos los españoles, y nunca más ninguna causa vuelva el
espectro de la guerra civil, ni el odio a recorrer nuestro país, ni
a ensombrecer nuestra sociedad ni a ensombrecer nuestra
conciencia, ni a destruir nuestra libertad”. Y terminaba
agradeciendo el trabajo realizado por el Rey Juan Carlos y por
la Constitución del 78. Este manifiesto lo hizo el Gobierno que
había en España en el año 68, cuando se cumplía el 50
aniversario del inicio de la Guerra Civil, era el Gobierno del
Partido Socialista. Instamos al Partido Socialista a que vuelva
a la racionalidad, a que vuelva al sentido común, a que sea más
Besteiro y menos Largo Caballero.

(Remor de veus i 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. Sra. Consellera, agradezco su
detallada exposición, prolija en datos, en logros..., en aciertos
y autobombo. La traía usted preparada, es lógico, y no ha
entrado a valorar, supongo que ahora lo hará en la réplica, las
intervenciones que hemos tenido el Sr. Diputado del Partido
Popular y yo mismo.

La última intervención, la última cita que ha hecho el
diputado del Partido Popular, me ha hecho recordar aquello de
cómo hemos cambiado, porque de lo que yo pensaba cuando
todavía tenía un poco de pelo en la cabeza que era Felipe
González a hoy va un abismo. Hoy en día la verdad es que su
deriva y comportamiento ha hecho que Felipe González me
parezca un estadista de talla internacional, o sea, eso sí lo han
conseguido, eso sí lo han conseguido. Mi percepción de Felipe
González ha cambiado con el tiempo. ¿Por qué?, porque
algunos somos capaces de cambiar con el tiempo, darnos
cuenta de nuestros errores, o incluso reconocer los aciertos del
adversario. 

Aunque no viene a cuento tengo que decir que antes, en la
conselleria anterior, se hablaba por ejemplo del exterminio de
la abeja asiática y..., perdón, de la avispa asiática, y que ha sido
un logro, pues sí, se lo reconozco, Sr. Conseller, ha sido un
logro, está muy bien hecho y es algo de lo que esta comunidad
se puede enorgullecer, porque, además, por lo visto va a ser
copiado por otras comunidades porque se ha hecho bien, se ha
hecho con estudios propios de estas islas y de todo eso nosotros
nos sentimos orgullosos. No me duelen prendas en reconocerlo,
ninguna.

Pero lo que sí me duele, Sra. Consellera, es ese
empecinamiento en volver al pasado. Miremos al futuro,
podemos tener discrepancias políticas, pero este afán de
revanchismo y de venganza que habíamos superado y no sólo
habíamos superado los aquí presentes, que no soy el más viejo

de la cámara, pero casi, casi. O sea, yo tenía 10 años cuando
murió el generalísimo, 10 años. Yo lo único que recuerdo de
aquellos momentos son los días libres que nos dieron en clase
cuando murió el caudillo...

(Remor de veus)

Es mi recuerdo más importante de lo que era el régimen
anterior. La mayoría de ustedes o muchos de ustedes es que ni
siquiera habían nacido y este recuerdo permanente, ese
refocilarse en el odio y en el enfrentamiento, ¿a qué nos
conduce? A nada, no nos conduce absolutamente a nada,
porque los que sí lo vivieron, los que sí lo padecieron, los que
sufrieron en uno y otro bando, en al año 78 tuvieron la altura de
miras de cerrar la puerta al rencor del pasado y abrir la puerta
a la democracia y a la convivencia. Los que sí lo sufrieron, los
que sí podrían decir, es que yo tengo estas deudas de sangre, ...
porque sí lo sufrieron en sus carnes, unos padeciendo cárcel en
un lado, otros padeciendo las checas. Todos, todos los que lo
vivieron, los que lo padecieron, los que lo sufrieron en primera
persona, tuvieron altura de miras.

Y ustedes no vuelan alto, ustedes van a ras de suelo, a ras
de suelo como esas serpientes de Ibiza que el Sr. Conseller no
consigue eliminar. Es lo único que le pedimos y que no lo haga
con dinero público y menos ahora que tenemos necesidades
acuciantes, porque cómo puede salir usted a la calle a decirle
a esos autónomos que están en la ruina, a esas familias que
estan en las colas de las ONG para pedir una bolsa de comida,
que nos vamos a gastar millones en la memoria democrática ...,
porque a veces pienso que nadie ha hecho más por la memoria
Franco que sus leyes de memoria democrática. Vamos, yo no
sé si la Fundación Francisco Franco tiene premios, pero se lo
deberían dar, porque lo han mantenido vivo en la memoria de
la gente. Mis hijos pequeños no sabían del franquismo nada
más que fue un dictador, nada más...

(Remor de veus)

Lo único que sabían es que fue un dictador, pero es que
ustedes nos lo hacen presente todos lo días...

(Continua la remor de veus)

Todos los días, todos los días, todos los días. Y no es que
lo queramos olvidar, no lo queremos olvidar, no lo queremos
olvidar, lo queremos tener presente. Pero lo que no queremos
es utilizarlos para volvernos a tirar los trastos a la cabeza los
unos a los otros, que es lo que creo que ustedes a veces buscan.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Contestació del Govern per tancar
la qüestió incidental. Té la paraula la consellera Castro.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Bueno, empiezo contestando al Sr.
Lafuente. Referente a su pregunta sobre si nos planteamos
modificar la Ley de coordinación y tendernos la mano a día hoy
me parece estupendo, pero hace meses que estamos trabajando
con la FELIB la modificación de la ley. Es más, le he
anunciado que este lunes, esperamos llegar a un acuerdo con la
FELIB y con los sindicatos y llevamos meses trabajando con
ellos, aunque ustedes en varios plenos me preguntan por esa
cuestión y ya hace más de un mes que hicimos una nota de
prensa conjunta la FELIB y esta conselleria, diciendo que
hemos pactado la modificación de la ley. 

Y este lunes en la comisión adecuada, que es el órgano de
consulta y participación en materia de policía local, llevaremos
una propuesta que esperamos que consiga garantizar los
derechos de los policías locales, garantizar las necesidades de
los ayuntamientos y evidentemente todo ello en beneficio de los
ciudadanos y ciudadanas de Baleares. Por lo tanto, espero que
esta mano tendida que nos hace el Partido Popular se mantenga
también en la comisión y ahí aporten todas las cuestiones que
consideren y que mejoren el texto. 

En cuanto al área de función pública, usted en la
comparecencia me dijo que sería interesante..., que yo hablaba
mucho de diálogo social y de relación con los sindicatos y que
ustedes tenían una larga tradición de relación con los sindicatos
y me recomendó la lectura de las actas de la mesa sectorial y
servicios generales. La verdad es que yo lo he hecho, porque a
mí me gusta escucharle y aprender de usted y he leído y he
visto que en cuatro años y usted fue conseller y otras personas
fueron consellers, de esos cuatro años en la época de..., como
dice el Sr. Martí March, el cuatrienio negro, llegaron a dos
acuerdos en servicios generales. Uno, la constitución de un
grupo de trabajo y otro, el 8 de mayo de 2015...

(Remor de veus)

¿Sabe qué pasaba el 8 de mayo del 2015? Se iniciaba la
campaña electoral, con un informe de presupuestos, que firmó
el Sr. Antonio Costa, entonces director general de
Presupuestos, sin aportación presupuestaria. Y luego este señor
se permite dar lecciones a una excelente consellera de Hacienda
como es la consellera Sánchez...

(Alguns aplaudiments)

Pero vamos a hacer la comparativa. Frente a sus dos
acuerdos...

(Remor de veus)

Frente a sus acuerdos en cuatro años, nosotros llevamos, la
otra vez que hablé con usted llevábamos dieciocho, en estas
dos semanas son veinte, porque hace dos viernes llegamos a un
acuerdo con los sindicatos para hacer la oferta de empleo del
año que viene, 215 plazas. Ustedes no llegaron a ningunas
oposiciones en cuatro años, ninguna...

(Alguns aplaudiments)

Y me pregunta por la política de esta conselleria en materia
de reducción de la temporalidad, precisamente es hacer
oposiciones. Ya le he dicho en varias ocasiones que no estamos
de acuerdo con su propuesta del despido de interinos, porque
la única manera de reducir la temporalidad en la administración
pública sin convocar oposiciones, es despedir interinos. Y ya
le he dicho en varias ocasiones que no estamos de acuerdo, no
estamos de acuerdo en el despido de interinos. Yo sé que esa es
su política y usted ha leído un comunicado, yo le voy a leer
otro. 

Se produjo el 13 de diciembre de 2013 de la Conselleria de
Administraciones Públicas, abro comillas: “La racionalización
de la administración ha supuesto un ahorro de 228 millones a
la comunidad autónoma entre el 2011 y el 2013, -decían
ustedes-, Núria Riera ha mencionado que la reducción de 2.891
trabajadores públicos entre julio de 2011 y julio del 2013, ha
ido acompañada de la redistribución del personal con el
objetivo de optimizar recursos y ganar en eficacia”. La Sra.
Riera le dijo ayer al Sr. March que no le podía dar lecciones en
materia de función pública. Yo no quiero aprender esas
lecciones, Sra. Riera, no quiero aprender a despedir a 2.800
trabajadores.

(Alguns aplaudiments)

Contesto al Sr. Lafuente y al Sr. Rodríguez también respeto
al tema de la memoria democrática. Miren, Francisco Franco
no es el generalísimo, ni el caudillo, es un dictador fascista que
llevó a todo el país durante más de 40 años a la ruina
económica, ética y moral...

(Alguns aplaudiments)

Ustedes hacen referencia a lo que pasó durante la guerra,
pero han olvidado que pasó desde año 39 al año 75, ¿qué hay
un vacío? No, ¿qué pasó en España entre el año 39 y el año 75?
¿No hay víctimas en aquel momento? Yo por supuesto que
respeto a las víctimas de ambos bandos, me dicen que nos
consideramos herederos de no sé qué. Miren, yo me considero
heredera de los demócratas y de las personas que dieron su vida
para que hoy podamos estar aquí hablando de esto y desde
luego no es el bando al que Sr. Rodríguez llama “el
generalísimo”. 

Habla usted en nombre de los que en el año 78 vivieron y
padecieron la dictadura. Miren, yo no padecía la dictadura, yo
nací después de la muerte del dictador, pero sí que la padecí,
todos nosotros la padecemos, somos víctimas de haber vivido
40 años bajo un régimen fascista y todos estamos
condicionados por aquello. Por lo tanto, por supuesto que
seguiremos reparando, que es lo que nos dice la ONU...

(Alguns aplaudiments)

Me han hecho referencia en varias ocasiones a que hacemos
homenajes a asesinos. Mire, en Menorca lo que se produjo y se
lo he explicado en varias ocasiones, es que en el año 41 un
tribunal fascista y franquista condenó a unas personas, las
condenó a muerte. Usted hace referencia a la Constitución, la
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Constitución Española condena la pena de muerte para
empezar. Segundo, ¿usted cree que un juicio del año 41 tenía
todas las garantías de un juicio democrático? ¿En serio? Mire,
a mí me han enseñado que en blanco y en botella, leche, el que
defiende una dictadura fascista, ya sabemos lo que es.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera Castro. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Yo pensaba que estábamos en un
debate sobre los presupuestos de la Conselleria de
Administraciones Públicas, pero mire, yo voy a empezar
también, primero, haciendo, ya que está aquí la consellera,
alusión a las grandes asignaturas pendientes a las que se
enfrenta esta conselleria y que ya mi grupo parlamentario se lo
ha trasladado en diferentes comparecencias e interpelaciones.

Mire, una de las grandes asignaturas pendientes que se ha
hablado aquí, por el portavoz del Partido Popular, es la
necesidad de resolver la temporalidad de esta comunidad
autónoma, resolver la interinidad forzada de muchos empleados
públicos de nuestra comunidad. Usted sabe bien que la Unión
Europea, en sus directivas, nos obliga y nos recomienda que la
tasa de interinaje debe estar por debajo del 8%, y aquí
superamos el 25%. Y además, le quiero trasladar que mi grupo
parlamentario, Ciudadanos, puso enmiendas al articulado que
no han salido adelante.

En relación con los empleados públicos que ahora mismo
se encuentran con una congelación del 2%, también del 0,9%
de sus salarios, entendemos, desde Ciudadanos, la
indisponibilidad presupuestaria en estos momentos, y así se lo
hemos trasladado a la consellera de Hacienda, también; pero le
pedimos que se sienten a negociar con los representantes
sindicales para poder hacer un calendario de esos pagos y que
puedan recuperar la pérdida de poder adquisitivo cuando las
circunstancias económicas así lo permitan. Y no puedo hoy
dejar de pasar esta oportunidad, ya que está usted aquí,
consellera, para reiterárselo.

También, como venimos denunciando en sus
comparecencias, sabe que consideramos a su consellera una de
las más sobredimensionadas de este govern, con una de las
secretarías autonómicas que también tiene, a su vez,
direcciones generales por debajo, y ya lo dijo Ciudadanos en el
mes de septiembre de 2019, a principios de esta legislatura, en
nuestra interpelación se constató la sobredimensión
injustificada del organigrama del Govern. Ya denuncié en su
momento, y seguiremos haciéndolo, que el pacto diseña una
estructura institucional a su medida y no pensando en mejorar
la eficiencia y eficacia de la administración. La administración
pública debe ser y debe estar al servicio de los ciudadanos y no
servir como agencia de colocación. Ante esta sobredimensión
del organigrama, nosotros, por coherencia, pusimos unas

enmiendas, que son de baja, por tanto, no están como
enmiendas en esta sección, pero sí que quiero hacer mención en
mi exposición: disminuíamos, sacábamos el salario de dos
asesores y del secretario autonómico de Memoria Histórica y
Transparencia, porque consideramos que ya le digo que está
sobredimensionado, hicimos un porcentaje en todas las
consellerias, el Sr. Castells me preguntaba que cuál era nuestra
propuesta de reducción del sector público, pues bien, nosotros
sí que hemos hecho ese trabajo de bisturí, enmienda por
enmienda, sacando el salario, no como otros grupos que lo que
han hecho es cargarse de cuajo las direcciones generales, eso
es inviable, es populista y Ciudadanos no está en eso;
simplemente queremos reducir el organigrama que
consideramos dimensionado. Y no porque sea de Memoria
Histórica, lo hemos pedido en otras secretarías autonómicas,
nosotros creemos en la memoria histórica, la hemos apoyado
siempre en el Congreso y también en esta cámara, creemos en
una memoria histórica de todos y para todos, y que no se utilice
de forma partidista el reconocimiento de las víctimas, de todas
las víctimas, como hacen unos y como hacen otros.

Como le digo, nuestras enmiendas siempre han ido en la
línea de reorientar y racionalizar ese gasto, igual que también
pedimos a la consellera de Hacienda, pero creo que debe ser en
coordinación con la Conselleria de Administraciones Públicas,
de poner en marcha una auditoría integral funcional,
operacional y de eficiencia de los servicios públicos, porque su
conselleria tiene muchas necesidades que hoy se ha hablado
poco aquí, una de ellas, para nosotros prioritaria, es la mejora
de la coordinación y la eficacia de los servicios de emergencia,
una prioridad en las Islas Baleares.

También dotar de más presupuesto a la EBAP para
formación de los funcionarios y servidores públicos que usted,
la consellera ha explicado hoy que tiene muchos programas y
más presupuesto para ello, pero seguiremos reivindicando la
necesidad de aumentar esa formación. Y tiene la
responsabilidad de promover una política de emergencias más
eficiente, mejor coordinada, mejorar la coordinación de los
diferentes servicios de emergencias de nuestras islas, y se lo
han dicho todos los informes, tras los errores de la torrentada
del Llevant, y es un tema urgente.

Otra asignatura pendiente que tiene esta conselleria, que es
la de actualizar la normativa sobre emergencias, no se ha
actualizado durante el 2020 y sabe que había unos plazos, que
pasaron ya en abril, para actualizar el Plan INUNBAL y
muchísimos planes necesarios para esa coordinación; unificar
protocolos de seguridad y emergencias, capaz de unificar bases
de datos, con el objetivo de hacer frente de forma eficaz y
rápida, para ganar en eficacia y eficiencia en situaciones
adversas y catástrofes.

Consideramos imperiosamente necesaria la puesta en
marcha de una unidad de coordinación de todos los servicios de
emergencias, un cuerpo único, lo sabe, consellera, se lo hemos
dicho en la comparecencia y una proposición no de ley, ya
desde la legislatura pasada, también en esta, instando al Govern
a poner en marcha ese cuerpo único, para dar una respuesta
rápida y coordinada de todos los cuerpos de emergencias.
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Y para este debate tenemos una enmienda, la 16808, de
200.000 euros para mejorar los programas de formación en
seguridad y emergencias a los técnicos. Y en esto no cabe
ideológico, hablamos de la seguridad de los ciudadanos de
nuestras islas ante situaciones adversas de emergencias o
catástrofes.

Y hoy, desde esta tribuna, quiero aprovechar para reconocer
el magnífico trabajo que realizan todos los cuerpos de
seguridad y de emergencias de nuestras islas. Nosotros, con
nuestra enmienda, lo que estamos pidiendo es que pasemos de
las buenas intenciones a los hechos y presupuesten la creación
también de ese cuerpo de coordinación.

Otras de las necesidades que siempre hemos reivindicado
a la consellera es la necesidad de ampliar el presupuesto para
formación, y por eso, y la formación para todos los técnicos de
emergencias, y por eso apoyaremos todas las enmiendas del
Partido Popular que van en esa línea.

Y otra de nuestras peticiones recurrentes ha sido
incrementar la dotación y la formación de Protección Civil de
los diferentes municipios de las Islas Baleares, y por eso
votaremos a favor de la enmienda de El Pi en ese sentido.

Pero votaremos abstención a la enmienda de El Pi en la que,
bueno, pues piden 2 millones de euros para ayudar a los medios
de comunicación haciendo campañas desde la administración
pública, para promocionar o crear campañas relacionadas con
la COVID, pero es que lo sacan de la partida 31, que es el
programa React-EU; no la podemos aceptar, nosotros, saben,
desde Ciudadanos, que somos rigurosos, que no nos gustan este
tipo de enmiendas trampa, que también ha hecho el Partido
Popular y VOX, bueno, eso es un fraude, por tanto no vamos
a poder apoyarla. Si bien estamos de acuerdo en que la
situación de los medios de comunicación de nuestras islas es
muy grave y que, además, va contra la democracia y la libertad
de información. Debemos buscar entre todos recursos y
soluciones, pero no me parece que sacarlo del programa React-
EU... ustedes saben que evidentemente esta financiación
europea no puede valer para eso.

Y votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad que
han presentado tanto el Partido Popular como VOX a esta
sección, como venimos haciendo en todas las secciones, porque
pensamos que es un momento en el que la responsabilidad y la
coherencia deben primar, y la vía del bloqueo no puede ser la
solución y la estrategia por parte de otros grupos. Siguen sin
enterarse de que tenemos más de 432 muertos en Baleares,
siguen sin enterarse de que la sociedad nos está pidiendo
unidad, consenso y soluciones. Por eso, creemos que debemos
votar en contra.

Y votaremos en contra también de todas las enmiendas de
VOX a esta sección, sobre todo a la enmienda que quiere
cargarse a nuestra radio y televisión pública, rechazamos desde
mi grupo parlamentario, porque no es ningún chiringuito ni
muchísimo menos, están además haciendo una labor de
información plural en este momento indispensable; hay una
comisión, además, parlamentaria de control en esta cámara,
también un consejo asesor formado por la sociedad civil
elegida y, por tanto, y además sí que le voy a decir que en IB3

hay el reto pendiente de resolver las mejoras socio-laborales y
las condiciones de los trabajadores de los servicios
externalizados, por supuesto.

Y, bueno, y además es que usted, Sr. Rodríguez, que no está
aquí, ha reconocido que su fondo COVID es una entelequia
populista, es un fraude, como llevamos todos estos debates
diciéndolo, dicen, ustedes sacan esos 32 millones, que
corresponden al presupuesto de IB3, y se lo llevan a esa
entelequia de fondo, pero luego dice que no, que van a
mantener a todos los trabajadores, por tanto, esos 32 millones
si los mete ahí son completamente (...)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, sí, gracias, presidenta, termino.

Pero, después del debate al que hemos asistido hoy, que ha
sido más de memoria histórica que de presupuestos y que,
bueno, incluso se ha desenterrado aquí al dictador Franco
nuevamente, en esta tribuna, quiero finalizar mi exposición hoy
con una cita de un gran liberal, que incluso fue diputado en la
Segunda República, me refiero a Ortega y Gasset, perseguido
y exiliado durante la Guerra Civil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, por favor, tiene que acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, déjeme hacer la cita, por favor-, “solo cabe progresar
cuando se piensa en grande, solo es posible progresar cuando
se mira lejos”, y yo les pido nuevamente a todos los diputados
que pensemos todos en grande y miremos lejos, al futuro, para
poder progresar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Corresponde ahora el turno al Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, tiene la
palabra la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
M’agradaria, davant alguns comentaris que hem pogut sentir
per part d’algun grup que diu amb la Llei de memòria
democràtica es vol despertar una memòria per guanyar una
guerra que es va perdre, jo pens que aquí hi vàrem perdre tots,
qualsevol guerra ha de ser evitable a tota costa i la Guerra Civil
va enfrontar familiars, amics, companys que varen rompre
llaços i anaren a enfrontaments que varen ser irreconciliables.
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El que demanam des d’El Pi és retornar la dignitat a tots, tots
els que varen perdre la vida, tan sols per tenir unes idees,
perquè uns pocs eren fanàtics, tant a un bàndol com a l’altre,
però la majoria, la gran majoria eren innocents, i la història el
que ha de fer és servir perquè no es tornin repetir les errades
passades.

També, Sra. Consellera, vull fer referència, malgrat no
tenim cap esmena, però sí a l’articulat, però vostè n’és la
consellera responsable, és la conselleria responsable, és el tema
de la policia local; hi ha una gran mancança de policies a tots
els municipis de la nostra comunitat, una problemàtica que
s’agreuja, ja que altres forces de seguretat, com la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil també estan mal dotades en aquesta
comunitat. Per això veiem, i sabem que s’ha debatut a diferents
ocasions entre la FELIB i la conselleria, però veiem, i
permeti’m l’expressió, que hi ha una guerra pilla entre
municipis per aconseguir més policies amb millores
econòmiques per poder captar-los. Per tant, demanam que hi
hagi més cursos per preparar aquests policies.

I ja ho hem dit en altres ocasions, pensam que hauríem
d’anar una mica més enllà i parlar d’una policia autonòmica,
una policia autonòmica que pogués abraçar i distribuir en els
ajuntaments segons les necessitats. I perquè no em parlin de
competències, sempre tenim clar que la part del municipi hauria
d’assumir els policies que s’hi dotassin.

En concret, ara sí, amb les esmenes que els hem presentat
a aquesta secció 16, són dues, dues esmenes que no perquè
siguin poques no siguin importants, o pensam que són molt
importants, o almanco nosaltres ho consideram així. Per un
costat, hem presentat la RGE núm. 16479, per augmentar la
partida de gestió d’emergències, amb l’objectiu d’incrementar
la partida destinada al servei de Protecció Civil dels diferents
municipis de les nostres illes; tots coneixem la tasca
desinteressada i, repetesc, desinteressada, que es fa des de
Protecció Civil, ja que, davant qualsevol emergència que
s’activi des del Servei d’Emergències, hi són i actuen dintre de
les seves possibilitats. Darrerament, els darrers anys hem tengut
tempestes, torrentades, mals de diferents fenòmens
meteorològics i sempre hi han estat.

També, davant qualsevol petició de suport per part dels
diferents ajuntaments, col·laboren tant en actes esportius, de
reforç i suport a la policia, i ara, amb la crisi, també amb
aquesta crisi sanitària, que ha dut a un col·lapse als serveis
socials davant moltes necessitats en els serveis socials
municipals, hi han estat i han tengut cura de repartir menjar,
medicaments, han fet compres, han fet acompanyaments a
moltes persones i famílies que ho han necessitat. I, per tant, per
tot això i molt més, pensam que tenen moltes mancances de
material i d’infraestructures i per això crec que s’hauria de
reforçar aquesta partida i augmentar aquesta partida, perquè ens
agradaria que es tenguessin en compte, i repetesc que ho fan
sempre de manera desinteressada.

Per altra banda, presentam l’esmena 16539, amb 2 milions
d’euros, per crear una partida per dur a terme campanyes
informatives per a la prevenció de la COVID i de les mesures
de reactivació econòmica a través dels mitjans de comunicació
privats. I amb aquesta esmena, i ho va explicar de manera molt

clara la meva companya i portaveus, la Sra. Pons, jo crec que,
d’una banda, pensam que és imprescindible la divulgació de la
informació en temps d’aquesta pandèmia i, per l’altra banda, la
importància de la supervivència dels mitjans de comunicació.
Per tant, veiem que aquesta crisi és una amenaça molt grossa
per a aquest sector, i ja veiem com periodistes de tota la vida o
mitjans de tota la vida poden desaparèixer i que en surtin
d’altres més econòmics, però també més radicals, que no
mostrin de manera plural la informació existent.

D’aquí les nostres dues esmenes que esperam que
considerin per poder aprovar-nos. I tenim en compte i sabem
que se’ns vol fer una transacció, per tant, Sra. Guasp, la convid
a escoltar-la perquè, per ventura, i d’aquí sempre defensam
nosaltres el consens i la voluntat, que si hi ha d’haver una
transacció per fer qualque canvi, som al moment de fer-ho i es
puguin tirar endavant.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Abrimos ahora el turno en
contra, por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos
tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, debatem una secció que genera
debats i intervencions molt intenses, no només pel que hem vist
fins ara, sinó també perquè ja ho vàrem viure a la comissió, i no
només per la part que fa referència a administracions públiques,
sinó per la part de memòria democràtica.

Però abans vull parlar de números i parlaré de doblers, en
aquests pressuposts m’ha agradat la idea de sumar el total de
les esmenes parcials presentades pel Partit Popular i llavors
comparar amb el pressupost total de la conselleria. Idò, en
aquesta secció, de 70.118.000 euros, el Partit Popular ha
presentat esmenes que afecten 2.080.000, però alerta!, perquè
només tres esmenes afecten la conselleria en si i la resta afecta
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Jo, per tant, li dic un poc el mateix que vaig dir ahir, fan un
discurs com si tot estigués fatal, que aquests pressuposts no
donen cap solució a la situació actual, que tot molt malament.
També ha dit avui que tot és el mateix, i jo el que li deman és:
on són les seves esmenes les quals, segons vostè, milloraria tot
el pressupost o tota la secció de la conselleria que avui ens
ocupa.

Jo l’únic que veig són unes esmenes parcial pobres i es veu
la feina real que s’ha fet per part dels diputats del Partit
Popular. I dic diputats perquè intueixo que les esmenes d’IB3
surten del Sr. Fuster, sempre tan encertat, si ho volem dir així,
a la Comissió d’IB3.

Sobre les tres esmenes parcials del Partit Popular que no
tenen a veure amb IB3 he de dir-los que, per una part, la
conselleria sent conscient de les noves demandes i necessitats
actuals ja ha incrementat el pressupost de la Direcció General
d’Emergències i això permetrà desenvolupar una millor
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coordinació de les emergències i seguir actualitzant els
diferents plans i protocols d’actuació. 

Però es que, a més, de cap de les maneres cap esmena que
faci baixes als programes de memòria, transparència o
participació i voluntarietat, com és el cas d’una de les esmenes
presentades pel Partit Popular, no comptarà amb el nostre vot
favorable. 

Llavors, pel que fa a les esmenes referents a IB3 des del
nostre grup parlamentari consideram que és un ens totalment
essencial i necessari, però cal tenir present que l’ens funciona,
fa gestions i això significa que algunes de les seves esmenes
afecten serveis que ja estan licitats i adjudicats, per això seria
molt mal de fer poder aplicar les esmenes i els canvis que
proposen. Sincerament, crec que l’ens, tot i que hi ha coses que
s’han de millorar perquè mai no ens hem de conformar, si
alguna cosa han fet és fer un pressupost el més acurat i eficient
possible de la partida dels doblers que tenen, per tant, compten
amb tot el nostre suport. Aquestes són les esmenes que té el
Partit Popular, però després vénen aquí a bombo i platerets a
dir que tot és un desastre. 

A VOX en principi tenia poc a dir-li perquè hem vist que
continuen amb la seva estratègia de fer poca feina, passar per
aquí, amollar les seves píndoles enverinades i plenes de
mentides i poca cosa més. Però bé, ells ens parlen que els
importen moltíssim els drets dels treballadors, i es nota, es nota
amb l’esmena que han presentat vostès, una única esmena
repetitiva basada en el fons COVID, un fons COVID que ha
explicat muy por encima, que no té cap tipus d’estratègia, cap
tipus de pla, que no queda gens clar com implantarien aquest
fons COVID. Però saben, a mi m’agradaria que fessin memòria
perquè segurament tots sabrem per què han fet aquesta esmena.
Se’n recorden d’aquella entrevista que li feien a Abascal que li
demanaven quines eren les seves polítiques educatives, de
sanitat i altres temes essencials que una persona que se suposa
que vol ser president d’Espanya hauria de tenir respostes?, que
ell deia, pues no lo sé, no lo tenemos i que va acabar amb un
¡Viva España!, perquè això és l’únic que saben dir al seu partit,
aquest ¡Viva España!, perquè no tenen ni idea absolutament de
res de com s’hauria de gestionar. 

Així que, mirin, tan de bo mai, i estic segura que així serà,
aconsegueixin governar perquè vostès sí que ens duran a un
desastre descomunal a la nostra comunitat autònoma i al país.
Si se n’adonen, vostès al Congrés dels Diputats zero esmenes
presentades i aquí han presentat aquesta esmena repetitiva que,
com els dic, demostra clarament què fan a la seva formació o
què saben a la seva formació, que és absolutament res. 

Però així i tot tendré la decència de comentar algunes de les
seves esmenes. I és que mentre a Europa es parla de
digitalització i d’innovació, entre altres coses, vostès alimenten
el seu súper fons COVID amb les partides que surten, entre
d’altres, de la Direcció General de Modernització i
Administració Digital. I, sincerament, en ple segle XXI no
podem fer passes cap enrere amb el que es refereix a la
innovació i a la digitalització perquè el que hem de fer són
passes cap endavant per tenir una administració més moderna
i més àgil que faciliti la vida als ciutadans. Està claríssim que

és una àrea a la qual s’ha de seguir fent feina a aquesta
comunitat autònoma. 

Sincerament podria tornar a repetir, i crec que ho tornaré a
repetir perquè val la pena, el que ja vaig dir a comissió, que els
partits que competeixen per veure qui ocupa l’extrema dreta
d’aquest tauler polític el que han eliminat és el primer que
eliminen les dictadures: la transparència, la participació i la
memòria. I el nostre grup parlamentari mai no estarà d’acord a
eliminar aquestes tres àrees fonamentals dins una democràcia
sana. El que passa és que vostès no tenen ni idea del que és una
democràcia sana. 

No podem concebre un govern sense polítiques de
transparència, és més, hem de fer feina dins totes les
administracions per estendre la transparència. També fomentar
la participació ciutadana dins les decisions i ’activitat política,
perquè la participació ciutadana no només ha de ser una vegada
cada quatre anys a les urnes, ha de ser contínua i sense dubte és
una àrea que tampoc no estarem mai d’acord a eliminar.

I finalment, la memòria democràtica, mentre hi continuï
havent víctimes a les cunetes o fosses comunes -i fixin-se que
no pos cap altre adjectiu més, víctimes- sense trobar de la
guerra i de la dictadura, mai no hi deixarà d’haver famílies que
tenguin un patiment. 

I sincerament...

(Alguns aplaudiments)

... i sincerament estic molt contenta i orgullosa de la feina que
es fa a la Direcció General de Memòria Democràtica que s’ha
posat a les totes a desenvolupar el Pla d’exhumació de fosses,
que es va fer la legislatura anterior, i que han trobat diverses
víctimes. I els diré més, Sr. Lafuente, i em dirigiré a vostè que
crec que té dos dits de front més que VOX, la feina que es fa a
la Direcció General de Memòria es basa i segueixen les
recomanacions dels informes sobre Espanya del Relator
especial per a la veritat, la justícia, la reparació i garanties de
no repetició de les Nacions Unides. Es basa i la fan en base a
la Declaració Universal dels Drets Humans, del Dret
Internacional Públic i del Dret Internacional Humanitari.
Vostès estan en contra d’aquestes recomanacions i d’aquest
dret? Doncs, enhorabona. Doncs enhorabona perquè deixen
molt clar d’on vénen i cap on volen tornar. I els diré el que ja
els vaig dir ahir, és clar que havien de menester una força com
VOX per llevar-se la careta i demostrar realment qui són i què
fan aquí asseguts.

I ja per tancar aquest tema, mentre hi hagi un govern
progressista mai no desapareixeran aquestes àrees que són
fonamentals, com dèiem, dins una democràcia sana. 

Finalment, pel que fa a El Pi, un poc el que ja he dit, la
partida d’emergència ja ha estat augmentada per fer front als
reptes que hi ha per endavant. I quant a l’altra esmena, tal com
va avançar ahir la Sra. Carbonero i ja ha comentat la Sra.
Sureda, si s’accepta aquesta transacció el nostre grup
parlamentari hi votarà a favor.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt bon dia, diputats
i diputades. Sra. Consellera. El segon pic que vaig anar a un
debat de política general, el primer la veritat és que vaig com
a al·lucinar molt, era al Consell de Mallorca fa dues
legislatures, i a la segona vegada que hi vaig anar va venir...,
vostè sap que quan hi ha un debat de política general se sol
convidar la societat civil, és a dir, membres d’entitats,
associacions de..., bé, i n’hi havia un, que ens coneixíem i
teníem una certa amistat, que aquell home venia i venia per...,
bé, venia de compromís perquè l’havien convidat i trobava que
hi havia d’anar i va anar allà, i em va dir “escolta, Miquel, això
com marxa, com funciona això?”, i jo li dic, “mira, ara sortirà
el Govern i dirà que és tot una meravella, llavors sortirà
l’oposició i dirà que tot és un desastre”, i aquell home em
mirava així mateix i em va dir, “i la realitat, quina és?”, i dic,
“la realitat és que evidentment ni tot ha estat meravellós ni tot
ha estat un desastres”. 

La veritat és que d’ençà que hem iniciat el debat, i ja duim
setmanes perquè és veritat que jo crec també que entre tots
hauríem de fer un esforç de mirar d’optimitzar recursos i
simplificar aquesta proporció dels pressuposts, dels pressuposts
generals, perquè és veritat que moltes vegades tenim aquesta
tendència a repetir, a repetir debats, a repetir discursos que tal
vegada es podrien..., bé, segur que de qualque manera es
podrien simplificar i fer-los més operatius, sobretot per evitar
aquesta cançó que tot és un desastre o que tot és meravellós, i
per tant situar-nos en una perspectiva com a més realista i
entenen que aquí som diferents formacions polítiques per
qualque cosa, perquè tenim diferents visions de la realitat,
diferents propostes, i diferents maneres de fer les coses, i que
entre tots, i especialment els que configuram l’equip de
Govern, hem de ser capaços de dur a terme aquest projecte que
ens vàrem proposar, amb un document al qual vàrem posar un
nom, que eren els acords de Bellver i que a més regeixen les
accions d’aquesta legislatura.

Més tot el que ens ha sobrevingut, tot el que fa referència
evidentment a aquest desastre que ens toca viure i que ens hem
hagut d’adaptar a totes i cada una de les àrees i dels
departaments que té el Govern d’aquestes illes.

Vostè és vera que és una consellera que per ventura té unes
competències que tendeixen a passar desapercebudes, però que
són les més transversals de totes; bé, les d’Hisenda evidentment
també, la de pressuposts evidentment també. Però la seva
segurament és la que s’endu la pressió de totes les conselleries
-jo n’he de menester vint, tal-, i vostè ha de ser equànime i ha
de repartir entre tots i totes, però aquesta, que és una de les que
sol passar més desapercebuda perquè hi ha una feina soterrada
i invisible que moltes vegades és mala de veure i de valorar,
també, i crec que s’ha de valorar perquè du molts de

maldecaps, evidentment és una de les principals, perquè quan
deim que l’administració és el múscul, quan parlam de la
diferència que hi ha entre polítiques neoliberals que el que
volen és liberalitzar-ho tot, és a dir, que els mercat es regulin
per ells mateixos; que l’administració pública quedi reduïda a
la mínima expressió, enfront de qual deim que volem una
administració pública que sigui útil, que sigui eficaç i que
tengui braó, múscul suficient per donar resposta a les
necessitats dels ciutadans i les ciutadanes, i sobretot amb
capacitat d’intervenir, crec que evidentment hem de tenir
administració pública, per tant, amb un personal qualificat,
suficient, ben preparat i ben pagat, i crec que en això hi estam
tots d’acord.

I especialment parlant en crisi, en concepte de crisi, podem
comparar què feren uns i què feren els altres, i especialment
crec que hem de ser conscients que aprovam el sisè pressupost
d’aquesta comunitat autònoma, i per tant podem mirar enrere
i podem fer una progressió, i podem veure resultats. I per
exemple quant a estabilitat laboral dels nostres treballadors i
treballadores públics crec que podem fer una progressió. És
vera que enguany hi ha unes dificultats, però també aquestes
dificultats s’han d’entendre en un context d’aquests sis anys,
d’aquests sis anys, i crec que això sobretot relativitza
determinats discursos que es fan, especialment des de la dreta. 

I em permetran, Sr. Lafuente, el tema de les cadires,
francament, és que vostès quan governen seuen a terra?

(Petit aldarull)

No, és que... No seuen a una cadira? 

(Remor de veus)

No seuen a una cadira, seuen a terra? Massa bé, massa bé,
així estalviam en cadires, està bé.

I després parla d’“enxufisme”; escolti, jo crec que quan
parlam d’un càrrec públic que és d’un partit polític vol dir que
hi ha d’haver una relació amb aquell partit polític; és que hi ha
certes qüestions que, francament... 

Crec que és un poc el que parlàvem al principi, crec que
hauríem de trobar un sistema que ens permeti analitzar les
qüestions des d’una perspectiva que sigui bastant més rigorosa,
especialment quant al debat a la totalitat. (...) a la totalitat
perquè vostès són el principal grup de l’oposició i perquè
l’havíem de fer, i ja està, però no és així, perquè especialment
i en aquestes àrees tampoc no hi ha motius perquè s’hagi de fer
una esmena a la totalitat, especialment en una qüestió que són
faves comptades. I precisament marca la diferència entre la
seva gestió i la nostra, i a més els números canten, i en aquest
sentit és important recordar-ho.

I em permetran, que evidentment hem de ser molt
conscients de la realitat que tenim, del que hem avançat, però
també evidentment del que ens queda per avançar, que hi ha
moltes qüestions i són moltes i importants. Ahir matí, crec que
era, hi havia aquí davant manifestant-se una gent que forma
part d’un col·lectiu que denuncia aquest abús de temporalitat
per part de l’administració pública, i hem de reconèixer que
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tenen tota la raó del món, perquè quan et seus amb ells i et
diuen: “No, escolti, si és que això ho fes l’empresa privada
segurament ja l’haurien sancionada”, i és vera. S’ha fet un
esforç titànic a convocar oposicions amb places noves, però és
vera que tenim o feim un abús d’aquesta temporalitat, i sense
cap dubte és una de les qüestions que sé cert i segur que a vostè
li preocupa i evidentment li ocupa, però evidentment és un
tema que haurem de respondre durant els primers mesos
precisament per donar una resposta a aquest col·lectiu, i
especialment un col·lectiu que és víctima d’aquest abús de
temporalitat.

Respecte d’emergències, desgraciadament ho vàrem poder
tocar amb les mans, la importància de la coordinació i de tenir
un bon sistema amb capacitat de reacció i sobretot de
coordinació amb la resta de forces, i en aquest sentit crec que
són uns pressuposts que aposten realment i fan una aposta
ferma per aquesta coordinació, i especialment per aquesta
estabilitat, i aquesta ampliació.

Respecte d’IB3, bé, què hem de dir? Crec que és
importantíssim tenir un mitjà de comunicació que sigui públic,
i públic vol dir que sigui garantista, que sigui garantista de la
pluralitat, i de la democràcia, al cap i a la fi; què passaria a un
país on tots els mitjans de comunicació estiguessin en mans
privades, de capital privat, de les grans fortunes? Això seria
realment una societat democràtica?, hi hauria aquestes garanties
que les coses fossin plurals, que fossin obertes, reals...? Bé, jo
crec que evidentment el que sí que faríem seria donar-los un
poder brutal, que de fet ja crec que el tenen, i per això crec que
és important que hi hagi els mitjans de comunicació que siguin
públics, i en el nostre cas, i sense voler ser evidentment una
autonomia de primera o de segona, perquè entenem que no hi
ha d’haver autonomies de primera o de segona, nosaltres som
una formació política que sempre ha advocat per una gestió des
de la proximitat, des de la proximitat, i crec que en aquest sentit
és molt important tenir un recurs d’un mitjà de comunicació
públic que especialment es fa ressò d’aquesta proximitat.

I si hem de fer hospitals segur que trobarem doblers d’altres
bandes. Si sumàssim tot el que hem gastat aquests anys darrers
a mantenir, per exemple, el palau de Marivent segurament ja
hauríem pagat Son Espases i, si no, una part important. O si
pegàssim a la despesa militar, posats a ser demagògics, amb un
sol caça o amb una part petita del que invertim cada any en
pressupost en armament a l’Estat en faríem molts, d’hospitals,
i moltes residències i moltes altres necessitats que són bastant
més urgents, al meu entendre i del meu grup, que determinades
qüestions.

De memòria històrica. Si la memòria històrica segueix
essent una eina d’enfrontament vol dir que qualque cosa no
estam fent correctament, perquè precisament crec que vàrem fer
una llei de memòria històrica que va ser una fita
importantíssima, i que a més va sortir amb un gran consens. Per
tant si anys després aquesta llei serveix per enfrontar-nos vol
dir que ens hem d’asseure, n’hem de parlar, i que qualque cosa
feim malament. Perquè precisament, i ho ha dit la meva
companya d’Unidas Podemos, no hem parlat mai de bàndols,
parlam de víctimes, parlam de víctimes, i en aquest sentit crec
que és important.

Però és vera que tenim recorregut a bastament per haver vist
tota una sèrie de fites que són prou importants, com la de
Porreres; a la fosa de Porreres, quan es va desenterrar, vàrem
poder visualitzar, vàrem poder veure en quines condicions
aquella gent estava tirada. I concretament, i per la part que
m’afecta, poder assistir que el batle...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

...el batle d’Esporles de llavors, Tomàs Seguí, ara pogués ser
enterrat per part de la seva família i especialment del seu fill i
pugui descansar en pau, i sobretot amb dignitat, és per a mi una
fita important que ja justifica tota la feina que s’està fent des de
la secretaria autonòmica, i que per tant anim a continuar-la.

(Alguns aplaudiments)

I he esgotat el temps. Moltes gràcies a tots i a totes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si a altres debats dèiem que la
Conselleria de Presidència és una conselleria transversal,
exactament el mateix passa amb la d’Administracions
Públiques. Les esmenes d’aquesta conselleria observam la
diferent manera de plantejar-nos l’administració. 

Jo he de dir que el nostre grup no va presentar cap esmena
a aquesta secció. Vol dir... la mirem amb estimació. És cert que
en totes les seccions podem trobar esmenes en les quals
podríem estar d’acord, la qüestió, agreujada aquest any
pandèmic, és la situació d’infrafinançament de les nostres illes.
De fet, sobre aquest tema en concret crec que podríem
reprofitar qualsevol intervenció de qualsevol debat de
pressuposts i tornar-lo a dir sense por que quedi extemporani.
Així de poc avançam.

Aquesta secció és la que més discussions ha generat durant
les comissions de pressuposts i durant aquest ple perquè té sota
el seu paraigua la Direcció General de Memòria Democràtica
i hem hagut de sentir coses que -ho reconec- personalment a mi
m’han ferit.

Miri, Sr. Rodríguez, jo tenia dos mesos quan va morir el
dictador, però tenc la memòria de la meva família que crec que
també és vàlida i sí, li he de dir que del meu pas per aquest
parlament hi ha dues coses de les quals estic molt orgullosa
d’haver estat ponent: de la Llei de fosses i de la Llei de
memòria democràtica. Només per açò crec que ja ha valgut la
pena aquesta experiència política.
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El problema és que a vegades quan es ralla d’aquestes
qüestions hi ha una manca de respecte que fereix, que fereix
perquè estam parlant de víctimes i crec que a més a més és un
atac directe, directe als principis bàsics de la reconciliació. I és
que el procés de reconciliació d’una comunitat depèn de
múltiples factors i aquest procés de reconciliació només és
possible si es presenta la narració d’allò passat amb la màxima
objectivitat possible. Açò què vol dir? Superar prejudicis i
interessos ideològics, els revisionistes també.

El perdó només és possible si recordam, això val tant per a
la víctima com per al victimari, però cal tenir clar que el perdó
és qüestió de voluntat, és un acte intencional que expressa la
genuïna llibertat de l’ésser humà. Veritat, justícia i reparació,
ni més ni menys.

Aquesta conselleria té també l’encomana de la
modernització de l’administració i del foment de la participació
de la ciutadania. Pensam que una democràcia actualitzada és
aquella que fomenta i sobretot que té un poble que participa
activament en la presa de decisions i que ens vigila i que ens
critica.

Sobre la modernització molt en podríem parlar, mal anirem
si només entenem com a modernització la digitalització perquè
és molt més, és estructural, funcional, personal i evidentment
tecnològica i tot amb l’objectiu que sigui més moderna,
eficient, eficaç i capaç de donar respostes als requeriments que
la societat demana dels serveis públics al segle XXI.

I sobre IB3, nosaltres la defensam i la defensarem sempre
perquè és una eina de cohesió i de coneixement de les altres
illes, som illes, territori fragmentat i, sincerament, ens
coneixem poc uns i altres. Llavors, entenem que aquest mitjà de
comunicació públic afavoreix i ens ha d’ajudar a conèixer-nos
més. 

Ara sí, tenim una assignatura pendent -i crec que tot aquest
parlament n’és conscient-, la internalització dels serveis
informatius, açò és una assignatura pendent que tenim a IB3. 

I com ja hem dit en altres debats mantindrem el sentit del
vot fet a comissió a excepció d’aquelles esmenes que hagin
estat transaccionades.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Por parte del Grupo
Parlamentari Socialista tiene la palabra la Sra. Sarrió.... la Sra.
Garrido, perdón.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputades, com ja hem dit aquests dies, estam en un moment
excepcional i per tant, davant uns pressuposts excepcionals,
rigorosos, realistes, continuistes amb l’acció executada des de

l’any 2015, però ancorats a la realitat actual, per tant, centrats
amb la gestió de la crisi sanitària, econòmica i social.

El juny de 2015 es va iniciar un camí que no té tornada
enrere en el manteniment i en la millora dels serveis públics i
en la consolidació de l’estat del benestar i precisament aquest
camí és el que ens ha permès afrontar ara amb majors
condicions la crisi que patim.

Tots els governs s’enfronten al dilema de com assignar els
recursos disponibles per garantir el major grau de benestar dels
seus ciutadans. Els nostres pressuposts reflecteixen de manera
clara la forma com des de l’esquerra es pretén afrontar aquesta
crisi i ho reflecteix enfortint el sector públic de la mateixa
manera que el pressupost que va fer el Sr. Costa quan
governava reflectia la forma que tenia el PP d’afrontar
l’anterior crisi: afeblint els serveis públics.

L’enfortiment dels serveis públics són el símbol i la bandera
d’aquest govern i dels partits que li donam suport. I la
Conselleria d’Administracions Públiques precisament és la
conselleria encarregada de vetllar pel bon funcionament
d’aquests serveis públics, de treballar per disposar d’una
administració més eficient, més transparent, més oberta, més
digitalitzada i al servei de la ciutadania.

Des del 14 de març hem posat a prova l’administració
pública, la seva capacitat d’adaptació a un escenari
extraordinari i excepcional que requeria d’una resposta ràpida,
extraordinària i excepcional, i la resposta que han donat els
homes i les dones que integren aquesta administració pública
ha estat excepcional i extraordinària. Per això, no deixarem mai
d’agrair l’esforç i el coratge amb què s’han s’enfrontat i
s’enfronten cada dia a aquesta pandèmia.

(Alguns aplaudiments)

Per això els comptes que avui duim varien en la planificació
inicial de la conselleria en aspectes com l’administració digital
que ha passat de ser un objectiu a ser una necessitat imperiosa
i urgent, però sobretot aquests comptes suposen un reforç
efectiu del personal on més es necessita, 900 nous treballadors
al Servei de Salut, 340 professionals de seguiment de rastreig
a primària i al 061, 458 nous docents en aquest curs o 400
informadors sobre normes sanitàries COVID que serveixen
també per pal·liar la càrrega de treball de les polícies locals,
perquè sols amb uns serveis públics forts serem capaços
d’oferir a tots els ciutadans de les Illes Balears les mateixes
oportunitats independentment del poder adquisitiu o les
capacitats de la casa on visqui un.

S’han presentat esmenes a la totalitat per part del Partit
Popular i de VOX. No suposa cap tipus de sorpresa per al
nostre grup, però precisament això és el que és trist i
preocupant, que en un moment d’extrema gravetat on es
reclama treballar plegats per sortir d’aquesta crisi alguns grups
segueixin instaurats en el catastrofisme i en el cuánto peor,
mejor.

Jo pensava que després de l’experiència de la gestió
d’aquesta crisi ningú no era capaç de qüestionar-se la necessitat
de reforçar els serveis públics, però com sempre la dreta torna
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a arribar tard. Recapacitin, que nunca es tarde si la dicha es
buena.

Passam directament a les parts concretes d’aquesta secció,
començam per funció pública. Dimarts es va reunir la Mesa
general de l’empleat públic de la comunitat autònoma i va
acordar un calendari de reunions al llarg del mes de gener per
avançar en el full de ruta dels pròxims anys. Crec que s’han
quedat sense arguments, però els és igual, vostès continuen amb
el discurs immutable passi el que passi. 

Aquest pressupost és cert que recull una congelació de sou
dels treballadors públics, que no una retallada com va fer el PP
en l’anterior crisi, ho recorda, Sr. Lafuente?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 No és una retallada. La diferència entre la gestió d’aquesta
crisi i la gestió del PP és abismal, bàsicament perquè hi ha
diferència entre congelar i retallar, però també per la
predisposició de l’actual govern d’asseure’s, negociar i
dialogar...

(Alguns aplaudiments)

... i tenim molt present la conjuntura econòmica.

Sr. Lafuente, ja li ho ha recordat la consellera, dos acords
en quatre anys, fabulós; però com sempre vostès segueixen amb
el tema de funció pública intentant embullar una mica la troca,
donant voltes allà mateix i intentant fer veure que al PP o a la
dreta li preocupen els funcionaris públics quan cada vegada que
governen i allà on estan governant ara demostren que no els
preocupen el més mínim, tenim el que tenim perquè venim de
la seva gestió i hem intentat arreglar-ho i és complicat arreglar
tot el que vostès varen deixar malament.

(Remor de veus)

Ens parla de temporalitat, Sr. Lafuente, la temporalitat
s’arregla d’una manera: fent oposicions i fent oferta pública
d’ocupació; la seva, zero, però és que a més ahir es va arribar
a un acord al Congrés de Diputats entre PSOE, PNV, Unidas
Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Más País i Equo
per tal d’arribar a un...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per tant..., escoltin!, per tant de reformar de manera urgent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... i donar resposta a la temporalitat al sector públic. Si tant els
preocupa, els esperam a aquest acord. Veurem quina és la seva
resposta a aquest acord quan arribi.

Per tant, el primer que necessitam a l’hora de fer segons
quin tipus de recomanacions o segons quin tipus de discursos,
Sr. Lafuente, és una mica de coherència. Els falta. 

Torna, ha tornat i ho hem vist en distintes ocasions, tornen
amb el mantra dels càrrecs públics, hem de reduir càrrecs
públics. És cert que aquest govern té més càrrecs públics que
el darrer govern del Partit Popular, la diferència, la diferència
és que aquells càrrecs públics servien per afeblir l’estat del
benestar i servien per afeblir els serveis públics...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i aquests càrrecs serveixen per enfortir-los, i en tenim una
mostra més que evident, la diferència és abismal. No els
agrada, no, jo entenc que sentir segons quines coses no és plaer
per a vostès, però s’aguanten, mala sort, què hem de fer?

Sr. Rodríguez, no volem canviar la història, no volem
canviar la història, res més lluny del que volem, volem que la
història es conegui perquè no es torni a repetir. Volem que es
conegui...

(Alguns aplaudiments)

... però que es conegui la història real del que va passar. S’ha
de conèixer què va passar, no s’ha de conèixer el que va
escriure segons qui durant segons quina època. 

I per mirar lluny, Sra. Guasp, per mirar lluny hem de saber
d’on venim i conèixer i posar-nos fermament d’allà on venim.
Així mirarem lluny i així no repetirem els problemes i no
repetirem els errors del passat, perquè tots els nostres fills, els
meus també, però tots els nostres fills han de conèixer l’època
negra que va viure aquest país des del 36 fins al 75, l’època
negra. El problema és que no la coneixen. 

Els arguments de VOX són coneguts i previsibles. Ara, els
arguments del Partit Popular dient que fan l’esmena a la
totalitat amb el tema de memòria democràtica perquè la
conselleria va fer un reconeixement a quatre víctimes del
franquisme perquè havien estat..., -escolti un poc!, jo, de
veritat, eh?-, perquè havien estat condemnades per un tribunal
en el 41 il·legítim i per això no li donen suport, jo m’imagín
que a partir d’ara l’argument del Partit Popular per no donar
suport a cap tipus de política de memòria democràtica és que
totes aquelles víctimes a les quals es pretén reparar les havia
condemnat un tribunal franquista, perquè a tots els varen
condemnar per assassins o per traïdors o pel que li donava la
gana a aquells tribunals...

(Alguns aplaudiments)

... il·legítims i nuls. 

Aquest és el seu argument, aquest és el seu argument?, de
veritat aquest és el seu argument? Han tornat més enrere del
que jo em pensava. 

Sr. Lafuente, jo també li...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... val més respirar. Sr. Lafuente, jo també li llegiré un text i és
de Pablo de Greiff, relator especial de l’ONU a l’informe de
2014 sobre Espanya: “la fortalesa de les institucions
democràtiques no pot ser adequadament mesurada per la seva
capacitat de silenciar o de 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 incòmodes”, i també va afirmar que la
guerra civil i la dictadura varen deixar un saldo col·losal de
víctimes greus dels drets humans i del dret humanitari incloent
execucions, tortura, detencions arbitràries, desaparicions,
treballs forçats i exili. 

Pensin-s’ho una mica.

(Alguns aplaudiments)

Ja no tenc temps, a la rèplica intentaré parlar d’IB3, que
crec que és necessari també, però faré una esmena que n’hem
parlat durant el debat i que la meva companya va anunciar ahir
a la secció de Presidència i Cultura i és quant a l’esmena
16539, d’El Pi. Proposaríem una transacció en el sentit de
reduir en lloc de 2 milions d’euros passar a 200.000 euros i dur
aquesta quantia, tant en alta com en baixa, a la Conselleria de
Cultura. Ara els la repartiré, veuran el text concret, però també
en relació amb què deia la Sra. Guasp, no retreure les quanties
dels fons europeus sinó en alta i en baixa dins del departament,
dins la Conselleria de Presidència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Abrimos el turno de réplica
y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bien, en cuanto a las
enmiendas, la posición del Partido Popular será apoyar la
enmienda de Ciudadanos, apoyar la enmienda de El Pi en
cuanto al aumento en protección civil. Votaremos a favor de las
enmiendas a la totalidad porque por lo que hemos explicado
entendemos que globalmente con la estructura de esta
conselleria no estamos conformes, y votaremos en contra de las
enmiendas parciales que plantea VOX porque entendemos que
elimina absolutamente direcciones generales que hay gastos
fijos que no se pueden eliminar y que están mal planteadas en
ese sentido. Por tanto, no podemos apoyarlas.

Vamos a ver, la Sra. Consellera se remontaba, como
siempre, en el argumento de buscar cinco años para atrás para
intentar justificarse. Bueno, es que si nos remontamos más para
atrás yo le leeré el titular del Diario de Mallorca, del 6 de
mayo de 2011, y un tal Sr. Manera, no sé si le suena, decía que
había que armonizar 70 puestos de trabajo de funcionarios
públicos. Leáselo porque si tiene...

(Remor de veus)

..., 700 puestos de trabajo, perdone, de puestos públicos. Lo
decía el Sr. Manera en el 2011. ¡Hombre!, se nos volvemos
para atrás en circunstancias diferentes, en una situación
económica diferente, pues, así van las cosas.

En cuanto a la Mesa general de servicios generales usted me
dice dos, dos acuerdos y tal. No, es que usted me dijo que no
nos reuníamos, que no nos reuníamos para nada, y yo le dije,
mire en la mesa general y encontrará que sí nos reuníamos. Con
lo cual, usted faltó a la verdad, sí que nos reuníamos, al menos
me reconoce dos acuerdos, uno de ellos sobre la carrera
profesional que se había empezado a negociar mucho antes. Y
usted me dice, no, pero es que lo hicieron sin fondos. ¿Como
que sin fondos? Sin fondos no lo apruebe el interventor, que
costó mucho trabajo que lo aprobase el interventor, la
intervención.

Y segundo, si nosotros lo hicimos sin fondos, ustedes
también, porque lo modificaron en octubre de 2015 y tampoco
había fondos entonces.

(Alguns aplaudiments)

Vuelve a mentir. Por tanto, ya sé que las circunstancias son
diferentes, pero, por ejemplo, nos dice, no, es que no hicieron
nada en materia de función pública. Ahora repasaba, 24 de
noviembre de 2014, Diario de Mallorca, el Gobierno de
entonces fue premiado y reconocido por la innovación en la
gestión en la auditoria técnica de recursos humanos, del cual
recibimos la felicitación de los sindicatos. Había una auditoria
en recursos humanos con un montón de indicadores para
intentar mejorar los recursos humanos, y los cumplimos, y de
los mejores que los cumplimos. Por tanto, ahí está si hay que
revolver al pasado para hablar de estas cuestiones.

Vamos a ver, respecto a lo de Podemos, efectivamente, hay
que cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Podrían
ustedes cumplir la resolución del Parlamento Europeo de
setiembre del 19 sobre memoria democrática que condena el
nazismo, el fascismo y el comunismo? Ustedes votaron en
contra, ¿eh?, todos los regímenes totalitarios.

(Alguns aplaudiments)

Cumplan, adapten, adaptemos la Ley de memoria
democrática también en esta resolución del Parlamento
Europeo. Parlamento Europeo del que formamos parte, y
condenemos el comunismo. No, ustedes ahí votaron en contra.
Es una lástima.

Reforzar los servicios públicos, estamos de acuerdo, pero
reforzar los servicios públicos no supone multiplicar por dos
los cargos políticos, siempre nos vienen con la misma historia.
Hay que reforzar los servicios públicos o tener unos servicios
públicos eficaces, pero no hace falta multiplicar por un 400%
en esta conselleria los cargos políticos.

Por cierto, y cumplir los acuerdos. Me alegro que haya un
principio de acuerdo de modificación de la Ley de función
pública a nivel estatal. Había un acuerdo en el 2018 entre los
sindicatos y el Gobierno para reducir a un 8% la temporalidad
y el Gobierno, éste de aquí, se lo ha saltado a la torera, se lo
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saltó a la torera. Acuerdo en materia de función pública, se lo
ha saltado a la torera, lo ha multiplicado.

(Remor de veus)

Y, por último, vamos a ver, en materia de memoria
democrática, nosotros lo que echamos en falta es que se haga
de una forma parcial, pedimos a la consellera que nos dijese,
bueno, ¿en qué se basan los informes para fundamentar el acto
que habían hecho? Pásenme el informe jurídico, el informe
histórico, mírense los autos; no había, no hay. Yo sí que he ido
a ver los autos, y los autos -prefiero no citar algunas cuestiones,
porque, claro, es que hay algunas cuestiones bastante fuertes en
los autos-, sí, sí, no, es que hay testimonios y, además, resulta...
es que la gente sabe, en Menorca hubo tres años en que se sabe
muy bien lo que fue la represión, lo que fue padecer según qué
cosas, y yo creo que hay que mirar a todas las víctimas, con
independencia de la ideología. Por eso hicimos un esfuerzo en
esa ley, pero cuando ves cómo están aplicando ustedes la ley,
y lo hacen de forma totalmente partidista, no se miran los autos,
no investigan, no hay una investigación histórica de las
personas, y cuando, por ejemplo, lean ustedes, lo dije en
comisión, lean ustedes el artículo que publico el concejal del
Partido Socialista en el Diario Menorca sobre este homenaje
que hicieron ustedes, y dijo, ¡ostras, es que están haciendo un
homenaje...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, tiene que terminar, por favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... al que le dio el tiro de gracia al padre, eh!

Y eso es lo que echamos en cara.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hagan las cosas bien hechas, háganlas con seriedad, con
rigor, y tendrán nuestro apoyo; hagan chapuzas y hagan
sectarismo y hagan cosas mal hechas y, evidentemente, se lo
vamos a criticar, se lo vamos a criticar, les guste o no les guste.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Lafuente. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, Sr. Ensenyat, en estos
días hemos oído varias veces que nos achacan que no hemos
recortado la partida de Marivent, y la de Marivent y la de
Marivent, a ver, Sr. Ensenyat, la partida de Marivent la han
puesto ustedes, ¡échenle un par de narices y quítenla! ¿No están
ustedes en el Gobierno? Pues, ustedes, con sus compañeros de
Unidas Podemos, retiren la enmienda del sostenimiento de
Marivent, y ya está, pero échenle un par de narices, pero no la
he puesto yo la enmienda, es suya, es suya, está en sus

presupuestos. Pues no me achaque... un poquito de coherencia,
no hemos puesto nosotros lo del sostenimiento de Marivent,
váyaselo a contar a sus bases estas radicales, independistas y
super de izquierdas que ustedes llevan en los presupuestos
sostener el Palacio de Marivent. Pero a mí no me lo cuente.

Decía también el Sr. Ensenyat que nos pasa desapercibida,
no, a nosotros no nos pasa desapercibida, la vigilamos y muy
de cerca, se lo puede asegurar, desapercibida no nos pasa en
absoluto, precisamente por esa política sectaria que hacen.

Nos dice la Sra. Sans que nosotros no queremos una
democracia sana, a ver, Sra. Sans, yo sé que a la gente de su
ideología les gusta mucho poner apellidos a la democracia,
democracia sana, democracia popular, mire, la democracia
cuando hay que ponerle apellidos mal vamos, y claro, teniendo
en cuenta quienes son sus compañeros de viaje en España y en
el exterior, esto de hablar de democracia como que chirría,
como que chirría que nos venga usted a dar lecciones de
democracia, vaya usted a dar lecciones de democracia, no sé,
a Cuba, por ejemplo, o a Irán, a la gente con la que ustedes se
tratan. Aquí creo que de lecciones de democracia nos pueden
dar ustedes muy poquitas.

La señora de MÉS per Menorca, la Sra. Diputada que se
dolía de las víctimas, de que no las olvidemos, de las víctimas
de la Guerra Civil, por supuesto, no nos hemos de olvidar de
las víctimas de la Guerra Civil, pero me causa extrañeza que
ustedes no clamen tanto por estas víctimas que no es de hace 80
años, que es de hace 12 años las últimas víctimas, 11, 12 años
la últimas víctimas de ETA; el CIS demostró que en este país
la gente no sabía quién era Miguel Ángel Blanco, no sabía
quien era Ortega Lara, es que sus temas con la memoria
dependen de qué memoria, hay que refrescarla mucho y
constantemente, y otra más vale... ahora hay que blanquear a
sus nuevos socios. Pues, francamente, a nosotros si ustedes
quieren hablar de memoria hablemos de todas las memorias.

Y cuando usted habla de revisionismo, que es lo que más
miedo nos da, o sea, revisionismo, revisionismo significa que
cuando un historiador no está de acuerdo con sus tesis es
revisionista, o sea, nosotros tenemos una verdad, la verdad de
nuestros historiadores, de nuestros historiadores que dice que
esto es así, y si sale uno que se atreve -¡oh, hereje!- a discutirle
la verdad, entonces es un revisionista. No, dejen la historia a
los historiadores, porque yo..., -hoy es verdad que he cometido
una pequeña maldad, que es hablar del caudillo y del
generalísimo, sabía que saltarían como motos-, cuando un
personaje se vuelve histórico porque está en la historia, tiene
apelativos, Enrique IV el Impotente, yo no estaba en la cama
con él y su mujer para saber si lo era; Isabel I de Inglaterra la
Reina Virgen, tampoco tengo un examen ginecológico; pues
cuando alguien utiliza un apelativo que ya queda en la historia
para referirse a alguien, si lo aceptamos con normalidad, con
normalidad, es cuando realmente hemos superado el pasado,
ustedes no lo han superado.

Y por último, me he quedado con las ganas de saber si los
diputados y las diputadas de Unidas Podemos van a apoyar
unos presupuestos que congelan el salario de los funcionarios,
me gustaría saber también si lo va a hacer el diputado de
Izquierda Unida, si ustedes, por coherencia, van a hacerlo.
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Todos han leído un texto, voy a leer uno muy rápidamente:
“Mientras la terrible situación económica actual ha arruinado
o está camino de arruinar a los modestos productores y la masa
obrera, sufre como nunca la pesadilla del paro la cifra de los
beneficios obtenidos por los beneficiarios del actual orden de
las cosas, los dueños de la banca, es elevadísimo. Así, la tarea
urgente que tienen los productores y trabajadores es esta:
destruir el sistema liberal acabando con los tiburones de la
banca”. La frase es de José Antonio, creo que ustedes en
Podemos son bastante falangistas.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Seré muy breve y lo haré desde mi
escaño. Contestarle solo al Sr. Ensenyat, que siempre hace
exactamente el mismo discurso con las mismas palabras cuando
hablamos de reorganización y racionalizar el sector público, y
hablamos de reducir altos cargos y asesores, usted siempre
achaca a mi grupo parlamentario que nosotros queremos
reducir la estructura de la administración. Nada más alejado de
la realidad, nosotros queremos más docentes, más sanitarios y
más empleados públicos para reforzar los servicios públicos y
los servicios básicos de esta comunidad autónoma. Nosotros lo
que consideramos es que no deben ser colocados más políticos,
más cargos, porque la administración al final se desvirtúa como
una agencia de colocación, en vez de estar al servicio de los
ciudadanos y ser más eficaz y más eficiente. Simplemente, pues
aclarárselo, Sr. Ensenyat.

Y a la Sra. Rodríguez, decirle que en ningún momento yo
he dicho, citando a Ortega y Gasset...

(Remor de veus)

... -Garrido, es que ya lo tengo en mis sueños y pesadillas, Sr.
Rodríguez, no quería hacerle alusión en esta réplica desde
luego, pero se la voy a hacer.

Pero a la Sra. Garrido, primero, decirle que en ningún
momento he achacado que, yo, citando a Ortega y Gasset,
diciendo que debemos mirar todos al futuro y mirar lejos y
pensar en grande, quiero decir que no estemos a favor de la
memoria histórica, de hecho, lo he dicho en la tribuna en mi
primera intervención, estamos a favor de ese recuerdo a las
víctimas, a todas las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo. Pero lo que yo lamento es que no se haya querido
apoyar desde el Partido Socialista o desde los demás grupos del
Govern, se haya querido transaccionar nuestra enmienda, que
es a lo que hemos venido hoy, a hablar de enmiendas para
mejorar el presupuesto de la Conselleria de Administraciones
Públicas, nuestra enmienda era para mejorar los programas de
formación en seguridad y emergencia a los técnicos.

Y al Sr. Rodríguez, decirle que es una lástima que usted
utilice esta tribuna, nuevamente, para hablar de su libro, de su
mal libro, y no la utilice para defender las enmiendas y mejorar
los presupuestos de esta comunidad autónoma, y a ver si alguna
vez se dan cuenta los ciudadanos de que son un fraude.

Gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, només dir que acceptam la transacció que ens han
plantejat des del Grup Parlamentari Socialista i els grups
parlamentaris que donen suport al Govern. Pensam que és molt
necessari crear aquesta nova partida per intentar que hi hagi
aquestes campanyes informatives, i així també donar suport als
mitjans de comunicació privats.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, idò m’equivocava quan he dit que el Sr. Lafuente
pensava que tendria dos dits més de front que VOX, està clar
que no, i que comença a ser...

(Remor de veus)

... i que comença a ser molt difícil distingir la línia que separa
aquestes dues forces polítiques d’aquí devora. Sembla que el
Partit Popular està entossudit que ens assenyalin
internacionalment, a fer cas omís de les recomanacions que,
sistemàticament, vostès, quan han governat, han ignorat, i, de
fet, i de fet...

(Remor de veus)

..., i de fet m’agradaria comentar que la Direcció General de
Memòria d’aquí, de les Illes Balears, és una de les més
avançades, no només en legislació, sinó en fets, en activitats
que desenvolupen de tot l’Estat espanyol i que ens hauríem de
sentir orgullosos de tenir aquesta àrea tan avançada respecte de
la resta de comunitats autònomes. Però, no, vostè
s’entossudeixen a pegar-li foc, que és l’únic que saben fer.

I jo, Sr. Rodríguez, ¿sabe con lo que me he quedado con
las ganas de saber, de cómo implantarían su plan genial del
fondo COVID? Es que me encantaría saberlo, porque lleva
aquí ya no sé cuántas horas y todavía no nos ha quedado muy
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claro, porque lo que hemos visto es mucha palabrería, pero
pocos hechos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Pujaré aquí perquè em puc llevar la màscara i és com a un
alleujament, o no? Idò, jo, quan va morir el dictador, tenia 6
anys i me’n record de poques coses, però me’n record d’una,
que és que miràvem el funeral per la televisió i la meva padrina
va fer, “ai, si jo li pogués donar un parell d’anys de la meva
perquè hi hagués pau!” I el meu padrí li va contestar dins la
cuina, diu: “i si jo n’hi pogués aferrar un parell dels meus!”
Vull dir que, bàsicament, en podríem parlar hores i més hores
d’aquesta qüestió.

La història l’escriu sempre el que guanya, vostè ho sap,
vostè crec que és historiador, no és així? I que corrents n’hi ha
moltíssims, n’hi un també que és el del materialisme històric,
que vostè sap que sempre cerca un motiu econòmic als fets
històrics quan es produeixen per sobre dels ideològics, i també
un dia en podem parlar, perquè darrera el dictador, evidentment
hi havia una oligarquia, una oligarquia que havia tengut una
sèrie de privilegis que no volia perdre de cap de les maneres, i
aquesta oligarquia, que, a més, havia guanyat una guerra, se
sentia amo i senyor d’un país, perquè precisament havia
guanyat una guerra, aquesta gent, durant la transició va seguir
operant, per tant, també un altre dia haurem de parlar d’aquesta
transició, si va ser tan modèlica o no va ser tan modèlica,
perquè al cap i a la fi, avui depenem d’aquesta transició la qual,
al meu entendre, no va ser tan modèlica com ens pensam.

Precisament, perquè aquesta oligarquia va seguir campant
dins les institucions fins fa dos dies, i un exemple d’això ha
estat la corrupció que ha salpicat moltíssimes de les
administracions públiques, tant a nivell estatal com després,
també, a nivell autonòmic. Però, bé, això un dia esper tenir-ne
ocasió de poder-ne parlar amb pau i tranquil·litat.

Sra. Guasp, quasi quasi he sortit per contestar-li a vostè, que
vostè em diu: és que sempre li recrimin que sempre faig el
mateix discurs; sí, però és que vostès diuen que són liberals, no
és vera?, que són un partit liberal; idò miri... però és que no
importa que faci la carrera de ciències polítiques, miri a la
Viquipèdia què vol dir ser liberal, miri-ho. I no em digui que
volen contractar més mestres, que volen contractar més metges,
més sanitaris i més tal, perquè precisament va en contra de la
seva doctrina.

Jo entenc que ara vostès es troben a un moment que s’han
de redefinir políticament perquè ocupaven un espai inicialment
d’extrema dreta, que ara hi ha una altra gent que l’ocupa, i
vostès ara volen fer un viatge cap al centre, però escolti, -idò si
no són liberals no ho siguin-, però el liberalisme o el
neoliberalisme, que va començar amb Regan a Estats Units i
Margaret Thatcher a Gran Bretanya i Aznar el va seguir, que,

a més, als quatre vents ha proclamat la Fundació FAES, que
vostè segurament deu saber de què parlam, vol això, reduir
l’administració pública a la més mínima expressió, i que qui
vulgui sanitat que la pagui, qui vulgui educació que la pagui i
desmantellar l’estat del benestar.

No ho sé, en tot cas, a mi em sap greu que vostè s’ofengui
que li digui que són liberals o que son neoliberals, perquè vostè
mateixa ho defineix cada vegada que parlen del seu grup
polític.

Res més, moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Lafuente -ara no el
veia, s’ha amagat vostè allà darrere-, Sr. Lafuente, jo pensava
no haver de fer des d’aquest escó segons quin tipus
d’aclariments, però per ventura val la pena que els facem.
Tothom durant la Guerra Civil va ser víctima, d’un bàndol i de
l’altre, tothom va ser víctima, i ho tenim clar...

(Remor de veus)

Escoltin un poc, escoltin un poc, tothom va ser víctima d’un
bàndol i de l’altre, ara, després de la Guerra Civil va venir una
repressió brutal i després va venir una dictadura brutal, i de la
repressió i de la dictadura només hi ha un tipus de víctimes,
perquè les víctimes dels colpistes varen ser unes, les víctimes
dels republicans varen ser reparades des del 39 fins al 75, molt
reparades. Les víctimes dels colpistes són les que avui cercam
a les cunetes, són les que no han tengut justícia i les que no han
tengut reparació.

Haver de fer aquest aclariment a aquestes alçades del segle
XXI sembla mentida!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I, Sr. Rodríguez, jo no hi volia entrar gaire, perquè ahir li
varem dir moderat, i jo crec que avui ha intentat sortir d’aquella
història de moderat, no hi volia entrar gaire, però que l’urgent
mai no ens deixi veure el necessari, i això ho hauria de tenir en
compte, l’urgent, que és fer front a aquesta pandèmia, que es fa
amb tots els mitjans que hi ha i més, no ens ha de deixar enrera
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el que és necessari. I la justícia i la reparació són necessàries i
les hem de dur endavant.

No hem parlat d’IB3, o almenys jo a la meva primera
intervenció, des del Partit Socialista creiem en una televisió
pública, de qualitat, plural i que sigui la referència dels
ciutadans d’aquestes Illes, que parli la nostra llengua, que
tengui els seus treballadors com a pilar fonamental, i que sigui
un servei essencial per garantir el desenvolupament social i
democràtic d’aquesta terra. Vostès proposen desmantellar IB3,
tancar-la.

Jo me’n record quan en aquesta terra varen tancar una
televisió, varen tancar Radiotelevisió de Mallorca, sí, la seva
senadora, aquesta Sra. Salom que tenen vostès de senadora...

(Remor de veus)

..., varen tancar una televisió amb un concurs de creditors...

(Remor de veus)

... -jo veig que estan nerviosos avui, eh?, tranquils.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats. Sra. Garrido...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... amb un concurs de creditors que encara ara està en marxa,
deixant 117 treballadors al carrer; 12 anys, 40 productores
sense cobrar, sense cobrar, perquè no varen cobrar, més d’1,4
milions de deute, que encara 9 anys després tenen.

I vostès ara proposen tancar IB3. Saben quantes famílies
afecta IB3? Més de 500. No deu ser un problema aquestes
famílies, com que fan feina a IB3 a vostès els deu ser ben igual.
I, a més, avui el Sr. Rodríguez ens diu que ells tancarien IB3
però als treballadors d’IB3 no els traurien fora, que se’ls
endurien a la conselleria a fer de publicistes seus?, i què farien
amb els treballadors si no tenim televisió? On els...

(Remor de veus)

Hi ha una cosa, Sr. Rodríguez, i l’ha de tenir clara: el
director de Radiotelevisió de les Illes Balears el tria en aquest
parlament, amb un mandat superior al mandat que té aquest
parlament, eh?...

(Alguns aplaudiments)

I el tria, precisament, per la seva imparcialitat, que no
piense el ladrón que todos son de su condición. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, senyores diputades... Començam les
votacions. 

En primer lloc, farem la votació a la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient i Territori. 

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears i, si cap grup no demana
votació separada, votació conjunta de les esmenes 16470,
16471, 16472, 16477, 16478, 16516, 16521 i 16522. Votam. 

24 sí, 32 no, 3 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16473, 16476, 16499 i 16513. Votam. 

19 sí, 32 no, 8 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16474, 16514 i 16530. Votam. 

8 sí, 31 no, 19 abstencions. 

Votació conjunta de les esmenes 16475 i 16507. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, demanam votació separada des del Grup
Popular. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Idò passam a votar ara l’esmena 16475. Votam. 

3 sí, 32 no, 24 abstencions. 

Ara votam l’esmena 16507. Votam. 

19 sí, 32 no, 8 abstencions. 

Ara votam l’esmena 16511. Votam. 

3 sí, 37 no, 19 abstencions. 

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 16593 i 16603. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció. 

 Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16604 i 16613. Votam. 

19 sí, 32 no, cap abstenció. 

Votació conjunta de les esmenes 16634 i 16637. Votam. 

19 sí, 37 no, 3 abstencions. 

Votació de l’esmena 16651. Votam. 

3 sí, 55 no, cap abstenció. 
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A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Votació conjunta de les esmenes 16779 i 16785.
Votam. 

21 sí, 32 no, 6 abstencions. 

Votació conjunta de les esmenes 16780, 16782, 16783 i
16784. Votam. 

24 sí, 32 no, 3 abstencions. 

Esmena 16787. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions. 

Ara votarem, del Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas
l’esmena que ha estat incorporada, la 16863, a la qual s’ha fet
una transacció que el Grup Parlamentari Mixt ha acceptat, i
deman si qualque grup s’hi oposa. Per tant, ara votam l’esmena
16863 transaccionada. Votam. 

40 sí, cap no, 19 abstencions. 

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 16974, 16977, 16978, 16980, 16981
16982, 16984, 16987, 16988, 169990, 16994, 16996, 17103,
17104, 17106, 17255, 17284, 17286, 17288 a 17291, 17293 i
17302. Votam. 

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16975, 16992, 17105,
17283,17285, 17287, 17294, 17295, 17298, 17299 i 17300.
Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16976, 16986, 16993,
16995, 17102, 17256, 17292 i 17297. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16979, 16983, 16989,
16991, 17101 i 17296. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 16985. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17216 i 17217. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17218, 17219, 17220.
Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

Votació de l’esmena 17221. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Començam la votació de la secció 16, Administracions
Públiques i Modernització.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. En primer lloc l’esmena
16479. Votam.

25 sí, 31 no, 3 abstencions.

L’esmena 16539 ha rebut una transacció, que el Grup
Parlamentari Pi ha acceptat, qualque grup s’hi oposa...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, nosaltres no tenim la transacció. Per tant, no... 

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

... em sap greu, idò si la poden llegir. Jo no tenc cap transacció.
Idò si em dóna un segon que la puguem llegir..., és que clar...

(Remor de veus)

Em sap greu, president, però no l’acceptam.

(Petit aldarull)

LA SRA. CANO I JUAN:

Sr. President, deman la paraula. La portaveu l’havia passat
al seu company en el transcurs del debat, jo crec que es crearà
un precedent de no acceptar una transacció que és important en
els pressuposts, quan la dinàmica d’aquest dia no és aquesta, si
volen votar en contra, votin el que trobin, però no s’hi oposin.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, em sap greu fer un debat, però a nosaltres ens
han deixat la transacció damunt la taula, sense explicar-nos de
què anava. Crec que seria el mínim...

(Remor de veus)

... de respecte cap al grup majoritari de l’oposició...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... explicar-la i en tot cas acceptar les regles del joc del
Reglament que estableix que nosaltres podem decidir si
acceptam o no una transacció in voce. No hem de donar més
explicacions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats! Sra. Garrido, per favor! La Sra.
Sureda havia demanat la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Només dir que no acceptar aquesta
transacció afecta el sector dels mitjans de comunicació. S’ha
explicat a la tribuna la transacció i jo personalment també li he
enviat un whatsapp a vostè per explicar-li la transacció.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, no és ver, mentida. Em sap greu, Sr.
President, però no vull quedar com una mentidera, em sap greu,
només m’ha enviat que afectava unes seccions, no m’ha
explicat la transacció. Em sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, esperi un moment. Per favor, un poc de silenci.
Per favor, no facin debats unilaterals.

El Reglament demana que davant una transacció, el grup
proposant l’ha d’acceptar i hi ha d’haver unanimitat de tots els
grups. Si el Grup Parlamentari Popular, en el seu dret, no
accepta aquesta transacció, no s’accepta la transacció i se
sotmet a votació l’esmena tal com està redactada originalment,
sense la transacció.

Per tant, procedim a la votació de l’esmena...

(Remor de veus)

Per favor, estam dins una votació...

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, per favor!

Passam a votar l’esmena 16537 amb la redacció tal com va
ser registrada. Votam.

(Remor de veus)

A veure, senyors diputats, ... senyors diputats, a veure
senyors diputats, hem de repetir la votació perquè amb aquest
aldarull, jo m’he equivocat i he dit un número incorrecte. 

Som dins una votació i això és un acte únic. Els deman un
poc de tranquil·litat.

Passam a votar l’esmena 16539, amb la seva redacció tal
com va ser registrada. Votam.

(Remor de veus)

Resultat de la votació 3 sí, 32 no, 24 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Votació conjunta de les esmenes 16652
a 16661, 16690 i 16701. Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 16594, 16601, 16614,
16619, 16627 i 16628. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Votam l’esmena 16808. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Votació conjunta de les esmenes 16971, 16973,
17016, 17017 i 17018. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

Votam l’esmena 16972. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

Votam l’esmena 17015. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17222 a 17227, 17248 i 17249. Votam.

19 sí, 40 no, cap abstenció.

Hem acabat les votacions de la secció 16. Per tant, aturam
i  suspenem el plenari cinc minuts.
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