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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Reprenem el plenari
de pressuposts.

Començam el debat número 11, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, amb les seccions i entitats afins.

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

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

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

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

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

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. El canvi de MÉS per Podemos al front de la
Conselleria d’Agricultura la veritat és que va ser rebut amb
molta expectació, tot el sector esperava que Podemos donaria
un impuls a les polítiques del segon govern Armengol per a
l’agricultura, per a la ramaderia i per a la pesca, però no ha
estat així, i ens trobam amb uns pressuposts que tornen ser
totalment insuficients. I no em referesc només als reiterats
incompliments, sinó a la manca de recursos, a la manca de
mesures per solucionar els problemes tant dels pagesos com
dels pescadors.

Ja sabem que el PSOE se’n du el 90% del pressupost de les
conselleries del Govern per a l’any que ve, mentre que a les
quatre conselleries de Podemos i MÉS per Mallorca els queda
el 10% restant. Però el més greu és que als dos consellers de
Podemos el PSOE els confia només el 2% del pressupost de la

comunitat autònoma, un trist 2%, açò és una trista realitat.
Únicament gestionaran 86 dels 3.508 milions que té previst
gastar el Govern per al 2021, deixant de banda el sector
instrumental del FOGAIBA i SEMILLA. En aquest paper
residual es veu reduït el Partit de Pablo Iglesias quasi bé a la
insignificància política.

Sra. Consellera, fa empegueir que només un 1%, un 1%,
vagi destinat a agricultura, ramaderia i pesca, i a aquest invent
que vostès han afegit anomenat polítiques per a la sobirania
alimentària, amb 49,5 milions molt poca cosa podrà fer per als
nostres pagesos, els nostres pescadors i per a les seves famílies.
I la Sra. Armengol només aportarà 15 dels 104 milions del
FOGAIBA per poder pagar les ajudes finançades per la
comunitat, el ministeri i la Unió Europea.

Però el més greu és que els 21 milions del FOGAIBA són
romanents, o sigui, “resoluciones y pagos pendientes de años
anteriores del PDR y de otras ayudas que hemos de poner al
día en 2021", així ho va manifestar vostè, Sra. Consellera, a la
Comissió d’Hisenda, 21 milions d’ajudes encara pendents de
pagament. Ara entenem, quan diu vostè que el 2020 és l’any
que hem pagat més, senzillament, perquè és que encara liquiden
els 40 milions d’euros dels més de 5.000 expedients que es van
tramitar i que els van deixar en herència.

I també trobam, a la partida del PDR, 4,3 milions para
inversiones de explotaciones agrarias, las llamadas INEA,
correspondientes a las convocatorias de 2017 y 2018; però,
consellera, i les inversions fetes pels pagesos el 2019 i el 2020,
quan se’ls pagaran, quan se’ls pagaran?

En relació amb les esmenes parcials, instam a actuar amb
urgència a l’escorxador de Ciutadella i destinar 1 milió d’euros
a la seva modernització. La consellera, menorquina, que
resideix a Ciutadella, coneix perfectament aquesta necessitat,
tot i que ja ens va rebutjar una esmena per aportar 500.000
euros als pressuposts d’enguany, del 2020. No ens tornin dir
que és competència municipal, perquè el Govern ha aprovat
enguany una ajuda directa de 426.000 euros per a l’escorxador
de Palma, que també és municipal.

La consellera va afirmar: “El matadero de Palma es vital
para el conjunto del sector”, es deu referir al sector de
Mallorca, que està molt bé, està molt bé, però a l’escorxador de
Ciutadella vostè sap que s’hi sacrifica el 80% del bestiar de
Menorca. I el sector ramader de Menorca també l’hauria de
tenir en compte vostè, Sra. Consellera.

Ja sabem que en el FOGAIBA hi ha una línia per a
escorxadors, però el que no podem fer aquí són parts i quarts,
si volen ajudar els pagesos de Menorca i evitar el tancament de
l’escorxador de Ciutadella, aprovin aquesta esmena, totalment
en sentit constructiu, que els ha fet el Partit Popular, jo els ho
deman avui i esper que ho facin.

I li record també, li record també que a la Comissió
d’Economia vam acordar, per unanimitat, que el Consell de
Menorca, vostè, com a consellera, i l’Ajuntament de Ciutadella,
s’havien de reunir per impulsar una solució definitiva i poder
garantir, així, la viabilitat d’aquest escorxador. Açò és un altre
incompliment, Sra. Consellera, encara esperam que es reuneixi.
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Proposam que les confraries de pescadors obtenguin el
pressupost de la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, perquè aquest departament, de nova
creació, augmenta innecessàriament l’estructura de
l’administració autonòmica, i destina únicament 125.000 euros
a la promoció del producte local. Ja li va dir, o ja ho va dir la
Sra. Sureda, d’El Pi, perquè de vegades sembla que perquè ho
diu el Partit Popular no ens escolten, però ajuda només els
grans productors, només ajuda els grans productors, les
cooperatives i les petites empreses no han rebut d’aquesta
direcció general ajudes per al productor local.

Coincidim amb Ciudadanos, que ha presentat diverses
esmenes per reduir la despesa dels alts càrrecs i el
sobredimensionament d’assessors i, en aquest sentit, proposam
donar de baixa 60.000 euros del capítol d’alta direcció, per
destinar-ho a manteniment.

Som conscients també, a l’esmena 17314, que cal
subscriure assegurances agràries, però nosaltres mantenim
l’esmena per dotar 2 milions d’euros a una línia d’ajudes per
pal·liar i compensar els perjudicis que ha ocasionat enguany la
sequera. I demanam que s’incrementi també en 2 milions
d’euros la dotació dels programes PDR els quals permeten fer
inversions i permeten modernitzar les explotacions agràries i
ramaderes i també per poder renovar tot el tema de la
maquinària.

Però com que el sector pateix una consellera que no els
escolta, sense previ avís, va tancar els terminis per al PDR
d’enguany, una decisió totalment equivocada que ha impedit
que s’hagin pogut fer moltes millores necessàries, perjudicant
així, i crec que vostè, consellera, n’és plenament conscient,
perjudicant moltes finques.

Finalment, i respecte de les esmenes registrades per la resta
de grups, anunciar que donarem suport a les esmenes de
totalitat presentades per VOX i també votarem a favor de les
esmenes parcials de Ciudadanos. En canvi, no podem acceptar
les esmenes parcials de VOX, on proposa fer un fons COVID,
perquè, entre d’altres coses, donen de baixa unes partides que
són per pagar els funcionaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, yo no sé si sigue un poco la actualidad política de
los otros partidos, yo sí lo hago, porque me interesa saber qué
piensan unos y otros, y supongo que será consciente de la
importancia que el nuestro le da al mundo rural, en su conjunto,
no solo agricultura, pesca y ganadería, sino todo lo que
representa el mundo y la vida rural en su conjunto, la caza, etc.

Pero su conselleria, Sra. Consellera, dicho sea con el mayor
de los respetos, es el máximo exponente de lo que significa el
despilfarro de esta administración y la creación artificial de una
serie de puestos con el único objetivo de poder llegar a cerrar
esos llamados acuerdos o pactos de Bellver, ese es parte del
único objetivo de varias de las sillas de sus altos directivos.

Y usted tiene la madre de todas las direcciones generales,
la de la Soberanía Alimentaria, varias veces se nos ha
comentado aquí que el nombre no tiene nada que ver con la
soberanía alimentaria, con el concepto que tiene la soberanía
alimentaria, con lo que significa ideológicamente la soberanía
alimentaria, y una y otra vez se han empecinado en decirme
poco más que “es que se nos ocurrió, nos pareció bonito, le
pusimos este nombre”. Sinceramente, yo puedo comprender
que nuestra formación política no sea de su agrado, pero que
nos tomen siempre por tontos es algo que me molesta; claro
que tiene una intencionalidad política ideológica profunda el
nombre de esa dirección general que no sirve para nada, bueno,
para nada no, miento, aquí tenemos el calendario que ha
publicado, que ha entrado usted en competencia con el
comisariado lingüístico que han creado ustedes, es una guerra
de calendarios, esta bien, o sea entre... ya que no les dan a
ustedes dinero sus compañeros del PSOE, pues se dedican a
hacer estas cosas.

Pero es que lo importante no es que hagan ustedes el
calendario, es un gasto menor e, insisto, cualquier gasto, por
menor que sea en estos momentos, es inaceptable, pero es un
gasto menor, pero si usted entra a ver de qué va este calendario,
¿de qué va este calendario, Sra. Consellera? Del
empoderamiento de la mujer en el campo. Y ¿por qué? Porque
es uno de los puntos fundamentales, uno de los ejes sobre los
que gira la ideología marxista leninista de la soberanía
alimentaria. Entonces, por lo menos, por lo menos, Sra. De la
Concha, tenga usted la integridad de subir aquí y decir que sí,
que usted puso el nombre a esta dirección general con pleno
conocimiento, porque usted quería desarrollar políticas
marxistas leninistas en su conselleria, y así, por lo menos, esta
parte de la discusión nos la ahorraremos de ahora en adelante,
tendremos otra, pero ya no tendremos que tener esta disputa de
nombre, que me recuerda a la disputa de los universales en la
Edad Media, era muy interesante, pero está en estos momentos
fuera de lugar. De verdad, me gustaría que algún día me
reconociera que le puso usted el nombre a esta dirección
general porque usted cree en los principios marxista leninistas
de la soberanía alimentaria.

Y vayamos al fondo de su conselleria y de lo que representa
para las personas a las que debe servir, que son los agricultores.
¿Qué nos cuentan los agricultores? Pues que en su conselleria
hay un retraso inasumible de las ayudas del FOGAIBA, que las
solicitudes del primer semestre del 2018 se han aprobado en el
segundo del 2020, y se pagarán a lo largo del 2021.

Menos empoderamientos y trabaje para que haya más
productos locales en los lineales de las grandes superficies y
comercios de proximidad, porque ahora ha tenido usted una
oportunidad histórica, a veces de lo malo hemos de sacar algo
bueno, esta pandemia, que ha hecho que en algunos momentos
hubiera cierta escasez, pues la hubiera usted podido aprovechar
para incrementar la presencia de productos locales en las
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grandes superficies y los comercios de proximidad. No lo ha
hecho, pero es que, Sra. Consellera, usted gestiona, usted está
al frente de una conselleria cuyos destinatarios, los agricultores,
gestionan el 90% del territorio y producen menos del 1% del
PIB, ¿este es el cambio de modelo que tienen ustedes, esa es su
alternativa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay en estos
presupuestos para que ese cero coma del PIB de unas personas
que gestionan, insisto, el 90% nuestro territorio aumente?

Es que a este paso, Sra. Consellera, su conselleria tendrá
más funcionarios y altos cargos que agricultores hay en el
campo.

Hay otro tema que para nosotros también es muy
importante, nos gustaría saber qué departamento, qué está
haciendo usted, qué partida presupuestaria va a destinar a los
temporeros del 2021; ¿qué está haciendo usted para que el
campo balear tenga la mano de obra necesaria para trabajar este
año que vamos a comenzar? Porque esa es la inmigración legal,
ordenada y necesaria que VOX defiende, ahí sí necesitamos
inmigrantes, inmigrantes legales que vengan con un puesto de
trabajo, con una visa de trabajo, y nuestro campo lo necesita
porque sin mano de obra el campo es inviable. Y se ha visto
este año las tremendas complicaciones, porque mientras nos
llegan inmigrantes ilegales en pateras que no pueden trabajar
ponemos mil trabas a aquellos que sí son necesarios y que
quieren venir a trabajar honradamente en nuestra tierra. Es una
dicotomía tan grandes que no hay dios que la entienda. El
welcome de los refugees, ¿eh?, y el turistas go home, y
trabajadores que vienen a trabajar de fuera con sus
correspondientes permisos les vamos a poner mil trabas y no
los vamos a dejar entrar.

De verdad, Sra. Consellera, a nosotros nos gustaría que su
conselleria hiciera algo por ese campo balear, porque además
parece que tienen ustedes un concepto, no sé, bucólico pastoril
de lo que es el campo, y algunos se piensan que los
agricultores, se lo he dicho alguna vez y se escandalizaron
mucho, pero es que algunos se piensan que los agricultores son
los jardineros de los hoteleros, los que están destinados a
conservar el paisaje para que cuando vengan los turistas lo
encuentren bonito y arreglado. Si no le damos viabilidad
económica, si su conselleria no empieza a gestionar las ayudas
y los recursos adecuadamente, si no pone usted toda la carne en
el asador, con su compañera de la Conselleria de Sanidad, para
que puedan venir los trabajadores con las debidas medidas de
seguridad para trabajar en nuestro campo, este campo se
morirá. 

¿Y cuál es su alternativa?, porque ustedes siempre hablan
de cambiar el modelo, de buscar alternativas, de no poner todos
los huevos dentro de la misma cesta. ¿Y qué hacen?, ¿qué
hacen por los sectores alternativos? Y antes de destruir lo único
que nos da de comer, que es el turismo, aprovechen los
beneficios del turismo, si es que algún día lo volvemos a tener,
para empezar a desarrollar todos estos sectores, y no traten a la
punta del pie a sus compañeros de Podemos y a sus dos
consellerias que teóricamente son punteras, una en el desarrollo
del sector primario y otra en el desarrollo del comercio y del
sector productivo, la diversificación económica y esa
alternativa de futuro que ustedes nos ofrecen, porque el día que
eso se vea reflejado en estos presupuestos, que otro día una

consellera tuvo la inconsciencia de decir que no nos habíamos
mirado, nos los hemos mirado y nos los hemos mirado todos,
el problema es que no nos los creemos; de hecho creo que no
se los creen ni ustedes, pero nos los hemos mirado en un
ejercicio de responsabilidad, aunque no se van a cumplir,
aunque no van a tener ustedes los ingresos que dicen que van
a tener, aunque son papel mojado, por responsabilidad nos los
hemos mirado, y en el presupuesto de la Sra. De la Concha le
puedo asegurar que no se traduce un interés de este gobierno,
que tanto habla y tanto se llena de boca de diversificación y de
ayuda al sector primario, porque hechos son amores, y los
amores que tienen ustedes hacia la conselleria de la Sra. De la
Concha son más escasos que los míos hacia la Dirección
General de Soberanía Alimentaria.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció ara del Govern. Obrint
una qüestió incidental té la paraula la consellera d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, la Sra. De la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Pons, Sr. Rodríguez.
Senyores diputades, senyors diputats, membres de la Mesa,
públic que segueix el Ple, bon dia a tothom.

Como ya dije en mi intervención anterior ante esta cámara,
creo que estos presupuestos son una muy buena noticia para el
sector primario en un momento de pandemia, en un momento
en donde este govern ha decidido muy acertadamente dar
prioridad absoluta a los gastos de sanidad, de educación y de
servicios sociales, que recuerdo que son gastos que afectan a
toda la población, y por supuesto también a la “payesía”; la
“payesía” también necesita la sanidad, también necesita
recursos, también necesita la educación.

Sin embargo en estos momentos de tanta dificultad creemos
que tenemos un presupuesto que es una muy buena noticia. Ya
sabemos que ante las crisis hay fundamentalmente dos formas
de actuar; una, recortar en lo público y dar beneficios ya
sabemos a qué pocos; y, otra, apoyar lo público, apoyar las
políticas públicas que apoyan la vida misma, que apoyan a toda
la sociedad y a la vida misma de la sociedad, algo que en estos
momentos todos valoramos más que nunca. En las políticas que
se llevaron a cabo en la anterior crisis, se ha repetido aquí
mucho pero creo que siempre hay que repetirlo, lo que
encuentro en esas políticas es un faro que me dice contra qué
rocas no quiero perder todos nuestros barcos, precisamente,
porque esas políticas lo que sí consiguieron fueron grandes
beneficios para las empresas del IBEX-35, que mejoraron
exponencialmente sus beneficios, y en el caso de muchos
países, pero de España concretamente, consiguieron que el
número de millonarios aumentara de una manera que yo
califico de obscena.
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Todo esto provocó una indignación de tal calibre en la
ciudadanía que desembocó en algunas zonas, por ejemplo en
Baleares, en un apoyo ciudadano a alianzas de gobierno que
hoy nos permiten afrontar esta nueva crisis COVID de una
forma totalmente distinta. No quiero ni pensar, no quiero ni
pensar qué habría pasado si la COVID se hubiera propagado
cinco o seis años antes, cuando no nos hubiera dado tiempo a
revertir todas estas políticas y a reforzar nuestra sanidad y
nuestros servicios públicos. Piénsenlo.

(Alguns aplaudiments)

Por suerte en Madrid también tenemos un gobierno de
coalición que ha diseñado unos presupuestos expansivos que
miran por los intereses de la mayoría, y que anuncian un
proyecto que no sólo servirá para paliar los efectos del impacto
COVID sino para avanzar hacia un futuro más justo, más
cuidadoso con el territorio, con las personas y con mejores
servicios.

Esto no ha pasado sólo aquí. En Europa, donde en la crisis
anterior se llevaron unas políticas absolutamente diferentes, han
decidido que la única salida sensata es inyectar fondos públicos
para reforzar políticas públicas, fondos que aquí en Baleares
sabremos utilizar muy bien, y en mi conselleria también, para
sacar a flote la comunidad autónoma, que ha visto como su PIB
se desplomaba, y como la que parecía una fuente de ingresos
continua y segura se evaporaba.

Y es curioso que en un momento así, en un momento casi
de naufragio, y todas las catástrofes llaman a la unidad, es
curioso que en un momento así el Partido Popular y VOX
enmienden estos presupuestos a la totalidad. No se creíble una
crítica tan total, no es creíble que ustedes no hayan encontrado
nada en estos presupuestos ni en el trabajo que se haya hecho
en esta conselleria como positivo para el sector, no es en
absoluto creíble.

En sus enmiendas a la totalidad dicen ustedes que el motivo
es que este presupuesto no responde a las necesidades reales de
la ciudadanía de Baleares ni del sector primario. Pero resulta
que en nuestra conselleria para 2021 el presupuesto asciende a
50 millones de euros; por supuesto no estoy hablando ahora de
FOGAIBA ni de SEMILLA. Usted no habla de ello,
obviamente, Sra. Pons, porque entonces la cuenta ya no le sale
como usted quiero. Pero no hablo solamente de los 50,5
millones del presupuesto, que supone un 12% más que el año
anterior, y ese es el esfuerzo que hace el Gobierno por el sector
primario en plena pandemia. Y FOGAIBA, para 2021, que
también han enmendado a la totalidad, pasa a ser el presupuesto
más dotado de todos los entes públicos de las Islas, con más de
104 millones de euros a gestionar, lo que significa un aumento
de más de 6 millones de euros con respecto a 2020, un 6% más,
y esto, señorías, en medio de una pandemia global.

También han enmendado a la totalidad el presupuesto de
SEMILLA, que contará en 2021 con más de 9 millones de
euros, porque además ahora hemos reducido de forma
importante la deuda que teníamos pendiente de amortizar, una
deuda que desde luego es heredada y que no hemos generado
nosotros. Con una muy buena gestión en SEMILLA, muy
buena gestión en SEMILLA, vamos a poder invertir más en

investigación, que todos sabemos que ha pasado a ser un asunto
de interés primordial y una herramienta imprescindible de cara
al futuro del sector. 

Por lo tanto se trata de unos presupuestos que sí responden
a las necesidades reales y que apuntan hacia un futuro mucho
mejor para el sector.

Por otra parte, como ya dije en comisión, los presupuestos
de nuestra conselleria vienen siempre muy marcados por la
política agraria común, por la PAC, y por la política pesquera
común, pero este año muy especialmente porque como saben
entramos en un nuevo período PAC, de 2021 a 2027, aunque
los dos primeros años 2021 y 2022 tendremos un reglamento de
transitoriedad que ya está aprobado.

Para poder acceder a estos fondos es imprescindible la
aportación presupuestaria autonómica, Sra. Pons, que no es
caprichosa, que no es, ¡ay!, mira lo que pusieron, no, viene
marcado por unos baremos. 

Tengo que dar las gracias aquí a mi compañera de Hacienda
porque no sólo está asegurada la aportación autonómica para
este primer año sino que aumenta con respecto al año anterior.
Y esto también en plena pandemia.

Desde el equipo de nuestra conselleria estamos, como estoy
segura que saben, en escucha y en diálogo constante con las
necesidades del sector y con reuniones constantes con el sector
y lo que vamos a hacer es activar primero las líneas que
permitan, por un lado, impulsar la actividad económica, crear
ocupación e incorporar a mujeres y a jóvenes al sector
agroalimentario. Éstas serán las prioridades para este primer
año.

También quiero destacar lo importante que nos parece
cualquier actuación dirigida a dinamizar las industrias
agroalimentarias. También inversión en la mejora de las
estructuras, que a usted tanto le gustan, y el apoyo que vamos
a dar a la agricultura ecológica.

Con el ministerio llevamos también a cabo un trabajo de
intercambio, de coordinación que es constante y muy
productivo. Ya saben que estamos trabajando intensamente en
un plan, que es el plan de regadíos para las cuatro islas, que ya
ha sido reconocido como de interés general en los presupuestos
generales del Estado, y que puede ser un antes y un después
para el sector. 

El relator especial en la ONU para los derechos humanos,
que es mi muy querido compañero Pedro Rojo, ha lanzado ya
un llamamiento global de alerta sobre la entrada en tromba de
grandes grupos financieros en el llamado mercado a futuro del
agua, que ya cotiza en la bolsa estadounidense. El agua a partir
de ahí se tratará como una simple mercancía, no como un bien
común, no como un derecho humano. No necesito decirles a
nadie la importancia que tiene el acceso al agua para todos,
pero también para las pequeñas y medianas explotaciones
agrícolas que multiplican su capacidad de rendimiento, de
producción y de empleo cuando disponen de regadíos, con lo
cual, este proyecto para nosotros es absolutamente prioritario
y le estamos dedicando todo el trabajo posible.
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Quiero agradecer el trabajo del personal de la conselleria,
de esos tantos cargos, que dice ustedes que tenemos, este
equipo de doce personas que se están dejando la piel y también
de los funcionarios de FOGAIBA, de SEMILLA, que en un
momento tan complicado han tenido que doblar sus esfuerzos,
doblar sus horas de trabajo para poder gestionar todas estas
cosas nuevas que nos han venido y las que vendrán durante el
año. Desde luego quiero darles las gracias desde aquí. Han
aportado soluciones imaginativas, valientes, eficaces, a pesar
de la escasez de recursos -no nos sobra nadie-, la escasez de
recursos.

Queremos, por otro lado, que el sector primario sea capaz
de atraer a gente joven porque el relevo generacional es otra
cosa absolutamente primordial y además creemos que los
jóvenes van a ayudar muchísimo a modernizar el sector y a
ayudar a la transición digital, que ahora ya se ve como algo
inevitable.

Por supuesto que queremos que el sector primario
reconozca el papel imprescindible que han tenido y que tienen
las mujeres y que se les dé el lugar de igualdad que les
corresponde. Esto sin ser leninista. Un sector primario que
tiene que seguir siendo también pilar fundamental para la lucha
a favor de la biodiversidad, de la conservación de nuestra flora,
de nuestra fauna, también de nuestra cultura. No me lo diga
aquí como si yo no lo supiera. Es precisamente la base de
nuestras políticas, que todo esto siga siendo importante, se
considere, se dote y se abra a mucha más gente.

Bueno, el plan de modernizar y consolidar el sistema de
aprovechamiento de aguas regeneradas para avanzar hacia una
agricultura más productiva va a ser uno de los pilares del año
que viene y, por eso, además, el plan que pondremos ya en
marcha en 2021 con los fondos europeos next generation desde
la comunidad, además, la comunidad de nuevo, aportaremos
1.275.000 euros para mejorar y mantener todas las
infraestructuras existentes, que muchas tenían deficiencias,
estaban obsoletas o fuera de uso. Y eso sí es un despilfarro de
fondos públicos.

Ahora me voy a centrar un poco en los ingresos de
FOGAIBA. Las transferencias de capital correspondientes a la
PAC y al programa operativo de pesca, el FEMP, ascienden a
más de 55 millones de euros a los que hay que añadir los más
de 15 que aportamos desde la comunidad autónoma, que son a
los que hacía alusión la Sra. Pons. 

Tanto a la aportación de la CAIB, que aumenta en 2,75
millones de euros, como las transferencias de capital recibidas
para la PAC y el programa operativo de pesca, con casi 2
millones de euros más, aumentan respecto a 2020. Y esto de
nuevo en medio de una crisis sanitaria global. Por lo tanto, yo
no entiendo muy bien sus críticas, estas cuentas son una buena
noticia para el sector primario, y ustedes deberían aplaudirlas.
Es una muestra que se está haciendo una muy buena gestión a
pesar del momento tremendo en el que nos encontramos.

En 2021 destinaremos a pagos de estas líneas más de 71
millones de euros, mucho más de lo que ha destinado nunca el
PP en sus épocas de gobierno, mucho más. 

En cuanto a la PAC, los fondos del período de transición
para el 2021 serán de 17 millones de euros, de los cuales algo
más de 14 son fondos FEGA y 27 fondos propios de la CAIB
para cofinanciar y poder recibir el resto de fondos a futuro.
Aquí, en estos fondos para la transición de la PAC, estoy
hablando también de los llamados next generation, para la
estrategia De la granja a la mesa, que suponen para 2021 unos
5,6 millones y que los usaremos de nuevo para abrir los
proyectos a futuro del sector, el de los regadíos que ya he
mencionado, pero también la revaloración de la algarroba, la
reestructuración de los frutos secos, que han sufrido un golpe
mortal con la Xylella, la transformación hacia un modelo
agrario más sostenible medioambientalmente y otros proyectos.

También vamos a recibir más de 4 millones de euros de las
ayudas de la OCM, la Organización Común de Mercados; un
total de 32 millones para pagos directos de ayuda, y 2,4
millones en ayudas a la pesca que incluyen los fondos FEMP,
que ya saben que son las ayudas de minimis para capital
circulante de embarcaciones, y también ayudas directas a las
cofradías de pescadores. 

En total, y creo que esto es muy destacable, de los fondos
FEADER pasaremos de recibir 20,4 millones de euros en 2020
a 30,2 millones en 2021, que son casi 10 millones más,
señorías. Creo que esto también se puede considerar una buena
noticia. Estos millones son vitales para apoyar a todo el sector,
lo que ustedes califican como recortes.

Respecto a las ayudas únicamente de fondos propios y
estatales casi 800.000 euros van a ir destinados a la ganadería
con ayudas a asociaciones de defensa sanitaria, fomento de
razas autóctonas, recría de terneras y otras cosas. Luego
también habrá 1,5 millones de euros que lo vamos a destinar a
becas de investigación, ahora más importante que nunca, a
servicios de interés económico generales, como el caso de los
mataderos municipales, o las ayudas para el sector agrario
profesional y también para los seguros agrarios, algo también
fundamental en estos momentos de cambio climático y de
incertidumbre.

Por último, en cuanto a la capacidad de gasto de FOGAIBA
nuestro ente pagador dispondrá en 2021 de un total de más de
92 millones de euros para poder convocar nuevas líneas de
ayuda y poder resolver y pagar las pendientes. A esta cantidad
hay que sumarle 1,8 millones de transferencias corrientes que,
por otra parte, también aumentan en creo que algo más de
300.000 euros respecto a 2020.

Por todo ello, señorías del PP, señorías de VOX, creo que
sí estamos respondiendo a las necesidades reales del sector en
Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostè
diu De la granja a la mesa, Sra. Consellera. Miri, no insisteixi
més en el producte local, perquè, sense anar més enfora, sense
anar més enfora, en el pícnic del Parlament d’aquests dies,
d’aquests dos dies passats, hi havia vi foraster, ni mallorquí, ni
menorquí, ni eivissenc...

(Alguns aplaudiments)

..., no vulgui insistir-hi més, jo és que em sap greu, però no
vulgui insistir més en el producte local. Ben igual, ben igual...
-Sr. Borràs, és molt pres açò per dur aquesta nerviada, és que
em sap greu dir-li-ho, però és que...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Consellera, Sra. Consellera, ja sabem que la COVID ha
estat un revulsiu, ha estat una maçada per a tothom, i açò ho
sabem, però no ho podem donar a pagar tot al tema de la
COVID, perquè és que vostès ja devien moltíssims doblers
abans de la COVID, per tant, sí, ha estat una maçada, sense cap
dubte i tots ho entenem i ho comprenem perfectament, però no
podem donar a pagar tot al tema de la COVID.

Vostè em diu de la PAC, jo és que li vull dir, és que el
Partit Popular va presentar una proposició no de llei per
augmentar l’aportació econòmica de la PAC i vostès hi van
votar en contra, vostès hi van votar en contra...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sra. Consellera, és que, és clar, qui l’escolta a
vostè pot arribar a pensar que ha fet tot el que vostè no ha fet
i que un any després torna incorporar als pressuposts.

Miri, el Partit Popular no vol suprimir la Conselleria
d’Agricultura, evidentment que no, ara sí que li demanam i li
exigim uns altres pressuposts molt més beneficiosos per al
sector, amb molta més dotació econòmica, amb una millor
gestió i, sobretot, amb una execució que sigui molt més eficaç.
I denunciam els retards i la falta o la manca de transparència
que vostès diuen que fan i que anuncien, i que no fan. Miri,
concretament, jo li diré: encara no ha retornat el patrimoni a les
cambres agràries, dia 10 de desembre... -no, no, perdoni-, si no,
aquí no ho ha explicat vostè, dia 10 de desembre, va publicar
un decret amb mesures, nogensmenys, amb mesures contra la
COVID que també modifica la Llei agrària, aprovada pels
partits d’esquerres el 2019. O sigui, és que primer s’han
d’esmenar vostès mateixos.

No executen el Pla estratègic del sector ramader, una
iniciativa que es va aprovar per unanimitat. Vostè mateixa va
dir que tenemos el diagnóstico y un primer esbozo del plan
propiamente dicho. Escolti, tot un any per redactar un
diagnòstic i un esborrany? Tot un any? Com vol vostè que
nosaltres donem suport a la seva gestió.

Tampoc no apliquen les mesures de la Llei agrària,
aprovada per consens del sector. Vostès van rompre aquest
consens i ara intenten tornar-lo recuperar.

A dia d’avui, no sabem res tampoc, perquè és que no s’ha
aconseguit res, del famós REB, que el Consell de Ministres va
aprovar el febrer del 2019, açò és una altra presa de pèl, Sra.
Consellera, una altra presa de pèl.

La PAC, desconeixem els dos anys aquests de transició del
21 al 22, o almanco vostè no ho ha donat a conèixer, vostè no
ha vengut aquí avui a dir-nos-ho.

Règim especial agrari de Balears, no és res més que una
simple voluntat, és una intenció política, si vol; però res més.
Miri, dia 27 de novembre, l’endemà de la visita del ministre
d’Agricultura, aquí, a Palma, els mitjans de comunicació
informen: “El ministro se ha comprometido a definir un encaje
insular específico para compensar los costes de insularidad.”
Insistesc, i vostè em diu que sí, és un compromís, és un
compromís, però a dia d’avui no hi ha res més, Sra. Consellera.
De la reunió a què va anar vostè amb tots els consellers
d’Agricultura, la paraula “insularitat” no va sortir per a res, no
va sortir per a res.

Per tant, manifestar que des del Partit Popular seguirem fent
una oposició útil i responsable, per molt que a vostès els sàpiga
greu, i ho demostren, ho demostren totes les PNL que s’han
aprovat per unanimitat: producte local, suport a pagesos,
denunciar la marginació de Balears en els programes estatals
d’agricultura, recuperar el consens de la Llei agrària i el Pla
estratègic de la ramaderia.

Nosaltres, Sra. Consellera, estarem al seu costat, també li ho
dic, però vostè ha de ser molt més reivindicativa i molt més
valenta, i açò vol dir no tancar el PDR dos dies després d’haver
obert la subvenció, perquè així vostè sap que ha deixat a terra
molts de pagesos.

I vostè, ja per acabar, vostè sap que el pressupost és
totalment insuficient, és que estic convençuda que vostè ho sap,
ara, vostè calla davant la Sra. Armengol, vostè és incapaç de
fer-se valer, i amb el pressupost que té, em sap molt de greu
haver-li de dir, Sra. Consellera, però difícilment podrà ajudar
els pagesos com toca. I açò sí que ho lamentam, sincerament li
ho dic.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Doña María Asunción
Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, se ve que usted
todavía no me conoce, cada vez que suba a esta tribuna a hablar
de un tema de agricultura, le pediré una y otra vez que nos diga
por qué la Dirección General de Soberanía Alimentaria se
llama Dirección General de Soberanía Alimentaria.
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Decía el otro día, la Sra. Lina Pons, que ellos presentaban
cada año, en honor al que fue su portavoz, una moción respecto
a los desfibriladores en las zonas de especial afluencia, que lo
hacían como homenaje, yo espero que cuando no esté aquí,
como homenaje les sigan preguntando por qué Dirección
General de Soberanía Alimentaria.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Su presupuesto es una buena noticia, nos ha dicho, yo
supongo que es una buena noticia para los altos cargos de
Podemos recolocados, que van a seguir colocados. Y yo no he
hablado de recortes, Sra. Consellera, yo no le he hablado de
recortes, le he hablado de ninguneo, a usted la han ninguneado,
y yo entiendo que duela, porque este gobierno, un poco de su
padre y de su madre, tiene una madre que tiene unos hijos
propios y unos adoptados, y ustedes son los adoptados. Y a los
adoptados, cuando los maltratan, pues se sienten mal, y yo lo
entiendo, pero es que es así, es que usted y el Sr. Yllanes, que
se supone, porque, vamos, esto es de primero de cuando uno
estudia geografía, hay un sector primaria, secundario y
terciario, si ustedes quieren rebajar el sector servicios tendrán
que apoyar un poco la industria y el sector primario. Como aquí
no tenemos minas de carbón, pues qué nos queda: la
agricultura, la pesca y la ganadería. Y estos presupuestos, que
usted dice que son tan magníficos, tan fantásticos y tan
maravillosos, le puedo asegurar que a los agricultores no se lo
parecen, no solo no se lo parecen estos presupuestos, sino que
tampoco se lo parece su gestión.

Nos dice usted que nosotros, bueno, somos horribles, que
en medio de un naufragio estamos intentando poner palos en las
ruedas. No, mire, nosotros en medio del naufragio intentamos
subir a la población a los botes salvavidas, y ustedes son la
orquesta del Titanic que sigue tocando, mientras el barco se
hunde. ¿Qué tocan? Tocan su música ideológica, que
repiquetea una y otra vez, porque en lo único que ustedes no
están dispuestos a ahorrar una peseta es en el gasto de la
publicidad, el autobombo y la colocación de amigos, allegados
y similares, y esa es la verdad.

Usted dice que se trabaja a destajo en el FOGAIBA, pues
mire, aquí tiene la Sra. Consellera de Hacienda, dígale: mi
presupuesto es insuficiente, yo necesito más funcionarios para
trabajar en el FOGAIBA, y, a cambio, te quito una dirección
general, por ejemplo, si lo que usted necesita son funcionarios,
que son los que hacen el trabajo, que son los que hacen el
trabajo.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats. Senyora diputada?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Garrido, yo sé que a usted le gusta mucho hablar
conmigo, pero luego nos tomamos un café.

No me ha contestado usted lo que a mí me preocupa, y no
es que me preocupe a mí, sino que me lo ha trasladado el
sector, cuando sabían que iba a tener la posibilidad de hablar
con usted, en estos presupuestos, en la política de su conselleria
para el año que viene, ¿qué previsión tiene para la mano de
obra temporal? ¿Qué está haciendo usted en estos momentos ya
para que pueda venir mano de obra temporal? ¿Se ha puesto de
acuerdo con la consellera de Sanidad, hay planes de
contingencia, está usted haciendo algo? ¿Todos esos asesores
supernecesarios que tiene usted se han puesto a trabajar para
atender a esta necesidad, que es acuciante, del sector? Porque
hay cuestiones que las podemos dejar para antes o para
después, pero esta no.

A mi no me gusta hablar demasiado de cosas que pasan
fuera de nuestra comunidad, pero usted me ha dicho que han
decretado, que un compañero suyo de la ONU, una alerta sobre
el agua, mire que le gusta lo de las alertas, se tendrían que
haber dedicado ustedes a ser bomberos o algo así, todo el día
decretan alertas y alarmas. Mire, y ha dicho que eso es
insolidario, las comunidades españolas donde gobierna la
izquierda han sido insolidarias con aquellas comunidades
donde gobierna la derecha y hace falta el agua, porque en
muchas comunidades donde ustedes gobiernan, prefieren tirar
el agua al mar antes que dársela a Murcia o Valencia, donde
hacía falta, y ese es su sentido de la solidaridad con el agua, de
usted y de sus compañeros.

De verdad que vendo consejos que para mí no tengo.
Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la contestació del
Govern per tancar la qüestió incidental, té la paraula la Sra.
Consellera de la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Desde luego que el tema del producto
local es fundamental y el tema de que en las instituciones se use
producto local es fundamental, y en ello estamos trabajando, en
ello estamos trabajando, y me alegro mucho de que a ustedes
también les parezca importante, espero que también ahora, en
fiestas, todo el mundo haga regalos de producto local, tenga
producto local en su mesa...

(Remor de veus)

..., y todo eso va ayudando. Estamos trabajando en esa línea y
creo que se empiezan a ver los resultados.

Ustedes se quejan de dos cosas fundamentales: una, de que
no tenemos fondos suficiente; desde luego los fondos nunca son
suficientes, nunca, pero son superiores a los del año anterior,
teniendo en cuenta que este año hay una pandemia. Y luego, de
que tenemos muchísimos cargos y muchísimos asesores, cosa
que no es verdad, tenemos un equipo de gente que ¡madre mía,
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qué orgullo tener esta gente todo el día elaborando proyectos,
todo el día pensando cosas, todo el día conectando con el
sector! Y luego los funcionarios sacan a cabo el trabajo que
nosotros pensamos.

(Remor de veus9

Hacen su trabajo, efectivamente.

La realidad de las cosas es que en estos últimos años se ha
pagado más que nunca en ayudas del Programa de Desarrollo
Rural, mucho más de lo que pagaba el PP cuando gobernaba,
solo en 2020 más de 22 millones de euros, que es una cifra
récord de la conselleria, eso son las cifras que tenemos.

Es cierto que el presupuesto de la PAC para Europa ha
disminuido, pero eso no quiere decir que haya disminuido el
presupuestos que irá destinado a España, que se prevé que sea
de unos 500 millones más respecto al período anterior, porque
hay que recordar que el Reino Unido recibía más de 27.000
millones de euros, que ahora, obviamente, no va a recibir.

Y luego, en cuanto a algunas enmiendas parciales que han
presentado, pues me hubiera gustado que esa preocupación que
dicen tener por nuestro sector primario se hubiera reflejado en
un trabajo más riguroso, porque lo que han hecho es coger
algunas PNL, ya debatidas en el Parlamento, y las han mentido
con un calzador como enmiendas a los presupuestos. Por no
hablar del fondo COVID que presenta VOX, cuando ya hay un
fondo COVID creado hace meses, y además, esa cantidad, me
gustaría saber cómo la han calculado. Nosotros ya tuvimos un
plan de choque para el sector, que seguimos aplicando, y que
decidimos su dotación después de muchas reuniones, muchos
cálculos con las organizaciones, a las que, por cierto, agradezco
también desde aquí el talante de cooperación y de ir todos a
una, para saber cuáles eran las necesidades más urgentes.
Ustedes pedían el doble para el nuevo fondo, el doble, porque
sí. Yo, francamente, ya hubiera pedido el triple, por ejemplo.

Y luego, en lo que coinciden desde luego sus formaciones,
pero claro, es normal porque tronco común hace rama idéntica,
entonces, en lo que coinciden ustedes mucho es en un
extremada simpatía por la Dirección General de Políticas para
la Soberanía Alimentaria y sus propuestas eran vaciarla,
vaciarla de los presupuestos y ya está. Pues, yo, cada vez que
dicen algo así, lo que pienso es que cuando un adversario
político critica hasta la saciedad algo que estás haciendo,
probablemente es que vas por buen camino. Esta dirección está
haciendo muy bien las cosas, empezó con muy pocos recursos,
ha conseguido hacerse un equipo, está promocionando
muchísimo el producto local de los mercados, la gestión que ha
hecho con la compra pública, que ha sido excelente, que
beneficia tanto a productores como a familias que necesitan
alimentos frescos. Tiene retos para este año por delante muy
importantes, como el de la cadena alimentaria. Nos piden todo
el rato recortar personal, y, por otro lado, que se hagan más
cosas.

Es una cosa..., en fin, su discurso me ha parecido
absolutamente decepcionante, ojalá tuviéramos una oposición
con otro talante y con otro plante, también.

Y para terminar quería desearles unas felices fiestas a todos
ustedes y me gustaría que no solo recordáramos nuestras raíces
y cultura cristiana para estas cosas, porque lo que de verdad
aportó el cristianismo, su aporte filosófico fue: amaos los unos
a los otros, fratelli tutti, que decía Francisco de Asís, que, por
cierto, se refería también a los animales, fratelli tutti, todos
hermanos, todos hermanas; quienes llegan en pateras, quienes
llegan con permiso y sin permiso, quienes hablan otras lenguas,
la gente pequeña, los desheredados, quienes no tienen casa, los
desahuciados, los enfermos, los que están muriendo en soledad,
los exiliados, y también el 20% de extranjeros con quienes
compartimos el día a día de esta ciudad, fratelli tutti.

También quienes no celebran estas fiestas, quienes celebran
otras fiestas que no son la navidad, mis mejores deseos para
ellos también, que sepamos acoger, que sepamos compartir y
que lo hagamos con una sonrisa.

Felices fiestas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente. Muchas gracias, buenos días,
Sr. Presidente, Sra. Consellera, señores diputados. Este final
suyo con las bienaventuranzas ha quedado especialmente alto,
intentaré incorporarme a este discurso.

Vamos a ver, la situación del primario, de este sector, ya
previa a la pandemia, lo hemos repetido y lo hemos en todos
los discursos preparatorios y previos, ya era complicada, la
agricultura estaba con los tractores manifestándose por las
calles de nuestros pueblos y ciudades, y la pesca estaba
viviendo los peores momentos de restricciones porque se
estaban adoptando las normativas europeas más restrictivas sin
ponerle ningún paliativo, sin negociar ninguna de las
condiciones que siempre dejan abiertas las normativas
europeas, sobre todo en sus momentos, en sus disposiciones
finales, de si me cuentan ustedes planes y cosas, los paliaremos
un poco, y, la verdad, es que no lo estábamos haciendo,
estábamos siendo muy restrictivos y aplicando los principios de
forma muy fuerte. 

Éste va a ser un poco el eje, y es también el eje de nuestras
enmiendas. Aquí el problema es que tenemos demasiadas
administraciones superponiéndose en buenos propósitos. Y nos
va a faltar quién marca el plan director, quién marca el
conjunto de la obra. Es un poco -para entendernos- ... yo
siempre intento explicar con el Jardín de las delicias de El
Bosco. Todos recordamos detalles, instrumentos, todos
recuerdan de aquel tríptico, ¿no?, ¿de verdad?, no lo recuerdo
bien, ahora que lo pienso... Es el Jardín del Edén, el centro no
lo sé y el infierno, ¿no? Hay un montón de personajitos e
instrumentos, unas vihuelas en la esquina, unas manzanitas, en
el otro lado. Todos miramos los detalles. Pero no recordamos
ni el fondo ni el objetivo central de la obra.
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En esto, estas administraciones se lo están superponiendo,
porque en Europa vamos a estar en un período de transición
que va a complicarnos todos los asuntos de la PAC y de la
segundo plan, y del PDR... Y Europa entonces lo que hace es
que nos va a marcar los principios inspiradores. Esos principios
inspiradores se espera que sean las administraciones nacionales
interterritoriales las que elaboren los planes particulares, ¿bien?
Es decir, nos va a dar un..., es que Europa nos va a dar las
manzanitas, para el cuadro. Porque sus principios, estos dos
años de transición en los que luego vendrá un quinquenio
marcado por la nueva, por la nueva..., perdón, para el nuevo
quinquenio después del 23-27, que ya tendrá..., incorporaremos
una nueva política agraria común y ya tendremos definidos si
seguimos, ustedes han visto que estuvimos con la cohesión,
estuvimos con la asignación de cuotas por productos, estuvimos
con las hectáreas, privilegiamos las primeras hectáreas para
igualar los agricultores grandes y pequeños... Todavía ahora
tenemos que decidir cuál será nuestra nueva política y vamos
a estar dos años en transición. 

Nuestra nueva política va a estar inspirada sobre todo por
dos principios que es que  -aquí lo siento, pero tengo que
recordar el Beatus ille- el Beatus ille que fue un objetivo muy
bonito del Renacimiento de recordar lo bien que se estaba en la
incorporación en la naturaleza. Este movimiento se llama
Beatus ille porque es uno de los Epodos de Horacio, que es tan
especialmente bonito, el  Beatus ille qui procul negotiis... Sr.
Rodríguez, ¿no quería un poco de latín? Pongámoslo. Paterna
rura bobus exercet. Bien. “Dichoso aquél, que lejos de los
negocios del foro dedica su tiempo a trabajar en los campos
con sus propios bueyes. Y evita el foro, y los palacios de los
soberbios y los poderosos”. ¿Vale? Esto son los Epodos, el II,
de Horacio, que tiene aquella bonita versión, un poema que se
llama Beatus ille, de Fray Luis de León, cuando se recupera
con el Renacimiento esta voluntad, que es aquél de “¡Qué
descansada vida, la del que huyendo del mundanal ruido y
sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios
que en el mundo han sido!” Es una visión muy bonita del
campo, de lo pastoril que tiene el campo. 

Entonces Europa nos mete como objetivos: el
mantenimiento del medio ambiente, la ecologización, la
producción ecológica, el combate contra el cambio climático,
la incorporación de la mujer a la actividad, la facilitación de la
entrada de los jóvenes para el recambio generacional. Bien, son
bonitos. ¿Ven por qué sacaba a Horacio y a Fray Luis de León?
Le metemos al campo un montón de buenos objetivos que
todos ellos están, uno por uno, enumerados magníficamente
bien ¡pero son las manzanitas de la obra! ¿Cómo vamos a
incorporar la producción agrícola y pesquera balear a la
producción necesaria en el Mediterráneo europeo, que
responda a las necesidades de esa población, a las capacidades
de nuestro clima, de nuestra tierra, de nuestras necesidades de
agua...?, ¿cómo vamos a determinar en todas nuestras
necesidades de regadío, cómo vamos a determinar con nuestra
población las necesidades de mataderos, cuánta pesca
necesitamos, cómo vamos a supeditar esto al hecho de que si
hay turismo, pues obtenemos mucha más gente consumiendo?
¿Cómo? Y me gustaría, porque, claro, cómo ha sufrido el
primario, cómo ha vivido el primario toda esta época de esta
pandemia y toda esta producción extraña, todo este mundo

extraño. ¿Le ha ido bien o mal? ¿Hemos logrado incorporar la
producción del mercado local?

Ustedes saben que hay una amenaza que se propuso ayer,
por parte de las empresas de distribución, que dicen que están
cargando con una sobrefinanciación, que ellos están trayendo
los productos a los vendedores locales, a los comerciantes
locales, que no les están pudiendo pagar, porque no están
logrando dar esa salida a los productos, y ayer yo no sé si
amenazaban, anunciaban, el tono era un poco confuso, pero las
empresas de distribución empiezan a estar sublevadas y
calentitas.

Y nosotros discutimos con mucha felicidad qué mundo
arcádico vamos a hacer con nuestra producción local y tal -lo
siento-, viviendo del cereal americano que llega en grandes
buques Trump, quiero decir, de verdad. Mientras decidimos
cómo nuestra harina..., la harina de espelta de no sé qué que
producen en el predio saliendo de Alaior, un poco a la derecha,
de verdad, comemos cereales Kellogg’s, que se fabrican en el
medio..., es impresionante aquello de... Perdón. Sí, perdón, me
he perdido. Ha conseguido que me perdiera el Sr. Bauzá, estaba
yo muy lejos, pero mire, le agradezco entonces que me traiga
a la realidad. 

Incorporaremos entonces. Europa pide a las autoridades
nacionales y territoriales que avancen en el desarrollo de eso y
elaboren esos programas. Y nos estamos encontrando que la
autoridad española, la nacional, lo está enfrentando mediante
ecoesquemas, ecoesquemas muy interesantes, todas las
recomendaciones, grandes recomendaciones, los ecoesquemas
es que los residuos leñosos de la poda se utilicen en la
fertilización y la renovación de los campos. Otra vihuelita del
Jardín de las delicias, eh...

Digo que siempre está bien pero quién va a pensar o sea,
tengo un problema, digamos, de sentido de la responsabilidad,
¿quién va a poner aquí el sentido de estado? Para qué vamos a
hacer la producción primaria, vale, cuál es su fin, cuál es su
origen, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus
capacidades, cuál debe ser su dimensión. ¿Quién lo va a
pensar? Vamos a estar todos añadiendo pequeñas cositas y
también esto, y también esto otro, y esto también es bueno,
claro, hay un montón de cosas que son buenísimas. Lo siento,
pero mírenme, les voy a hacer una confesión de lo
inconfesable. Ya decía Aquilino Duque que el problema con la
censura no es lo que no puedes decir, porque cuando sabes que
no puedes hablar de algo, sabes con qué te estás enfrentando;
es al contrario, cuando estás obligado a decir. Hay cosas que
uno está obligado a decir. Y yo, lo siento, pero ya me sublevo
contra decir “sostenible”, ¡pues claro, todo tiene que ser
sostenible! ¡Todo es mejor sostenible, que no sostenible! Es
que yo soy mejor sostenible que cayéndome...

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Sus sillas, es francamente recomendable que sean
sostenibles, si sus sillas no son sostenibles, están ustedes en
peligro. ¿Les tengo que avisar de una evidencia tan evidente?
Es que llegamos a la ridiculez. Lo siento. Y en ecoesquemas,
hablando de ecoesquemas, la sostenibilidad de verdad, que es
que no se le cae de la boca. La sostenibilidad sólo es mala para
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los castillos de naipes. Los castillos de naipes es mejor que
haya un momento en que no sean sostenibles, porque entonces
tienen la gracia de que se caen. O los castillos de arena. Pero lo
demás, que sea sostenible, hombre..., no vaya a ser...

Perdonen. Que me he enfurecido yo solo. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Así que, bueno, Sra. De la concha, así que nosotros hemos
hecho, hemos elaborado unas enmiendas que ponen el
énfasis..., entonces sobre todo hemos pretendido decir, bueno,
estamos en el tema de su personal, de sus altos cargos, en si los
debemos... Que digo estamos en esto y en los peligros de los
inmateriales, y a qué se van a adecuar en lo que ayer
llamábamos opacidad o ambigüedad de los inmateriales que en
su Dirección General de Política y de Desarrollo Rural han
crecido muy excesivamente este año pasado sin que sepamos
exactamente los sectores de estos presupuestos con qué objeto.
Así que preferimos destinar estos fondos a causas más
concretas como una que hemos negociado en transacción para
digitalizar, por cierto, innovar, Sr. Marí, queremos innovar,
queremos digitalizar. Y hemos transaccionado una para llevar
a cabo estos efectos mostrando nuestra buena voluntad sobre el
asunto. 

Gracias, señores. He terminado.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:  

Gràcies, Sr. Méndez. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula, el Sr. López? 

(Remor de veus)

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Me iba a dar el papel de la transacción
a la letrada y por eso... Gracias, presidente. Los presupuestos
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación que
estamos tramitando, son unos presupuestos que aumentan
respecto a los presupuestos del año anterior un 12%. Para
Unidas Podemos son unos presupuestos sensatos, pensados en
el contexto actual que ha causado la COVID y pensamos
también en la realidad a la que se enfrenta el sector primario
desde ya hace muchos años, desde antes de la COVID. 

Puedo comprender, porque para eso somos formaciones
diferentes, que los grupos de la oposición crean que hay
partidas a mejorar, eso es comprensible, o partidas que se
quedan cortas, y más en un contexto que bueno, que como he
dicho se haga lo que se haga, nunca será suficiente. Pero me
llama mucho la atención y ya lo comenté en la comisión, la
enmienda a la totalidad, exactamente a FOGAIBA. Todos
sabemos lo vital que es para el sector primario y, aún así, a
pesar de que el presupuesto total de FOGAIBA aumenta un 6%
respecto al año anterior, tanto Partido Popular como VOX
presentan una enmienda a la totalidad a este ente. De VOX yo
puedo entenderlo, al fin y al cabo es su rol oponerse a todo,
arrasar con todo, bueno, es el rol que hacen. Pero del Partido

Popular justamente esa no me la esperaba y menos en un
contexto de pandemia como el actual. 

Y estos presupuestos -y lo quiero dejar claro- son unos
presupuestos que destinan más dinero en agricultura, pesca y
alimentación de toda la historia de Baleares, ya lo comenté en
comisión. FOGAIBA, con ese aumento de ese 6%, e incluso sin
él, pero con ese aumento, es cuando más ha tenido de
presupuesto en toda la historia de Baleares. Por tanto, no
entendemos porque justamente nos opongamos, en un momento
tan complicado, aunque sea..., en un momento tan complicado
y el objetivo es muy claro de estos presupuestos: reactivar el
sector y encaminarlo hacía un horizonte de futuro. Y eso ¿cómo
se hace? -hablamos de un sector que llevamos muchos años
buscando cómo es-: aplicando políticas que consigan que el
sector primario sea atractivo también los jóvenes, lo hemos
dicho y en esto estamos de acuerdo todos, que el relevo
generacional quede garantizado. 

Por eso mismo, en estos presupuestos también hay partidas
orientadas a ese objetivo, y creemos que es prioritario, hasta
que el sector primario no se vea realmente como algo que sí
que da fuentes de beneficio y que además es atractivo para los
jóvenes, no estará garantizado su futuro. Pero para el ahora,
para hacer frente al contexto de esta pandemia, también son
unos presupuestos que creemos que plasman la necesidad
inmediata del sector, aunque el Partido Popular y VOX hayan
decidido presentar enmiendas a la totalidad. La realidad es que
estos presupuestos cuentan con partidas y lineas de ayuda
suficientes o que al menos son más altas que todos los años
consecutivos de la historia de Baleares en su conjunto. Como
digo, aunque aumentasen mucho más, no serían nunca
suficientes debido al contexto en el que estamos. 

Y todos en este parlamento, todos, decidimos apoyar al
producto local y a nuestro sector primario, y estos presupuestos
serán una oportunidad realmente para hacerlo. Y ahora vamos
a repasar las enmiendas de cada grupo, porque todas las
enmiendas siempre lo digo, son una clara intencionalidad
política de hacía dónde se enfoca uno y otro. Y a mí, esto no
me gusta comentarlo, pero ya que ha comentado la diputada del
Partido Popular el vino y su producto, que todos sabemos cómo
se adjudica la legalidad y sabemos lo difícil que es realmente
garantizar, oiga, pues siempre tiene la opción de no coger el
vino, yo no lo cogí, es que todos sabemos cómo se licita todo
y es muy complejo. Entonces en ese sentido, ya saben que
hemos dicho muchas veces que las instituciones deben emplear
producto local, que se trabaja en ello, porque lo hemos
comentado muchas veces, no es un despiste, se comenta y se
lucha, pero es que las empresas cuando se adjudica el contrato,
luego pueden hacerlo. 

Como digo, voy a comentar las enmiendas. En cuanto a las
presentadas por el Partido Popular, dedican casi todos los
esfuerzos a una única cuestión, vaciar de contenido la
Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria,
algo que comparten con VOX, unos por el nombre y otros
supongo que porque no les gustará la función o lo que se haga.
Y decimos que creemos en la importancia de impulsar nuestro
producto local, es algo que decimos todos los grupos, pero
luego cuando se tiene la oportunidad de demostrarlo, que es al
presentar enmiendas, vamos a ver que es lo que se vacía,
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porque no es el cargo de la dirección general, se vacían de
contenido partidas que van enfocadas única y exclusivamente
a la promoción del producto local en Baleares y al impulso de
los mercados locales. Si mira las enmiendas verá que no es el
cargo en sí, que no estaríamos de acuerdo, pero entraría dentro
de su coherencia, sino que se ataca a lineas específicas de
promoción de producto local. Entonces, es así, mírelo porque
yo me lo repasé y me sorprendió mucho, no esperaba eso.
Entonces en ese sentido vamos a ser coherentes, si apostamos
al producto local, no vayamos a quitar las lineas que van a
ayudar a la promoción del producto local, al margen de que
haya otras formas también de impulsar el producto local, pero
seamos coherentes en eso.

Y luego ¿cómo pretendemos realmente que crezca el sector
de producto local?, si no es con lo que hay, que es conseguir
que des del sector turístico empiecen a impulsar el uso de
producto local y también la promoción para que la gente lo
compre y eso hay que tenerlo muy claro. Y por mucho que
intento comprender por qué se quieren vaciar esas partidas, no
lo llego a entender y eso es algo que creo que es una
incoherencia del Partido Popular, o que lo expliquen y ya está.

La enmienda que pretende aumentar las lineas existentes de
PDR, bueno, ya se lo han comentado, precisamente es la vez
que las lineas de PDR son más altas en la historia de Baleares,
es la vez que se han aumentado, que nunca va a ser suficiente,
es evidente, pero son unos presupuestos que en total aumentan
un 12%, hay que entender el contexto. Que se pide más valentía
y más esfuerzo, oigan han aumentado un 12% respecto a los del
año anterior. Claro que siempre hay que seguir trabajando y
aumentando, en eso vamos a estar de acuerdo siempre.

Y luego hay una enmienda que sí quiero comentar y hemos
estado intentando llegar a ese acuerdo, que es esa enmienda de
1 millón de euros para el matadero de Ciudadela. Se ha estado
hablando..., claro, esto, como se sabe, las partidas de
FOGAIBA son destinadas de forma genérica, son ayudas que
se hacen, no se pueden aceptar en si las de FOGAIBA como
son y son partidas que ya están contempladas. Para los
mataderos son ayudas que cuando, digamos, se ponen en
abierto, pues se pueden adherir o no, pero que no se pueden
afectar de esa forma tan directa. Así que, tal y como está
puesta, no podemos aceptarla, pero aún así hemos..., como sabe
la diputada del PP, yo siempre intento llegar a consensos,
siempre intento llegar a acuerdos, hemos estado hablando los
grupos de gobierno y en especial también con el Grupo Mixto
y hemos visto..., hay una PNL de septiembre, que además fue
aprobada por el Partido Popular también, que lo que sí
proponía era un estudio para encontrar la solución para el
matadero de Ciudadela y lo que le propongo, si lo acepta yo
pasaré el alta, la baja y todo como toca, lo que le propongo es
destinar 50.000 euros para ese estudio, para encontrar la
solución. Es la transacción que he podido encontrar, si le
parece bien, yo le paso los datos, piénseselo, esto es algo no
habitual en mi, suelo dar la información siempre antes, pero lo
acabo de cerrar 10 minutos antes de subir aquí, por lo que se lo
he tenido que decir sin mucho tiempo de antelación.

Las enmiendas de Ciudadanos, como ya comenté en la
comisión que precede a este debate, en general lo que buscan
es, bueno, a lo que creen que son partidas que no tienen

utilidad, quieren rebajarlas y destinarlas a tal fin. Nosotros sí
que creemos que tienen utilidad. Aún así, hemos visto una,
hemos detectado y es la que ya ha comentado el Sr. Méndez,
que es la 16731, ahora daré el papelito a la mesa -es lo que iba
a hacer antes de subir, que por eso me (...) así-, que sí que nos
gustaría transaccionar: pretende aumentar el presupuesto de
SEMILLA en 48.000 euros, destinados a inversiones de
innovación y digitalización desde SEMILLA. Creemos que es
muy importante, que es el futuro para conseguir que el sector
primario sí que sea realmente productivo como debe ser.

En cuanto a VOX, bueno una vez más las enmiendas de
siempre. Yo imagino que se trata de llamar la atención
mediáticamente o directamente facilitarle la tarea al Sr.
Rodríguez, que le voy a reconocer una cosa, usted se pega unas
maratones que no sé si lo hace para demostrarse algo a sí
mismo o por qué lo hace. Pero a mí personalmente, aquello que
hablamos ayer de las verdades absolutas, que le decía que
siempre va a depender del prisma, a mí personalmente me da la
impresión de que tiene unos compañeros con pocas ganas de
trabajar o es que a usted le gusta hacerlo todo, porque es que si
no, a mí me gustaría escuchar a la diputada que está en la
comisión conmigo hablando siempre de agricultura,
mencionando estos presupuestos, comentándolos. E imagino
que al resto de diputados les gustaría hablar con los diputados
de VOX que llevan sus comisiones. En ese sentido, cada grupo
hace lo que quiere, pero para el próximo año repásenlo ahí
dentro y a lo mejor podremos tener un debate más fluido con
los diputados, ¿por qué lo digo?, se lo dije ya en comisión,
usted no suele participar de los debates de esta conselleria ni
del tono constructivo que se suele hacer, donde además todos
los partidos -esto se lo podrán decir todos los diputados que
trabajamos en la Comisión de Economía- nos esforzamos en
llegar a consensos para encontrar lo mejor del sector, todos,
¿eh?, la oposición incluida.

Claro, pero es que yo me encuentro en que usted dice que
quiere lo mejor para el sector, pero luego, el diputado Joan Mas
ya se lo comentó en... -acabo rápido que veo que empiezo a
estar en rojo-, ya se lo comentó, es que su programa electoral,
el programa de VOX en materia electoral parece que lo último
que les interesa es el bienestar del campo. En su programa
electoral lo que pone es que lo que sería el campo para el sector
primario sería dárselo, vincularlo más a esos pelotazos
urbanísticos -se lo leyó el Sr. Mas directamente de su programa
electoral-, que a final acaba en manos buitre, que a lo que sería
que el sector primario explote el campo y eso viene en su
programa electoral. 

Yo, cuando lo leyó el Sr. Mas, me quedé a cuadros y
entonces empecé a entender por qué esas enmiendas a la
totalidad ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, debe ir terminando, por favor.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta, acabo ya en nada. Y no voy a volver a
comentar nada más sobre sus enmiendas porque creo que sólo
son para llamar la atención.

Sí que quería agradecer a El Pi, que ya aceptamos una
transacción en comisión, quería agradecerle el talante
constructivo a la Sra. Sureda, además pudimos negociarlo y ha
demostrado siempre una capacidad negociadora que me gusta
mucho ver en la oposición. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies. Abans de començar a analitzar la cosa, uns quants
comentaris, no tornaré explicar el nom de sobirania alimentària,
fa un any i mig que ho explic, no ho tornaré explicar perquè
m’han donat la solució: vostès s’entretenen en el nom, nosaltres
farem política i gestió i vostès entretinguin-se..., continuïn
entretinguts amb el nom.

Miri, calendari, el calendari de la Conselleria d’Agricultura,
enhorabona i gràcies, li ho vaig fer arribar al seu cap de
gabinet, només un emperò: encara no li ho enviarem o no li ho
direm perquè li ho dic en seu parlamentària, una altra vegada
acompanyi el calendari amb una carta escrita en català, no en
castellà com aquesta vegada; però bé, el calendari molt “xulo”,
i necessari -i necessari.

Sr. Rodríguez, vostè ha dit que fer un calendari posant en
valor la dona pagesa és un calendari marxista, ideològic, molt
bé. Li ho explico: l’organització agrària ASAJA fa anys infinits
que celebra el Dia de la dona rural i posa en valor la feina de la
dona pagesa. No crec que ASAJA sigui una organització
marxista, entre altres coses perquè conec bé els seus dirigents
i no ho són, i són amics meus.

I quant als immigrants, Sr. Rodríguez, aquí no basta tenir
facilitat de paraula, s’ha de venir llegit i informat, i vostè ve
aquí a fer-nos el seu discurs amb la seva esmena a la totalitat,
però no, ni llegeix ni s’informa. Va ser a principis del segle
XXI, i li ho dic perquè jo era allà -jo era allà, formava part de
la mesa de negociació- que es va resoldre i es va regular el
tema dels immigrants i és des de llavors que els pagesos
gaudeixen d’immigrants temporers que vénen a fer feina a
Mallorca organitzats per les organitzacions agràries, va
començar Unió de Pagesos i ASAJA també hi fa feina, els
donen habitatge tots els mesos que vénen, els paguen el bitllet
d’anada i tornada i ho organitzen amb la Delegació del Govern
que és qui té les competències en el tema.

Enguany hi ha hagut problemes, no amb els immigrants que
vénen, temporers vénen a fer feina a fora vila a les Illes
Balears, hi ha hagut problemes en tot -en tot-, si vostè viu a una
altra dimensió... és la seva cosa, però si visqués al món real

sabria que hi ha hagut problemes en tot. De fet, a hores d’ara
tenim un problema i és que hi ha immigrants que se n’haurien
d’haver tornat i encara no se n’han pogut tornar perquè van
donant positiu, perquè són contractes estrets, com pertot. Hi ha
hagut problemes en tot.

Sr. Rodríguez, ho vaig dir ahir per un altre tema:
l’autonomia que ens cal és la de Portugal. Si tenguéssim
sobirania per fer aquestes coses des del Govern de les Illes
Balears tot aniria molt millor, d’això nosaltres n’estam
absolutament convençuts, però no depèn del Govern de les Illes
Balears; i sé, perquè ho sabem, que el Govern de les Illes
Balears hi està fent feina, tot i que no li toca, hi fa feina i fa
gestions amb Delegació de Govern i l’inform que la setmana
que ve hi ha una reunió a Delegació del Govern per començar
a resoldre aquest problema.

Informat i llegit, Sr. Rodríguez, s’ha de venir en aquesta
casa.

Aquesta desgraciada pandèmia ens ha obert els ulls en
moltes de coses. En el cas de l’agricultura moltes famílies han
descobert que prop de casa seva hi ha professionals que
produeixen aliments. Aquells mesos de confinament i per al
confinament, la pagesia del país va ser imprescindible, igual
que ho va ser el petit comerç. Aquella experiència l’hauríem
d’agafar d’exemple i no perdre l’esperit de col·laboració entre
el sector primari i la resta de societat.

La producció d’aliments, que és la principal funció dels
pagesos i ramaders..., la millor ajuda que podem donar al sector
és el foment i el consum del producte local. Em sap greu, no hi
ha el president del Parlament, quan vaig veure que no hi havia
vi mallorquí o vi de les Illes Balears al dinar li ho vaig dir tot
d’una, tot d’una li ho vaig dir, la millor ajuda que podem donar
als productors és el consum del producte. Deixem-nos estar
d’històries, viuen de produir aliments. Per tant, consumim
aquests aliments que tan bé produeixen els pagesos i em pareix
lògic que el sector del vi s’hagi enfadat i s’hagi rebel·lat, i em
pareix que el Parlament hauria de prendre bona nota i crec que
ho farà per a properes ocasions.

Aquesta patinada, encara no l’havia tenguda el Parlament,
però aquesta vegada l’ha tenguda i hem de mirar que això no
passi. El sector està en una situació molt delicada perquè les
vendes han baixat moltíssim. Per tant, consumim producte i
paguem i mengem producte local.

És la millor ajuda que li podem donar, molta més que la de
FOGAIBA.

(Alguns aplaudiments)

La importància del sector, però, va molt més enllà de la
quantitat de gent que hi fa feina. A l’hora de plantejar qualsevol
actuació hem de tenir en compte que tot el territori no
urbanitzat va a compte de la gestió de pagesos i ramaders i
l’espai en què fan feina els pescadors és la mar.

Sr. Rodríguez, una altra vegada, beneit, no ho és vostè. No
és vostè beneit, però mentider sí i manipulador també, i ho sap,
perquè juga a això, juga a la manipulació i a la mentida.
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A principis del segle XXI, pagesos i ramaders, gestionaven
el 80% del territori, el 80, amb el que s’ha urbanitzat i s’ha
abandonat els darrers trenta anys o els darrers vint anys no deu
arribar al 80 a dia d’avui i ho sap, és que ho sap, és que
manipula aposta, ho sap, perquè ja li ho he dit: beneit, no ho és
o no s’informa, que això és una altra que per ventura també li
passa.

L’any 2021 tenim un gran repte, que és la redacció d’un nou
PDR. Aquest marcarà el camí de les ajudes del proper període.
Organitzacions agràries, cooperatives, associacions, consells
reguladors, etc., han de participar en la redacció del nou PDR
i han de participar en la redacció de les ajudes. Si una cosa
bona té el sector és que està organitzat. Aprofitin aquest fet per
fer el millor PDR possible. Ja li ho vaig dir ahir al
vicepresident Yllanes, ajudem i treballem amb el sector, a
vegades les actuacions si són ben pensades i coordinades tenen
un efecte multiplicador important.

També he estat molt content de sentir-la parlar
d’investigació. És una peça clau per garantir el futur del sector.
La nostra és una agricultura peculiar, just a Mallorca ens
podem trobar des d’agricultura pràcticament de muntanya fins
a agricultura de secà, de terres primes en el sud, intensives de
reguiu, fruiters, vinya, fruita seca, ramaderia extensiva,
intensiva, etcètera. Si no estam al dia i coordinats amb el sector
quant a investigació, no podrem donar resposta a les
necessitats.

L’any 2021 ha de ser l’any que desencallem una qüestió
històrica: el patrimoni de les cambres agràries. Des del principi
de la democràcia, Sra. Pons, des del principi de la democràcia
que això està sense solucionar. Hi ha hagut consellers de molts
de colors polítics, i cap no ha estat capaç de solucionar-ho, cap
no ha estat capaç de solucionar-ho. Si ens informam i dialogam
amb les organitzacions agràries, sabrem que el sector està
coordinant-se amb la conselleria, de fa dos mesos cap aquí, per
arribar al millor acord possible. 

Vàrem aprovar una proposició no de llei en aquest
parlament que parlava de fer els canvis necessaris legislatius
per poder encarar el repartiment. Els canvis necessaris
legislatius s’han fet, s’han aprovat per Consell de Govern i
estan asseguts a la taula per dur a terme això. I han aconseguit
una cosa molt important, que les organitzacions agràries es
posin d’acord. Les organitzacions agràries, el sector hi està
d’acord i va a negociar conjuntament amb la conselleria. Això
és molt important i sabem per què, saben per què ho ha fet? Ho
ha fet perquè veuen que aquesta vegada serà veritat, ho han fet
perquè veuen que aquesta vegada es farà. Li diré una altra cosa,
Sra. De la Concha, un bon amic meu que va ser secretari
general de la Unió de Pagesos entre el 99 i el 2001 l’altre dia
em va dir “fins que no ho vegi, no ho creuré, perquè fa massa
anys que rodolam amb això”. Faci que la incredulitat d’aquest
amic meu es transformi en credulitat i ho pugui veure, per
favor, dins l’any que ve.

En el món de la pagesia i de la pesca ens trobam també amb
moltes empreses innovadores, empreses que amb els seus
productes poden competir a qualsevol lloc del món. Posem en
valor això, posem en valor el vi, l’oli, la carn, el formatge, el
producte fresc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, tendría que ir terminando, por favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

Acab, presidenta, acab. En definitiva la feina i la innovació
del nostre sector primari.

Consellera, vagi de la mà del sector, tenim moltes
experiències d’èxit, maldament altres grups parlin que només
es produeix un 1%, hi ha experiències d’èxit i hi ha molt bons
empresaris i molta gent fent feina en innovació i en productes
d’una altíssima qualitat a aquest país.

Per poder fer front al gran repte que ens planteja aquest
maleït virus necessitam pressuposts realistes, equilibrats i
ajustats a les necessitats de la ciutadania. A la nostra manera de
veure, aquests ho són, ho són perquè aquests pressuposts
surten...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, por favor, tendría que ir terminando.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -acab, acab-, surten del Pla de reactivació econòmica, del
diàleg amb el sector i del debat a aquest parlament. 

Endavant i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Corresponde ahora al Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al Sr. Mas li costava perquè té o
coneix el sector i evidentment pot dedicar tot el temps que trobi
oportú en aquest tema i no se cansaria. Ho sé cert. 

Bé, avui començam el tercer dia de pressuposts, ens
agradaria com a grup parlamentari que se’ns pogués aprovar
qualque esmena més, encara hi som a temps, no en aquesta
secció, a aquesta secció agrair que ens varen aprovar l’esmena
16489 a comissió, que era per a ajuts a bonificacions dels
costos elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes.
Inicialment era una esmena de 300.000 euros i es va fer una
transacció a 150.000 euros, que agraïm, que va ser una mica
més alta que l’any passat, que ens varen donar 120.000 euros.

Bé, a mi m’ha tocat sortir al torn en contra, però donarem
suport a moltes de les esmenes que presenten el Grup Popular
i el Grup Parlamentari Ciutadans. És perquè ja no ens havia
queda cap esmena. Però, com dic, esperem que algunes
d’aquestes esmenes que també vostès presenten siguin per
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millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les nostres illes i
que, per tant, siguin aprovades.

Ja he dit en diferents ocasions que en general la tasca que
es fa a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació es
gestiona de manera correcta, això no vol dir que no hi hagi
d’haver millores a fer, però en agricultura i ramaderia s’ha
envoltat de tècnics especialistes del sector que ajuden i entenen
la situació. Ens agradaria que les ajudes a agricultors
augmentassin i millorassin perquè tots sabem que la tasca de
fora vila suposa moltes hores de feina per poder treure un sou
mínimament digne.

Les inversions en infraestructures i maquinària que es
necessiten són cares, s’han d’innovar, s’han de modernitzar,
s’han de mantenir bé les finques, netes, cuidades, d’aquí la
importància de negociar el PDR i la PAC amb l’Estat per poder
garantir ajudes que facilitin la tasca. 

A l’esmena a la totalitat parlaven de milions, ara milions
d’Europa, milions de l’Estat, milions que en realitat el sector no
entén, quan els parles d’això diuen, “a mi no m’arriba”. Clar,
per a ells és molt complicat. 

Jo crec que el senyor..., el portaveu de Podem ha dit que
s’havia incrementat un 12%, i hem d’estar contents. Jo crec que
no ens hem de cansar de demanar a Europa perquè la realitat
que hi ha a les Illes Balears no és la mateixa que a altres
comunitats o a altres estats i hem d’explicar la situació i les
extensions són molt diferents, la tipologia d’ajudes són molt
diferents i l’han d’entendre perquè ens donin els doblers que
toquen per poder cuidar el sector primari de la nostra terra.

També ja els vaig dir -i hi insistiré- que hauríem de millorar
i tractar segons les possibilitats, el tipus d’agricultura i les
tasques que es fan a tot el sector de la nostra comunitat de tal
manera que siguin beneficiats quasi de manera equitativa, cosa
que no passa i sobretot no passa a Eivissa i al Llevant, on hi ha
moltes mancances.

He de fer una referència a les basses de regants que se’n
varen fer moltes a partir de 2006, 2007, 2008. És veritat que fa
molts d’anys, però hi ha hagut molts de problemes a l’hora de
posar-les en marxa perquè canalitzacions i instal·lacions ja
estaven obsoletes, no estaven acabades o fins i tot estaven
espenyades abans de posar-se en marxa. Per tant, Sra.
Consellera, deman que això es pugui solucionar perquè és
necessari que s’acabi de revisar i definitivament es posin en
marxa aquestes basses perquè ajuden molt a la reutilització de
l’aigua i sobretot al respecte al medi ambient. 

En referència a la pesca, ja ho vaig dir a la comissió, però
també ho vull dir aquí davant la consellera, que, per cert, els
grups de l’oposició som quatre i no tots tenim el mateix
tarannà, tots molt respectables, però també dir que no tots som
iguals. Però, Sra. Consellera, li vull donar l’enhorabona per
escoltar el sector de la pesca i defensar el rebuig a la reducció
d’un 15% dels dies de pesca de la flota d’arrossegament a la
Mediterrània occidental, que planteja la Comissió Europea.
Això per què passa? Passa perquè s’ha escoltat el sector, tant
els pescadors com els agricultors i els ramaders, i, com dic,

perquè hi hagi consens s’ha de poder escoltar i així és més fàcil
arribar a acords.

Per tant, com dic, no basta que la quantitat arribi, però a
Europa hi ha molt de pressupost per al sector primari i jo crec,
com els he dit abans, que s’han de negociar, s’han d’estudiar,
demanar, defensar i aconseguir sobretot donar a entendre quina
tipologia d’ajudes necessitam.

Ara els parlaré d’una direcció general que no tenim tan
clara, també ho vaig dir en comissió, que pensam que per
ventura podria estar dins una altra, que és la Direcció General
de Sobirania Alimentària. Ens varen explicar que es feia feina
pel producte local, pel producte de quilòmetre zero, però la
realitat, i també ho vaig dir en comissió, és que l’ajuda a petits
productors i cooperatives no hi és, des d’aquesta direcció
general, ajuda a grans productors com PIEMA i Camp
Mallorquí, que també no dic que no se’ls hagi d’ajudar, però al
petit no arriba. Per tant, ja li dic, m’agradaria que em
demostrassin i me mostrassin la necessitat que hi hagi aquesta
direcció general.

Ja per acabar, defensam més diners per a ajudes en
agricultura, ramaderia i pesca; més equitat en les ajudes, més
defensa del producte local i més defensa dels recursos
necessaris per a la nostra comunitat davant Europa i Madrid.

Gràcies, presidenta.

LA. SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Por parte del Grupo
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la distribució de temes que hem
fet els diputats del Grup Mixt aquesta secció pertocava a la Sra.
Tur i, vist que no hi és, entenc que renuncia a intervenir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Quant a les esmenes presentades a la totalitat de la
secció 20, on expressen que el pressupost per a 2021 no respon
a les necessitats reals de les Illes Balears, doncs el Grup
Parlamentari Socialista entén que el pressupost sí que és
suficient per atendre els objectius, com totes les funcions
encomanades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. Aquest pressupost té un increment del 12,6%
respecte del pressupost de 2020, i això suposa 5,5 milions
d’euros més. Pensem que es podrà donar resposta per fer front
a les conseqüències de la pandèmia originada per la COVID-19
que afecten el sector primari, i també per atendre la resta de
necessitats del sector.
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Quant a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural, el pressupost previst és de més de 41
milions d’euros, que són aproximadament 4 milions més que el
2020. Recordam que proveeix tant SEMILLA, amb més de 9
milions d’euros per a 2021 al seu pressupost, com el
FOGAIBA d’inversions en forma de transferències de capital
per a ajudes amb l’objectiu final de fomentar el sector
agropecuari.

Quant a l’esmena de Ciudadanos número 16731 que ha
comentat el Sr. López que s’esmenava, sí que hi votarem a
favor per incrementar el pressupost de SEMILLA per un import
de 48.000 euros, conforme a la transacció que han comentat
aquí abans.

Respecte de FOGAIBA el nostre sentit de vot és de rebutjar
les esmenes que s’han presentat i que afecten el seu pressupost,
ja que entenem que existeix una dotació suficient per poder
executar la política del Govern, amb l’objectiu de millorar tant
el sector agrícola com el sector ramader. De fet té un
pressupost assignat que ascendeix a més de 104 milions
d’euros, i d’aquest pressupost 83,6 milions d’euros són fons
ordinaris i 21 milions d’euros són romanents que estan
vinculats a resolucions i pagaments provinents d’anys anteriors
tant de diverses línies del PDR com d’altres ajudes pròpies i del
Govern d’Espanya, com s’ha comentat, però s’hauran de
liquidar efectivament el 2021 sense més dilació.

Quant a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, votarem
en contra també de les esmenes que afecten aquest sector, ja
que el pressupost per al 2021 és de 2,3 milions d’euros,
aproximadament 200.000 euros més respecte de 2020. I també
augmenta la partida del fons europeu marítim i de pesca, o
FEMP, en un 8%. I conjuntament amb les ajudes que dóna
FOGAIBA a les confraries per un valor de 400.000 euros
aproximadament el 2021, bé, amb tot això considerem que es
beneficien directament els pescadors. També s’ha de tenir en
compte que el nou període que va de 2021 a 2027 marca un
nou marc financer plurianual. 

Ens trobem en una situació clau per a la pesca, i similar
també a la de la PAC, en la qual s’estan negociant tant el
programa operatiu nacional de pesca com el Reglament de
transitorietat per als anys 2021 i 2022, i en el qual també s’ha
de realitzar un cofinançament addicional des dels pressuposts
de la comunitat autònoma per poder rebre aquests fons,
efectivament.

Quant a la Direcció General de Política per la Sobirania
Alimentària no donarem suport a les esmenes que afecten el seu
pressupost, ja que la dotació pressupostada és molt necessària
per fomentar el comerç i un consum responsable i sostenible,
per una banda, però també per conèixer els impactes del
sistema alimentari en la nostra societat, per garantir una
alimentació sana i equilibrada, molt important ara més que mai,
en la situació originada per la pandèmia. Per al 2021, a més del
finançament dels projectes ITS que estan en execució, el
pressupost d’aquesta direcció general ha augmentat un 23% en
comparació amb el 2020 per poder aconseguir, en primer cas,
el compliment i l’aplicació de la Llei de la cadena alimentària
per equilibrar el mercat agroalimentari en relació amb els
costos de producció, en relació amb el benefici dels agricultors

pels seus productes, i també en relació amb el cost que té el
consumidor final, tenint en compte tots aquests actors per igual,
i per poder treballar amb l’Observatori de preus per dur a terme
accions i campanyes de suport als nostres mercats municipals;
també per augmentar la promoció del producte local, per donar
suport als productors i als pescadors, i per introduir els seus
aliments al sector de la restauració mitjançant convenis, i
també, per últim, per poder fer aportacions al programa escolar
de les Illes Balears. Per tant, per complir tots aquests objectius,
considerem necessari el pressupost que té assignat per al 2021
aquesta direcció general.

Quant a la Secretaria General s’ha presentat una esmena que
afecta al seu pressupost, però les seves funcions són importants
per a la conselleria, ja que la Secretaria General és responsable
de la gestió econòmica, de la gestió de personal, la gestió
administrativa i comptable, així com la gestió de tots els serveis
comuns, i també és responsable de l’assessorament jurídic, a
més de donar suport tècnic a la resta d’òrgans administratius
que pertanyen a aquesta conselleria. El seu pressupost per al
2021 és de 5,2 milions d’euros, enfront dels 4 milions d’euros
que tenia el 2020, i aquest augment és necessari perquè puguin
ser efectives les seves funcions. Per tant no té sentit deixar
sense dotació econòmica aquesta partida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Abrimos ahora el turno de
réplica, y tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario
Popular la Sra. Pons.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem agrair el
suport dels grups que han anunciat el vot favorable a les
esmenes, o a alguna de les esmenes, del Partit Popular, i
acceptam també l’esmena de Podemos sobre l’escorxador de
Ciutadella. Sincerament volem agrair l’esforç que s’ha fet.

Quan l’adversari ens critica és perquè ho feim molt bé. Mal
pronòstic, consellera; li puc assegurar, i poc ens coneix, que si
es fes bé li ho reconeixeríem i estaríem al seu costat, consellera,
hi estaríem. I no ens deixa de sorprendre, i li ho dic amb tota
l’estima. Fratelli tutti, estic segura que vostè ha llegit
l’encíclica; jo també. Però miri, el seu partit va ser l’única
formació política que no va ser assistir a la presentació a
Menorca feta pel Sr. Bisbe, l’únic partit que no va existir. Ara,
ara vostè té l’oportunitat, ara té l’oportunitat, com sap que diu
el papa Francesc, per fer una política de servei a favor del bé
comú, ara té l’oportunitat. Però amb aquests pressuposts,
consellera, crec que aconseguirem tot el contrari.

Miri, Unió de Petits Agricultors denuncia que els pagesos
i ramaders de Balears són els més pobres de tot Espanya.
Renda agrària per explotació, 14.000 euros, enfront de la
mitjana espanyola, de 31.000. Açò no els preocupa?, açò no els
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preocupa, a vostès, consellera? Com volen que aprovem uns
pressuposts per a l’any que ve si encara no sabem el que han fet
amb els 10 milions d’euros de l’ecotaxa d’enguany? Miri, per
exemple, Sr. Mas, digui’m una cosa honestament, honestament;
vostè coneix la dotació, el calendari i els criteris del règim
especial agrari? Tot és una incògnita, amb una consellera que
ens diu que no ens pot informar perquè seguimos negociando.
Però bé, fins quan tot açò?; tot açò fins quan?

El Sr. López diu que el sector ha de ser atractiu per als
joves. Miri, Sr. López, ja li ho vaig comentar, els joves tenen
infinitat de cursos per fer, i açò és un esforç que s’està fent, i jo
li ho he de reconèixer. Els joves estan molt, molt preparats. El
que ha de ser el sector és rendible, el que ha de ser el sector és
rendible, perquè si no, el sector està condemnat a desaparèixer,
i els problemes que té el sector primari no s’arreglen per molt
que vostès diguin, amb sobiranies alimentàries, sinó donant
facilitat per fer inversions, prioritzant línies d’ajuda, les que
tenguin més demanda, en lloc de tancar-les i em referesc al
“ditxós” PDR, Sra. Consellera. I vostè sap que açò és així.

I ja per acabar, tampoc no em vull estendre més, nosaltres,
ben de ver li ho dic, ben de ver li ho dic, li desitjam molta sort,
perquè és cert que la necessita, la necessita. Ara, nosaltres no
podem aprovar aquests pressuposts senzillament perquè no
donen resposta, no donen solucions que necessita el sector
primari a dia d’avui. Jo entenc, consellera, que vostè ha de
venir aquí, ha de dir que tot ho ha fet molt bé, que vostè ha
pagat molt, que és cert, és cert i és d’agrair, però bé, ha pagat
allò que es devia. Vostè no ha obert cap línia nova d’ajuda,
vostè ha pagat allò que es devia, que -insistesc- és d’agrair, és
d’agrair, però s’ha de fer un major esforç si de ver es vol salvar
el sector primari. 

En qualsevol cas, consellera, li ho repetesc, estarem al seu
costat, sempre que tengui coratge, sempre que exigeixi a la
presidenta Armengol més pressupost per a aquesta conselleria,
no pot ser que ens quedi relegada a no-res, sempre que vostè
lluiti per al sector primari, ens tindrà al seu costat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I dins el possible, que
tinguem unes bones festes de Nadal tots els diputats i totes les
diputades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons, igualmente. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Ha dicho antes el Sr. López,
cuando se le ha pasado un poco el tiempo, “ya estoy hablando
en rojo”. No, usted siempre habla en rojo, siempre y usted
siempre habla en rojo porque nos ha demostrado que ese afán
totalitario, porque les traiciona el subconsciente, lo lleva al
límite de querer organizar, ya no sólo cómo tenemos que hacer
la oposición, que nos vienen repitiendo una y otra vez, cuál es
su idea de cómo la oposición debe ejercer su papel. Ahora ya

nos dice cómo tenemos que organizar nuestro grupo
parlamentario y quién tiene que subir a esta tribuna a hacer un
debate. O sea, le doy las llaves de mi casa y ya me organiza
usted la nevera. No sé, o sea lo que usted quiera.

A ver, y hablando de grupos parlamentarios y de
organización de grupos parlamentarios, ¿su grupo ya ha
convenido al diputado de Izquierda Unida que vote a favor de
congelación del sueldo de los funcionarios? Lo digo porque yo,
si quiere, también me pongo a organizarle el grupo. 

A ver, Sr. Mas, cuando nosotros hablamos de porcentajes,
de suelo agrario, etc., podemos discutir algo en el tema de
porcentajes. Nosotros incluimos en aprovechamientos agrarios
por ejemplo, porque para nosotros es un uso agrario, los cotos
de caza...

(Remor de veus)

Pues para nosotros sí lo son, yo sé que ustedes a veces con
el tema de la caza tienen algún problema. No lo tratamos aquí
a menudo, porque sabemos que la mayoría de competencias en
los consejos. En todo caso, no discutiré con usted de
porcentajes, porque eso es lo que dice el Sr. Méndez, sobre el
jardín de las delicias, no me quiero perder el discutir el detalle
de la vigüela de una esquina, porque nosotros pensamos en un
retrato completo del fondo. Usted también se llega a meter con
quien hace o deja de hacer los debates. 

Hace un momento hemos visto como el Grupo Mixto no ha
intervenido en este debate porque la persona encargada no
estaba. ¿A mí me parece mal? No, ¿yo le voy a decir al Grupo
Mixto cómo organizarse? No. O sea, ellos toman sus propias
decisiones, son soberanos. ¿Quién es este humilde diputado
para decirle al resto de grupos cómo tienen que hacer su
trabajo? Yo sólo les agradecería que ustedes dejaran de
decirnos cómo tenemos que hacer nosotros el nuestro a nivel
parlamentario. Creo que somos soberanos, sin sometimientos
a mandatos imperativos y que podemos hacer, en el uso de
nuestra soberanía -eso que a ustedes tanto les gusta- lo que nos
dé la gana.

Me decía también el Sr. Mas que ellos la autonomía que
quieren es la de Portugal y me alegra que lo diga porque
ustedes, por lo menos tienen el valor de venir y decir las cosas
como son. Luego me ha querido decir lo que representa la
soberanía alimentaria, otra vez más. No quiero que me lo diga
usted, quiero que algún día me lo diga la Sra. Consellera. Pero
yo también se lo voy a decir, ¿nosotros qué queremos con la
autonomía? Pues a nosotros nos gustaría que la autonomía
desapareciera, ¿cómo?, desde la ley, desde la reforma
constitucional, sin saltarnos nunca, mientras estemos en esta
cámara, el respecto debido al juramento que hicimos, porque a
diferencia de lo que sucede con ustedes, cuando nosotros
juramos defender el Estatuto, la Constitución y con lealtad al
Rey, no lo hacemos ni con epígrafes, ni con boca pequeña,
porque los juramentos los hacemos en serio y los hacemos de
verdad. Mientras estemos en esta cámara, procuraremos
respectar el Estatuto de Autonomía, la Constitución y hacerlo
con lealtad al Rey.
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Nosotros, de verdad, en lo que respecta directamente al
tema que nos afecta, que es la Conselleria de Agricultura, le
tengo que repetir una vez más, a nosotros lo que nos duele es
que ustedes nos vendan un discurso que es que quieren
diversificar, que es muy importante. Antes decía también el Sr.
Mas, “es que nosotros tenemos productos de muchísima
calidad” ¿y quién lo pone en duda? De muchísima calidad, de
una calidad excepcional, absoluta y total. Pero el porcentaje del
PIB del sector primario es el que es, en eso no he mentido y a
mí lo que me gustaría, si ustedes realmente creen necesario que
diversifiquemos, es que eso se viera plasmado en unos
presupuestos. Y ustedes venden un discurso al que luego no
llenan de contenido, se quedan siempre en las macroestructuras,
pero nunca las dotan de la suficiente sostenibilidad de la que
tan bien nos ha hablado el Sr. Méndez. 

El día que ustedes se crean sus discursos, sus emergencias
y los doten del presupuesto correspondiente, pues nosotros
veremos que realmente se creen las políticas que dicen
defender. Entre tanto, permítanme que seamos escépticos. 

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bueno yo empiezo en tromba. Nosotros saben que en las
réplicas nos gusta ser especialmente sintéticos y cortos y no
malgastar el tiempo ni abusar de su paciencia. En realidad a
nosotros sólo nos queda mostrar nuestro agradecimiento a
aquellos grupos que han entendido el espíritu y alcance de
nuestras propuestas y nos lo han mostrado y nos mostrarán en
la votación su disposición favorable. 

Nos felicitamos por otro lado por haber conseguido una
negociación con el grupo que da un apoyo más directo y
próximo a la conselleria y que esta negociación además se
refiera precisamente a la modernización, la innovación y la
digitalización. 

Nos alegramos por otra parte por aquellos grupos que se
han salido con la suya y han conseguido enmendar la plana
entera con todas estas. Y le comunicamos, Sra. Pons, que le
acompañaremos en casi todas sus propuestas, excepto en las
que sabe que tenemos una política común de cuando tienen un
origen, en deuda por ejemplo, el 35 y estas cosas, no lo
haremos, pero en todo lo demás nos mostraremos favorables a
sus propuestas.

Y nos permitimos felicitarle por haber cerrado esta
negociación sobre el necesario e imprescindible matadero de
Ciudadela y el servicio que presta. Nos alegramos
especialmente por ello. Y en todo caso, Sra. De la Concha,
esperamos que desearle a usted el mejor de los ejercicios para
el año 21, sea también desear el mejor de los ejercicios para
nuestros campos y costas.

Gracias, señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Abrimos el turno de
contraréplica y por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos tiene la palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Primero me gustaría comentar un tema
que sí que ha dicho la Sra. Sureda y es que hay que hacer
entender al Estado y a Europa nuestra realidad, por supuesto,
somos unas islas, creo que la consellera trabaja en esta línea, de
hecho me consta que trabaja en esa línea, continuamente, tanto
con el ministerio como con los contactos que se tienen a nivel
europeo. Quiero decir..., es complejo, es complejo que se
comprenda la realidad insular, no solo insular, sino la doble
insularidad que viven las islas. 

Creo que -como ha comentado el Sr. Mas- es histórico que
por fin desde un ministerio sí que se está reconociendo el hecho
insular aunque por el momento sea un compromiso, pero que
no se haya definido en sí, pero creemos que sí que es un paso
y esperemos que cuanto antes se vea definido y aun así siempre
seguiremos esforzándonos en que se entienda más, porque es
muy complejo y desde allí es verdad que no se entiende. En ese
sentido darle la razón y decirle que nuestro grupo y la
consellera trabajan en esa línea desde el principio, por si quiere
tenerlo en cuenta.

A la Sra. Pons agradecerle..., que me ha comentado que sí
que aceptará la enmienda, de lo cual me alegro. Llegar a
consensos siempre es bueno para el sector. 

Sí que se ha comentado que, bueno, se lo ha dicho a la
consellera, pero yo le contestaré, que la renda agraria es de las
más bajas, y es cierto, es cierto, por eso mismo se pretende que
la ley de cadena alimentaria sí que incida en esta injusticia en
cuanto a lo que se produce y cuánto recibe realmente el sector
primario o sea el payés que realmente trabaja en el campo, al
precio que se vende. 

Y hay que trabajar en esa línea porque sí que le voy a dar la
razón, tiene que ser atractivo para los jóvenes para que tengan
futuro, pero es que una profesión hasta que no es rentable no es
atractiva para nadie por muy bien que la vistas y eso es algo
que hemos comentado en comisión, en lo que estamos todos de
acuerdo y creo que es la línea en la que hay que ir, que sea
rentable para que sí que haya futuro, con lo cual en eso nos
vamos a encontrar, no hay ningún problema.

A VOX, bueno, yo le vuelvo a recordar, Sr. Rodríguez, que
esto es un parlamento, es un intercambio de opiniones, nunca
se me va a ocurrir exigirle ni obligarle ni nada. Yo digo mi
opinión, bajo mi percepción, igual que cuando usted aquí habla,
se pone en el atril y dice su verdad absoluta, es su verdad, no la
de los 59 diputados, como es normal, ¿eh?, en una democracia
y en la sociedad en general. Son cosas como muy coherentes y
de sentido común. Yo lo de..., no le voy a decir como funciona
un grupo o no, es que yo no me meto en las dinámicas de los
grupos. Yo comento cómo veo una oposición u otra, igual que
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usted comenta cómo ve la acción de los grupos que apoyamos
al Gobierno o cómo ve la acción del propio gobierno. 

Yo no le estoy llamando absolutista por decirle al Gobierno
que le parece algo mal. Cuando se lo llamo precisamente es
cuando no quiere escuchar o atender al resto de grupos, que no
tiene nunca por qué hacer caso, pero al menos escuchar o
intentar. A eso me refiero.

Si me llega a dar las llaves de su casa o no, no creo que
tengamos ese nivel de amistad como para llegar ahí. 

Bueno, sí que agradezco una cosa y lo ha dicho: no cree en
el estado de autonomía y por lo tanto son consecuentes y
presentan esas enmiendas a la totalidad, no participan
realmente de los debates... Me falta realmente entender la
coherencia de presentarse a parlamentos autonómicos cuando
no se cree en los estados de autonomía, pero no me voy a meter
ahí. En eso no me meteré. Eso ya..., cada uno defiende lo que
quiere, y si alguna vez tiene fuerza para cambiar la
Constitución, yo ya no entro.

Sí que quería hacer una última reflexión y es...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... esta conselleria ha recibido poquitas enmiendas a su
presupuesto, realmente es así, ¿eh?, objetivo. Si cogemos el
listado de enmiendas se han hecho pocas enmiendas.
Comprendo que el rol de la oposición, es normal, la crítica al
Gobierno, pero cuando se han hecho pocas enmiendas entiendo
que en el fondo, no importa reconocerlo ni nada, pero en el
fondo es porque el presupuesto a lo mejor no es tan malo, a lo
mejor sí que va en la dirección correcta aunque puede haber
matices que gusten más o menos, pero se han presentado
poquitas enmiendas.

Hay un consenso dentro del sector y es que la consellera
actual está trabajando mano a mano con el sector, están
reconociendo que su equipo es muy bueno, además es un
equipo con mucha experiencia y en ese sentido hay que
alegrarse porque es bueno para el sector. 

Es más, y lo voy a decir antes de acabar, creo que hace... un
año y algo, cuando se dijo que Unidas Podemos, Podemos
llevaría la Conselleria de Agricultura, creo que la gente era
muy escéptica, pasado este año ya no lo es, ya se está viendo
que se gestiona bien, se está viendo que el trabajo se hace, ¿que
puede mejorarse?, todo en la vida se puede mejorar, pero creo
que hay que reconocer el gran trabajo que hace tanto la
consellera como su equipo en el sector y a mí debatir me
encanta, negociar también y hay un hecho objetivo, se han
presentado poquitas enmiendas porque es un buen presupuesto. 

Lo creo yo, aunque no se vaya a admitir por parte de la
oposición, pero creo que es un hecho real, aumenta, nunca será
suficiente, pero es de los mejores presupuestos que se han
podido sacar en este contexto bajo nuestra opinión, como
siempre digo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sra. Pons, fa anys que s’hauria d’haver reconegut la
insularitat i el fet insular i l’excés de despesa que suposa per a
les empreses agràries i no agràries el fet insular. No ens ha de
venir ara d’un parell de setmanes, fa anys, i han passat governs
del PP, han passat governs del PSOE, hi ha hagut diferent gent
en el Parlament, diferent gent en els governs de l’Estat i d’aquí,
en el Congrés dels Diputats, i seguim essent una autonomia de
tercera. 

Per tant ja veurem com acaba el redactat del PDR, com
acaba la negociació del tema, i a veure si ho fan; si no ho fan,
Sra. Pons, jo seré el primer, perquè sempre ho hem estat,
perquè els sobiranistes d’esquerres d’aquest país sempre hem
estat al capdavant de les reivindicacions, governi qui governi
a Madrid, perquè aquest lligam no el tenim, aquest lligam no el
tenim.

Sr. Rodríguez, caça, cap problema; sap quin és el problema
de caçadors i pagesos?, l’excés d’urbanització del territori.
Pagesos i caçadors són aliats, ens necessitam uns amb els
altres; som aliats, ens necessitam uns amb els altres. Els
urbanitzadors del territori que vostès volen urbanitzar segons
el seu programa electoral, perquè volen urbanitzar tot el
territori segons el seu programa electoral, són els grans enemics
de caçadors i pagesos. 

(Alguns aplaudiments)

Bons amics caçadors es queixen que ja no poden caçar
tranquils en el Pla de Mallorca perquè està ple de cases i xalets.
Aquest és el gran problema dels caçadors. I pagesos i caçadors
som aliats, això ho tenim claríssim.

I una altra cosa, i ja acab. Sr. Rodríguez, jurar és una
qüestió de fe, molt personal. Per tant jo no vaig jurar. I sí, vaig
prometre per imperatiu legal, i ho faré sempre que gràcies a
això pugui accedir al meu escó que em doni la gent. Per tant, sí,
jo vaig prometre, no jurar, per imperatiu legal, perquè no em
queda més remei per poder exercir les funcions a les quals
m’ha posat la gent que m’ha votat. Més clar, aigua.

I com que és la meva darrera intervenció en aquests
pressuposts m’agradaria fer una petita reflexió del que ha
passat aquests dies. És a dir, ho sabem, ho sabem, però aquests
dies s’ha constatat amb fets, amb paraules, i és el lligam
estret..., l’altre dia el Sr. Rodríguez va dir cosina, en castellà
prima hermana, a una diputada del PP. Senyors del PP, la
família no es tria, això ho sabem, la família no es tria; si són
cosins de VOX... la família no la podem triar. Els cunyats
tampoc, els cunyats tampoc...

(Remor de veus)
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Els cunyats tampoc...

Però s’ha vist clarament que qui marca el pas, qui marca el
ritme de la dreta en el país desgraciadament no és la dreta més
votada, és la dreta menys votada, la dreta extrema, l’ultra dreta,
els ultres del galliner marquen el pas ideològic i pràctic de la
dreta en aquest país. Senyors del PP, si qualque dia volen
tornar a governar facin-s’ho mirar, per favor.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt..., no en
volen fer ús. Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bé, confirmem el nostre vot a favor
de les esmenes transaccionades número 16731 de Ciudadanos,
com he dit abans, i també l’esmena 17311 del PP,
transaccionada per donar compliment, aquesta segona esmena,
a una PNL aprovada per unanimitat, en concret el segon punt
de la proposició referent a estudis econòmics i tècnics, i volem
agrair als grups proposants de les esmenes l’acceptació
d’aquestes transaccions.

I per acabar considerem que la conselleria s’ha adaptat
durant aquest 2020 a la nova situació en l’àmbit que afecta el
sector primari tenint en compte la situació tan especial que
encara estam patint des de l’inici de la pandèmia, i que afecta
tots els àmbits de la nostra societat. Per al 2021 el pressupost
preveu més inversió, tant en la part d’ajudes de la PAC com del
PDR així com la part autonòmica, per optar a més fons
europeus per a futurs projectes de desenvolupament.

Per tant el Grup Socialista reitera tot el seu suport al
pressupost per a aquesta conselleria per al 2021, perquè
consideram que és ajustat i responsable tenint en compte la
situació que tenim i que tindrem previsiblement el proper any,
amb circumstàncies molt destacables com és la transició a la
nova PAC, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, o
com poden ser els efectes del canvi climàtic, que afecten tant
al sector primari.

Per tot això desitgem a la consellera i al seu equip molta
sort i molt bona feina perquè puguin aconseguir tots els
objectius que estan previstos per ajudar el sector primari balear,
tan nostre i tan estimat per tots nosaltres.

Moltes gràcies i bones festes amb molta salut per a tothom.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Amb aquesta intervenció
acaba el debat número 11, de la Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

Suspenem per cinc minuts el plenari i airejam la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el debat de
pressuposts per a l’any 2021. Debat 12, de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge
amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat...

(Remor de veus) 

Senyors diputats, per favor. Senyors diputats. Gràcies.

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

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

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 17008, 17316,
17332, 17333, 17009 i 17320; al programa 521A,
infraestructures bàsiques, 17001, 17000 i 17003; al programa
521B, ordenació i inspecció del transport terrestre, 17334 i
17193; al programa 522A, ports i transport marítim, 17335;
E05, Institut Balear de l’Habitatge, 17011, 17012, 17013,
17189, 17317, 17318, 17319 i 17321; E06, Serveis Ferroviaris
de Mallorca, 16998, 16999, 17305, 17323, 17324, 17325 i
17326; E11, Ports de les Illes Balears, 17002, 17301, 17327,
17328 i 17329; C11, Consorci de Transports de Mallorca,
16997, 17004, 17005, 17006 i 17322.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 413A, gestió i foment de
l’habitatge social, 16797; al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, 16754; al programa 521A,
infraestructures bàsiques, 16786, 16751, 16752, 16827 i 16753.

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

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa
431A, gestió i foment de l’habitatge social, 16490; al programa
431B, arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 16491,
16492 i 16523; al programa 521C, transport ferroviari, 16494;
al programa 522B, aeroports i transport aeri, 16533; E05,
Institut Balear de l’Habitatge, 16495.

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

(Alguns aplaudiments)

 EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i senyors
diputats. El Partit Popular ha presentat l’esmena a la totalitat
dels pressuposts motivat per l’alt grau d’incompliment de les
seves pròpies polítiques, per la seva incapacitat de donar
resposta creïble, real i àgil a les necessitats dels ciutadans de les
Illes. 

Les xifres són molt preocupants: 320.000 ciutadans a les
Balears es troben en situació de pobresa moderada, dels quals,
uns 34.000 pateixen pobresa severa, una xifra que pràcticament
s’ha duplicat respecte l’any passat. Les llistes de l’IBAVI
esgarrifen: ja superen les 8.000 peticions; persones, famílies,
que precisen d’habitatge per a avui i, després de 65 mesos, la
crua realitat, són 9 pisos entregats. És un autèntic insult la
irresponsable gestió que fa el govern socialcomunista. 

Avui ens trobem davant l’última oportunitat de seguir
incrementant el dolor als ciutadans o rectificar i canviar el
model, és més que evident que no funciona, que l’estratègia és
errònia i irreal per resoldre la necessitat d’avui, de demà, de
present i de futur. Què ha de passar més perquè s’adonin que
s’equivoquen amb les seves polítiques? Aquests pressuposts
són un càstig més als drets i a les necessitats d’aquestes
persones i famílies, per aquest motiu, hem presentat 14 esmenes
relacionades amb l’habitatge, de les 37 esmenes parcials a les
diferents seccions i entitats afins a aquesta conselleria. 

El meu discurs estarà centrat en les seves pròpies polítiques,
en les seves falses promeses, d’uns pressuposts ficticis, amb
hipotètics ingressos d’altres administracions, amb
incompliments constants i somnis impossibles del conseller
Pons. Alguns exemples. 

El novembre de 2019, l’IBAVI disposava..., tot orgullós el
Sr. Pons, ens anunciava, que tendria el major pressupost de la
història, 79 milions d’euros més 24,7 a la Direcció General

d’Habitatge, un total de 103 milions d’euros. Però la realitat a
dia d’avui són 9 pisos per als ciutadans. 

Març de 2020, licitació de 54 habitatges per a Inca, valor
estimat de la contractació: 6.497.000 euros. Import de
l’adjudicació: 5.487.000 euros, una baixa d’1 milió d’euros,
m’explicaré amb més detall a continuació perquè vostè no és de
fiar. 

Diari de sessions de dia 17 de novembre de 2020. En
relació amb una pregunta sobre les promocions del carrer de
Borja Moll, vostè va dir textualment “una empresa de Galícia
va decidir jugar molt fort, va fer una baixa duríssima i es va
endur l’obra, i després què ha succeït?, que ha decidit que fa
una estratègia, que a cop de modificat intenta recuperar part
dels diners de baixa que va fer, i si no estan justificats el
Govern de les Illes Balears no acceptarà aquests modificats. I
vam intentar negociar, i vam fer tot el que vam poder
perquè estava al nostre abast, sempre que estiguessin
justificades les coses, i n’hi havia que els nostres tècnics ens
van dir que no, i per tant vam arribar al punt de fer allò que
pertoca, defensar l’interès general, rescindir el contracte i licitar
de nou les obres en la part que queda. I jo a vostè li he de
demanar, emperò, Sr. Camps, quan l’escolt: de part de qui està?
De part de l’empresa privada que persegueix a cop de modificat
intentar treure uns diners que no li pertoquen?”. 

La meva resposta va ser: ” jo estic per fer les coses ben
fetes”, Sr. Conseller. Em reafirm aquí davant tots vostès
d’aquestes paraules que vaig dir dia 17 de novembre. Vostè
farà el mateix d’aquí a uns minuts? Promoció del carrer de
Borja Moll, 40 habitatges. Plataforma de contractació, valor
estimat, 3.777.000 euros. Import adjudicat: 3.686.000 euros,
una diferència de 90.000 euros. És aquesta la baixa duríssima,
Sr. Pons?

La promoció d’Inca, li record que són 1 milió d’euros, quin
qualificatiu té, per a vostè, aquesta baixa? 

Promoció del carrer de Borja Moll de 18 habitatges,
plataforma de contractació, valor estimat: 1.804.000 euros.
Import adjudicat: 1.707.000 euros. Diferència: 96.000 euros.
És aquesta per vostè, també, una baixa duríssima, Sr. Pons? I
la d’Inca, 1 milió d’euros, com la qualifica? I jo li deman, no
serà conseqüència dels greus errors de projecte i la forma de
procedir de l’IBAVI, que han obligat a fer les modificacions i
noves incorporacions no previstes, Sr. Pons? La Sra. Armengol
avui no hi és encara, però ja segur que li faran arribar: l’IBAVI
acabarà com un bar Hat, 2.

(Remor de veus)

És d’escàndol el que fan, la manera de procedir, les formes,
la manipulació, l’incompliment dels processos administratius,
la falta de transparència, la falta de professionals del
departament, la falta de rigor. L’IBAVI, més prest que tard,
explotarà. 

Febrer de 2020, 25 accions extraordinàries, ens va anunciar
el Sr. Pons. Per habitatges que té l’objectiu de facilitar la
promoció, la construcció, la implantació o ús d’habitatge de
titularitat pública i posar a l’abast l’habitatge assequible a
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Balears. Els record que són reptes dels Acords de Bellver,
escoltin bé, que són els seus.

Objectiu 1: constituir un sistema d’informació pública, certa
i actualitzada del mercat de l’habitatge. Per què no ho fan? Miri
que li va dir l’editorial de dia 24 de novembre de l’any passat,
li diu: “La Conselleria de Vivienda no dispone hoy de datos
sobre cuáles son los precios en Baleares y la última
actualización, en su página web, sobre este dato relevante, es
del 28 de junio de 2013". Amb una pregunta que li vaig fer
també, i li vaig recordar que vostè no tenia actualitzada aquesta
dada, a dia d’ahir -avui no m’ho he mirat-, a dia d’ahir, tampoc
no hi estava. No sé aquesta transparència que vostès
promulguen, quan la practiquen. 

Objectiu 2: incrementar el parc públic d’habitatge. Com
ara? En 65 mesos 9 pisos? Aquest és el seu nivell, només tenen
un model i no funciona. 

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls a l’activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada. Vostès no creuen que seria encertat haver acordat
en Consell de Govern un interès autonòmic, per poder
desbloquejar aquests temes?

Objectiu 3 -el seu-: implicar el sector privat a la construcció
i gestió d’habitatge públic. Escoltin bé què diu el sector al mes
de novembre: “Los constructores alertan de que en Baleares
peligran 25.000 puestos de trabajo en el sector”. Però com que
anam tan bé d’ocupació, li recordaré la gràfica del mes de
novembre, Sr. Pons, 85.330 per desgràcia, i la desembre, la de
gener, la de febrer, seran pitjors que la que li abab de mostrar. 

Objectiu 4 -el seu objectiu, 4-: guanyar agilitat
administrativa. Escolti bé el que diuen els constructors: “Los
constructores de Baleares denuncian que hay 2.500 millones
de obra paralizada por el retraso de las licencias”. No és, no
és necessari un interès autonòmic, Sr. Pons?

Sobre els grans tenidors, quan pensen complir la Llei
5/2018, de 19 de juny? Títol II: Registre d’habitatges
desocupats. On és el control i el seguiment? On són les
resolucions dictades pel Sr. Conseller? On són els resultats de
les seves inspeccions? Després de dos anys, quasi, i mig, quan
pensa complir amb les seves obligacions? L’article 13,
obligacions del responsable de registre: mantenir actualitzades
les dades del registre, i per què no ho fan? Només és pitjar un
botó, Sr. Pons, i podríem disposar de la informació i serien
transparents i complirien amb la pròpia llei que vostès
equivocadament van imposar. 

Passarem als Serveis Ferroviaris de Mallorca. “El Govern
aprueba diez años después...” La coneixen a aquesta senyora?
“Diez años después, un estudio de tranvía de Palma con
legislación derogada”. Vostès aproven estudi del tramvia amb
normativa derogada, aproven punts que no eren a l’anterior
estudi. Per açò tants d’estudis i després agafen qualsevol que
els vagi bé, compleixi o no la llei? Aquest és l’exemple que ha
de donar el Govern i en particular el Sr. Pons?

Des de l’any 2018 ens venen la moto de crear 26 nous llocs
de conductors per als Serveis Ferroviaris de Mallorca, però si
revisam els pressuposts de 2020, i els comparam amb els de
2021, el capítol 1 és la mateixa quantitat, per tant, ens tornen a
vendre fum. Licitació per a l’actualització de l’estudi de
demanda per 180.000 euros, vostès estan obsessionats amb
estudis i tirar els doblers. Aquestes no són prioritats serioses ni
necessàries, atenguin les nostres esmenes propositives. En lloc
de destinar tants de diners a l’autobombo, no creuen que els
ciutadans, els usuaris, agrairien disposar de més freqüències, en
el millor estat d’algunes estacions, en l’eliminació de passos a
nivell, que no amb estudis? Deu tenir els calaixos plens
d’estudis, algun ja està caducat i tot, com un iogurt. Miri què
diuen els usuaris...

(Remor de veus)

... miri què diuen els usuaris ahir: “Usuarios del tren advierten
del caos del nuevo sistema tarifario”...

(Petit aldarull)

Denuncien freqüències que no surten, trens plens de gom a
gom i caos en la posada en funcionament del nou sistema
tarifari. Açò és la seva brillant gestió, Sr. Pons.

Ports IB. Farà el mateix que van fer l’any passat per a
enguany?, aquests 10 milions d’euros que no sabem on han anat
a parar? Entenem nosaltres que és necessari construir la rampa
del varador de Portocristo, així com apostar per més fondeigs
ecològics a totes les Illes. Han hagut de passar uns anys per fer-
los entendre que a Son Blanc eren necessaris els ducs d’alba;
benvinguts siguin, encara que hem presentat l’esmena perquè
fan curt en la seva previsió. Allà on no tenen consens i rigor es
fan els ronsers, com és el cas de Fornells, i allà on hi ha
consens i allà on hi ha necessitat no fan la seva obligació. 

Les bonificacions a les navilieres estan molt bé, Sr.
Conseller, i són necessàries, des del Partit Popular així ho
creim, però tampoc no s’oblidi de la gent, d’aquelles...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, acabi.

EL SR. CAMPS I PONS:

Ara acab, Sr. President. ...d’aquells petits amarristes dels
concessionaris, que també s’ho mereixen i ho necessiten.

Quant a l’esmena que ha presentat de Formentera, per a la
barca de Formentera, també entenem de sentir comú mantenir
per poder garantir aquest servei.

Per tant, Sr. Conseller, vostè tampoc no compleix a l’hora
de contestar les peticions que li faig. N’hi ha algunes que des
del mes de desembre de l’any passat no m’està contestant. Jo
li..., bé, un consell...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Camps, per favor.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, ara acab, Sr. President. ...que durant aquests dies de
festa es llegeixi el Reglament perquè si no el mes de febrer el
faré venir cada setmana a les comissions.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

Per favor, senyors diputats...

(Remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Presidente... Desde nuestro punto de vista, y creo que lo
hemos hablado a lo largo de estos tres días, que ya tocan a su
fin, hemos justificado, creo yo, la necesidad de las enmiendas
a la totalidad de todas las consellerias, pero la suya, Sr.
Conseller, especialmente, porque su conselleria, dentro de las
que conforman este gobierno, posiblemente sea la que tenga
más necesidad de políticas a medio y largo plazo, porque su
conselleria se basa fundamentalmente en la edificación de
infraestructuras, en la planificación, y en políticas que deberían
tener un hilo conductor no sólo a lo largo de una legislatura,
sino que muchas de las infraestructuras necesarias para mejorar
la movilidad de nuestras islas requerirían varias legislaturas,
planes ambiciosos para llevarlos a cabo, y este tipo de políticas
sólo serían posibles desde el consenso, para que cuando cambie
el color del gobierno no cambie la dirección de esas políticas.

Pero... ustedes, tan dados a decretar emergencias, hablan
siempre de la emergencia habitacional, y es una emergencia
real, es un problema dramático, es una drama la dificultad en el
acceso a la vivienda de la mayoría de familias de estas islas; ya
no hablemos de los jóvenes que intenta emanciparse, y dado
que usted es el titular de la conselleria supongo que usted se
debe sentir responsable o corresponsable al menos de este
drama al que no están dando solución.

Recuerdo, más o menos, el debate del año pasado, cuando
usted tuvo la bondad de contestarme con cierta vehemencia que
iban a construir 500 y pico viviendas de protección oficial, este
año tendríamos 500 y pico viviendas de protección oficial; no
recuerdo el pico, creo que eran 24. ¿Cuántas de esas viviendas
que usted el año pasado vino a esta tribuna a decirme que
estarían ahí sobre la mesa? Y ese es el problema, ese es el
problema fundamental y que nos sale reflejado en estos
presupuestos. El problema de la vivienda ustedes intentan
solucionarlo con fórmulas mágicas, porque ustedes tienen una
chistera que es la de la prohibición: prohibición de
desahucios... Al final no se da usted cuenta, Sr. Conseller, de
que ese intervencionismo en el mercado o esas prohibiciones
no conducen a una solución del problema. Ustedes siempre nos

hablan de la importancia de lo público, de la importancia que
ha de tener lo público en todas las políticas. Sin embargo su
política es hacer recaer sobre los particulares parte del drama
de la vivienda, es decir, aquellos particulares que no perciban
el alquiler no pueden cobrarlo, no pueden desahuciar a las
personas que no les pagan porque ustedes se lo quieren
prohibir. Entonces ustedes, que son tan amantes de lo público,
hacen recaer sobre los particulares la solución de los problemas
que ustedes crean.

Cuando nosotros hablamos del fondo COVID, este famoso
fondo de más de 500 millones para ayuda a autónomos,
pequeños empresarios y familias, entre otras cosas iría
destinado al pago de estos alquileres, que hay familias que no
pueden hacerles frente, que evidentemente, evidentemente no
podemos dejar en la calle, pero no podemos pretender que sean
los particulares los que nos saquen las castañas del fuego, que
es lo que ustedes quieren. Tanto público, público, público, pero
a la hora de la verdad y cuando hay un problema, que se lo
coma el particular. Pues no, ese particular que tiene un pisito,
que lo tiene en alquiler y que a lo mejor es el ahorro de toda su
vida o el complemento a su pensión, tiene derecho a cobrar ese
alquiler, y ustedes no son quien para prohibir el desahucio,
ustedes lo que tienen que hacer es garantizar el pago de las
rentas, y para hacerlo necesitan dinero, ¿y de dónde sale ese
dinero?, de ese fondo que proponemos nosotros y del que
ustedes no quieren hablar.

Y además, cuando se ponen a edificar lo poco que ustedes
edifican en vivienda pública, se encuentra presos de su propia
telaraña, esa maraña jurídica que ni los especialistas son
capaces de desentrañar, que crea una inseguridad perpetua con
respecto a la normativa y que hace que los retrasos sean
eternos, pero toda esa legislación es la que ustedes paren, son
sus hijos. ¿Tan complicado es simplificar estas normativas,
hacerlas ágiles, que el sector de la construcción pueda construir
y que ustedes sean capaces de construir alguna de esas 500 y
pico viviendas que usted me prometió el año pasado? Supongo
que luego vendrá a decirme cuántas ha hecho.

Y con respecto a la movilidad, insisto, las políticas de
movilidad tienen que ser a largo plazo; tampoco se pueden
basar en las prohibiciones. Ustedes cada día tienen una nueva
ocurrencia. Aquí no podemos ir más que a 30; insisto, a 30 el
coche en según que calles se cala; és así, inténtenlo ustedes,
pruébenlo, se cala, a no ser que sean ustedes muy ricos y tengan
un Tesla de estos eléctricos; yo, como no lo soy, no me lo
puedo permitir. A 80 quilómetros por hora en la vía de cintura.
¿Cuál será el nuevo invento para la movilidad?, porque en lugar
de hablar de movilidad ustedes hablan de inmovilidad. Creo
que el Sr. Conseller lo que busca es que le den el premio Nobel
de física, porque ha inventado el movimiento inmóvil. 

Sus políticas de movilidad, a las que nosotros no les vemos
un hilo conductor, algún día de verdad me gustaría, Sr.
Conseller, que usted seriamente nos explicara cuál es el
concepto que tiene el pacte de hacia dónde hemos de ir en la
movilidad, pero no con las palabras huecas de sostenibilidad,
ecológica, bla, bla... No, realmente si usted quiere que el
particular haga cada vez menos uso de su coche le tenemos que
dar una alternativa, pero una alternativa real; no puede ser que
tarde menos una persona en llegar en avión de Barcelona a
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Palma que de Manacor a Palma. El día que haya una alternativa
real de transporte público podremos empezar a hacer
limitaciones al vehículos privado, pero si ustedes no dan
alternativas, su única alternativa es esa chistera mágica de la
prohibición.

De verdad me gustaría en algún momento -hoy, mañana, el
año que viene, da lo mismo- que nos explique usted sus planes
a largo plazo, hacia dónde quiere que vaya la movilidad de las
Islas Baleares. ¿O todo el plan de ocho años que llevarán al
final de esta legislatura del pacte es hacer un tranvía a Son
Espases y tal vez un tranvía al aeropuerto? Bueno, al
aeropuerto creo que no, a la playa.

¿Realmente tienen ustedes un plan a largo plazo?, ¿piensan
ustedes algún día sentarse con los grupos de la oposición a
trazar hacia dónde queremos que vaya la movilidad sostenible
de las Islas Baleares?, porque nosotros, de verdad, Sr.
Conseller, estaremos encantados de participar en un proyecto
de consenso común para que estas islas tengan la conectividad
necesaria exterior e interior y para tener un transporte público
eficiente y de calidad que responda a las necesidades de los
ciudadanos y que no se convierta en un calvario, porque ese es
el problema: utilizar en estos momentos el transporte público
en las Islas Baleares es un calvario. Sólo se lo puede permitir
aquella persona que una de dos, no tiene otra posibilidad de
transporte o tiene muchísimo tiempo para dedicar a sus
desplazamientos.

Démosles una alternativa porque le puedo asegurar que hay
fórmulas mejores que la prohibición y la imposición para
alcanzar esa movilidad sostenible de la que ustedes siempre
hablan.

Y con respecto, y termino ya, Sr. Presidente porque creo
que me he pasado del tiempo, porque me lo ha conectado usted
tarde, decirle, Sr. Conseller, que nos gustaría saber de estas 500
y pico de viviendas el año que viene sumadas a las que tiene
previstas este año a ver si el año que viene vamos a tener 1.000,
800, 900..., me basta un número aproximado. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern, obri una
qüestió incidental, té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge Sr. Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest ja és el darrer debat
d’aquest pressupost i en certa manera hem vist una tònica i una
dinàmica que ha estat la mateixa i que s’ha anat repetint i que
evidentment és clar que no és casualitat, no?, en uns
pressuposts molt difícils, amb una situació molt complicada,
molt complicada en l’àmbit de ciutadania, aquí hem pogut
veure com les diferents forces polítiques, les que donen suport
al Govern, i evidentment era esperable que el PSIB, que MÉS
per Mallorca, que Podem, que Gent per Formentera donàs
suport a aquests pressuposts. Crec que també era esperable -i

ho vull posar en valor- que MÉS per Menorca donàs suport a
aquests pressuposts. Hem vist per tant que la gent estava a
l’alçada a l’hora de cercar espais d’acord.

Ho hem vist també, eh?, en El Pi, ho hem vist en Ciutadans,
una actitud crec que pragmàtica, molt conscient del que la gent
demana, que és no rompre les coses, sinó tenir la capacitat de
saber arribar a acords i enfront d’açò, enfront de tot aquest
aspecte ample, ample, eh?, d’aquest parlament després hem
vist, crec que ho podem dir així, la part de la radicalitat, de
VOX ho podem esperar perquè en certa manera té aquest
component de jugar a rompre el sistema i ho podem entendre;
del Partit Popular les baixes passions amb què el Sr. Camps,
humanes, eh?, baixes passions humanes amb què el Sr. Camps
se sol trobar habitual no ajuden a construir res, no ajuden, no
ajuden a tirar endavant i a trobar respostes que els ciutadans
ens demanen.

Ja va passar açò l’any passat, ja ho vàrem veure. Vostès
varen dir que no absolutament a tot. Varen dir que no. A què?,
al fet que hi hagués recursos per a transport públic i que
poguéssim materialitzar les noves concessions en transport
públic a l’illa de Mallorca?; varen dir que no que hi hagués
recursos a les ajudes al lloguer?; varen dir que no a fer les
obres portuàries?; varen dir que no a la construcció d’habitatge
públic? Varen dir que no a tot això perquè a tot això vostès
varen votar en contra, no volien...

(Alguns aplaudiments)

... que hi hagués recursos per poder-ho fer.

I, efectivament, el temps ha passat, ha passat un any i també
és un bon moment per repassar què ha passat aquest any d’allò
que vàrem dir com a govern, eh?, que ens hi vàrem
comprometre, jo mateix com a conseller en aquesta mateixa
tribuna ara fa un any, i vostè hi feia referència, per tant, crec
que val la pena.

Deia vostè: “el Sr. Pons va dir 72 milions d’euros, mai no
hi havia hagut tants de recursos per a l’IBAVI, faria 502
habitatges, més de 500 habitatges, s’iniciarien en aquest 2020",
és una realitat, eh? 

Vegem, tenim 41 habitatges ja entregats, 9 en construcció
finalitzats, 32 per tempteig i retracte, propietats nous del
Govern de les Illes, i adjudicats, 41; a més a més 462 habitatges
en aquests moments en construcció; 503 habitatges entre els
entregats i els que estan en aquests moments en construcció,
d’aquests 500, 200 més els entregarem... la previsió és dins
aquest 2021 perquè les obres duren 16 mesos. 

Vostès vénen aquí i ens critiquen el plantejament del que
suposa el fet de dedicar recursos i que no donam resultat. Jo els
deman que almanco facin una volta, que vagin en aquells llocs
on nosaltres hem fet anuncis de construcció d’habitatge públic,
que vagin a Calvià i veuran una promoció que està en marxa de
48 habitatges, que vagin...

(Alguns aplaudiments)
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... a Inca i veuran una altra promoció que està en marxa de 54
habitatges, que vagin a la Posada de Monserrat a Palma i
veuran una altra promoció que també està en construcció, que
vagin a Eivissa i veuran 24 habitatges més al carrer Pere Prats,
que també estan en construcció, que vagin també a Borja Moll
amb l’estructura alçada completament i ara de nou en licitació
perquè aquí devora una empresa efectivament va fallar, faltaria
més, i si no compleixen el contracte signat, llavors hi han de
renunciar. Poden anar vostès si volen també a Eivissa i veuran
una altra promoció de 43 habitatges que estan en marxa, poden
anar vostès també si volen al carrer Xarc i veuran una promoció
de 19 habitatges, poden anar vostès també si volen a Salvador
Espriu i veuran una altra promoció de 8 habitatges en marxa...

(Remor de veus)

Aquí és on hi ha els 70 milions d’euros a què vostès feien
referència...

(Alguns aplaudiments)

... a què vostès feien referència, lligats al plantejament d’un
compromís.

Per tant, sí, durant un any hem licitat totes aquestes obres,
durant un any les hem adjudicat, durant un any hem posat la
primera pedra i ho hem anunciat i mentrestant cada dia cada
constructor ha anat fent feina i els veurem i tant com els
veurem. Hem complert allò que vàrem dir.

I jo els dic: si hagués estat pel seu vot cap d’aquests
habitatges no hagués estat una realitat perquè varen votar en
contra de tots,...

(Alguns aplaudiments)

... en contra de tots.

I ara els faig una segona reflexió: com a Govern de les Illes
Balears per a 2021 agafam un nou compromís, 500 habitatges
més,...

(Remor de veus)

... mil habitatges, en mitja legislatura, dos anys -dos anys-,
1.000 habitatges, 500, els primers 500.., que se’n reien com es
riuen ara, ha passat l’any i nosaltres hem complert. A aquests
500 als quals ara ens comprometem vostès també votaran en
contra, 1.000 famílies -1.000 famílies- i per açò voten en
contra?,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

...i per açò voten en contra? Aquesta és la solució que vostès
donen? No fer res? Sr. Camps, no és aquest el camí. No pot ser
aquest el camí...

(Remor de veus)

I el Sr. Camps després venia aquí i ens deia: “i fixi’s vostè,
el conseller va dir que implicarien el sector de la construcció,
el sector privat perquè ells també construïssin habitatge

públic”. Molt bé, des que tenim la Llei d’habitatge hem donat
qualificació d’HPO de per vida a constructors privats, HPO
privada, per construir 288 habitatges privats d’HPO. Per tant,
sí, sí que hem implicat el sector privat, parlam que entre el
públic i el privat en dos anys hi haurà en marxa 1.288
habitatges, entre el públic i el privat. 

I ara reflexionem, digui’m vostè una legislatura, una, eh?,
des que va començar l’autonomia amb un ritme de construcció
d’habitatge públic com aquest. No en trobarà cap. Si ens
n’anam a la darrera època del Partit Popular els venien, els
venien els habitatges públics. Aquesta era la seva solució.

(Alguns aplaudiments)

Però n’hi ha més, n’hi ha més, 9 milions d’euros d’ajudes
al lloguer, i vostès també hi votaran en contra. Però n’hi ha
més, una aposta per la rehabilitació, el Govern d’Espanya, 33
milions d’euros per a Balears, pressuposts generals, i vostès
també hi votaran en contra. 

Aquest és, per tant, el plantejament amb què feim feina i és
cert, hem obert un camí nou a nivell d’Estat espanyol que
suposa normativa per controlar els grans tenidors i obligar a
aquesta cessió, i costa, no ho ha fet cap altra comunitat
autònoma. Feim camí. 5 milions d’euros, i els veuran en
aquests pròxims mesos, més habitatges que sumarem a aquests
1.200  habitatges que vendran dels grans tenidors. 

Em demanava el Sr. Camps, i vostès resulta que no han fet
res a nivell de sancions..., 50 expedients, 50 expedients
sancionadors a 22 grans tenidors per un import de 560.000
euros, d’aquests 14 expedients per un import de 200.000 euros
ja han estat abonats per part dels grans tenidors. Açò no ho
havíem vist mai, mai. Per tant, sí, sí que canviam les coses, per
tant sí, sí que feim camí i ho feim sempre, sempre, sempre amb
la seva oposició en contra. 

En feim més. Criticaven també Ports de les Illes Balears, les
inversions, deien ells, d’aquest any passat als pressuposts. Els
ho tornaré a recordar. El 2015, quan aquest..., quan el govern
anterior, eh?, el Govern de la presidenta Armengol vàrem
arribar a Ports de les Illes Balears hi havia un deute, el Sr.
Costa ho sap molt bé, de 50 milions d’euros.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perfecte, d’acord, molt bé. Un deute financer de 50 milions
d’euros, perfecte. Vàrem acabar la legislatura passada i el 2019
hi havia un deute financer de 18 milions d’euros. Es diu ràpid,
eh? En aquest 2020, ara, tenim un deute de 14 milions d’euros,
financer, de 50 milions a 14, i tenim el compromís de 23-24 el
deixarem a zero. La bona gestió està a aquesta banda, no la
veuran a aquella, no la veuran en aquella, no la hi veuran.

(Alguns aplaudiments)

Però no només, no només estam eixugant el deute de Ports
de les Illes Balears, és que no ens hem aturat d’invertir a tots
els ports de les nostres illes. Se’n poden anar a qualsevol, a
Ciutadella, a Sóller, a Cala Rajada, a Sant Antoni, a tots veuran
inversions. I a açò vostès també hi voten en contra.
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No només hem eixugat deute, no només hem fet inversions
sinó que a més hem tengut la capacitat de fer aportacions, 10
milions enguany, a la caixa comú. Clar que sí, estam en una
situació de crisi brutal, i tant com des de Ports si estam millor
en finançament hem d’ajudar la caixa comuna. Ho vàrem fer el
2018 amb 5 milions d’euros a la caixa comuna també. Ens hem
despatrimonialitzat i hem agafat l’estació marítima del port de
Ciutadella, l’antiga, i l’hem cedida a la Conselleria d’Educació
perquè pugui fer allà una escola d’hostaleria. Hem rebaixat
deute, seguim construint com ningú mai no ho havia fet,
renovant les nostres instal·lacions portuàries i, a més, feim
aportacions a la caixa comuna. I a tot açò, a tot açò vostès hi
voten en contra.

Però podem parlar de més perquè amb el seu vot en contra
també faran o voldrien, que les noves concessions, que
començaran dia 1 de gener de 2021, d’aquí 10 dies, i (...) el
mes de novembre, efectivament, però el coronavirus i la
tramitació administrativa ens va aturar durant dues setmanes,
dia 1 de gener es posaran en marxa 233 busos nous, tota la flota
nova, amb més freqüències, amb més línies sostenibles, ja no
depenem dels derivats del petroli, de gas o d’electricitat,
adaptats, amb un nou sistema tarifari, i tant com sí. Hem fet tot
açò i tot açò demana recursos. I qui és qui hi votarà a favor i
qui és qui hi votarà en contra?

(Alguns aplaudiments)

El Partit Popular també hi votarà en contra de tot açò, i no
hi ha explicació, no hi ha explicació per la qual vostès
decideixen votar-hi en contra. 

L’únic argument que jo he sentit aquí és que no hi havia una
planificació a llarg termini, no?, aquesta ha estat la crítica.
D’acord, doncs, fa dos anys, el 2018 vàrem aprovar el Pla
director sectorial de mobilitat, i encara no ho saben.
L’instrument de planificació de llarg termini, el Pla director de
mobilitat amb participació de tothom, obert, que va ser, bé, ho
saben, els que han governat saben què és, què complicat és
aprovar un pla director sectorial, vàrem tenir debat fins..., em
sorprèn que encara a dia d’avui hi hagi membres a aquesta
cambra que no facin la feina suficient per saber que tenim un
pla director sectorial aprovat per part d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

I n’hem fet més, i n’hem fet més, sí, fa dues setmanes
aprovàvem el decret llei que estableix els criteris d’aportacions
per compensar el sector del transport, ho està passant fatal, 10
milions d’euros, números rodons. Dependrà de les
justificacions que fixin en aquests moments les concessionàries.
Ajudes directes, una convocatòria d’ajudes directes d’1,5
milions al sector del transport. Tant com sí. I a tot açò, a tot açò
votaran en contra? No volen que hi hagi diners per a res de tot
açò amb esmenes acordades que garanteixen ajudes i també
votaran en contra d’açò? Aquesta és l’alternativa que tenim? I
en podríem fer més. 

La legislatura passada, 50 milions d’euros, 25 provenien de
fons europeus, i vàrem electrificar la xarxa ferroviària
completa, completa, en una legislatura. En aquesta, ja ho hem
explicat, sí, hi ha recursos per redactar projectes que són

essencials i que només podem executar si aconseguim els
recursos del Govern espanyol i de la Unió Europea.

Però al marge de la crítica, vostès hi estan d’acord o no que
construïm un tramvia que ajunti l’aeroport amb Plaça
d’Espanya, amb Son Espases i amb tot S’Arenal fins arribar a
Llucmajor? Hi estan d’acord o no? Pujarà aquí dalt i dirà: sí, hi
estam d’acord o no, no hi estam d’acord? M’ho explicaran?
M’ho explicaran?

(Remor de veus)

No ho saben? Encara no sabem si estan d’acord o no al
voltant de la necessitat de construir un tramvia? Encara no ho
saben? Doncs, això és el que haurien de fer, ser capaços, en
lloc de jugar a la contra de tot, de saber entendre quines coses
són bones per a la societat de les Illes Balears i aquelles coses
que són bones tenir la valentia i la humilitat política de saber
dir, açò val la pena votar-ho. Açò és la diferència entre
Ciutadans i vostès, de VOX ja no en parl...

(Alguns aplaudiments)

... i crec que es mereix una reflexió. Em mereix un
reconeixement, i hi ha coses, eh?, que saben perfectament que
amb Ciutadans no hi estam d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

... -vaig acabant-, amb altres sí. I amb aquelles que són que sí,
evidentment tenim la capacitat de saber-nos entendre. És açò
que demana la ciutadania, Sr. Camps, és això que ens demana
la gent, la capacitat de fer camí sense anar a rebentar per
rebentar. Així seguiran molt de temps aquí on són.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i rialles)

Per favor, senyors diputats, tant uns com els altres. Té la
paraula, Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, veig que vostè
només se’n recorda de les coses que a vostè l’interessen, com
no pot ser d’una altra manera i no és de justícia que una
persona que representa a tots els ciutadans d’aquestes illes,
només parli de segons quines coses. Vostè se’n recorda quan la
Sra. Cladera gestionava l’IBAVI, quina herència ens va deixar
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al Partit Popular fruit de les polítiques del Sr. Zapatero i de les
polítiques del Sr. Antich...

(Remor de veus)

... 40 milions d’euros.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostè sap quina xifra tenen els constructors de la necessitat
de l’habitatge públic a les Illes Balears? 16.000 habitatges...

(Alguns aplaudiments)

Vostè sap que quan acabi la legislatura, en els millors dels
somnis que pugui tenir d’aquí als 30 mesos que els queden de
seure en aquesta bancada, en farà? Vostè ho sap? I aquesta
resta de 7.000 persones que desgraciadament s’anirà
incrementant la necessitat d’habitatge perquè les circumstàncies
de la crisi així ho faran? I vostè d’açò no en parla. Vostè ha tret
les fotos, és clar que qualque cosa ha de fer, faltaria més que en
103 milions d’euros ...

(Alguns aplaudiments)

... fa uns quants inicis de promoció. Però li torn recordar, li
faran passar més d’un vespre sense dormir les promocions de
Borja Moll i tiempo al tiempo. Carrer de Cuba, pressupost de
l’any... miri, dia 11 de gener els Reis li varen donar una foto a
vostè i a la Sra. Armengol. “Ha asistido hoy la presidenta
Armengol, con la representación del proyecto para construir
57 viviendas en la calle de Cuba”. El carrer de Cuba, a la foto
de la setmana passada, no crec que l’hagi aixecat en una
setmana, tot l’edifici...

(Alguns aplaudiments)

...està ... 3 anys, fa 3 anys, fa 3 anys...

(Remor de veus)

Bé, està en obres, per favor, senyor, 3 anys, 3 anys,
l’haurien de tenir acabat ja.

Magdalena Humbert, una altra de les seves promeses,
pressupostat ja per a l’any 2020, solars...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Enviï-hi la brigada d’IBANAT del Sr. Mir que vagin a
desbrossar que hi ha moltes herbes.

El preu de l’habitatge, “en Baleares no se frena ni con la
pandemia”, Sr. Pons.

(Alguns aplaudiments)

Miri, ministeri..., és que jo vull dir la veritat, no vull fer
com fa aquest senyor o com fa algú de vostès que no diu la
veritat.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

EL SR. CAMPS I PONS:

La Sra. Prohens, aquesta senyora de la qual vostès es
queixen, però és la persona que presenta esmenes al Govern
d’Espanya, cosa que no fan els seus representants del PSOE,
aquesta senyora es va interessar per Son Busquets, que avui el
Sr. Pons, ni de Son Busquets, ni de Can Escadell n’ha parlat.
Però jo li ho trauré.

Dia 27 de novembre està en procés de subhasta, Son
Busquets, Sr. Pons, i què ha fet el Govern?, ha fet qualque
interès, qualque declaració d’interès autonòmic? No. Per cert,
ahir vam veure el Sr. Pons, el batle de Maó i també el Ministeri
de Defensa l’ha tret a subhasta sense dir-li res, és que vostès no
pensen reclamar? Vostès no pensen dir res sobre aquest tema?
No tenen contacte amb la Sra. Robles? Aprofiti quan parli amb
el Sr. Ábalos, quan li demani “¿qué hay de lo mío?”, li recordi
signar el conveni ferroviari que tenim pendent. També li digui
que es llevi del cap el 75% de l’import de resident, perquè no
ha de fer patir més aquestes persones que resideixen a
Balears...

(Alguns aplaudiments)

Can Escandell, Can Escandell. “El Govern se comprometió
en septiembre de 2019 a buscar una solución legal para su
puesta en marcha”. Dia 21 de febrer, “El Govern ha sacado un
as de la manga para buscar un atajo”. El sastre devia ser el
sastre de Tarzán, perquè ...

(Algunes rialles)

... l'as, no sé quin as han trobat. No deu ser que Medi Ambient
tal vegada no li donarà l’informe favorable, Sr. Pons, per
problemes d’aigua? Han de construir 500 habitatges a Can
Escandell i construir aquestes 500-800 a la zona de Son
Busquets, ¿no tindria la quota que s’ha compromès complir, Sr.
Conseller?

Aquí també passam al tema ferroviari. No faran la mateixa
festa ferroviària que ens van fer en el primer pacte de progrés.
“Viajes, almuerzos e informes fundieron los 3 millones de
tranvía”. Faran el mateix, Sr. Pons?

(Remor de veus)

Per tant, senyores i senyors diputats,...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. CAMPS I PONS:

Facin el favor de fer cas al conseller Pons, li facin cas per
favor. Però no facin el que fa, perquè no fa el que diu.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, una cosa le quiero dejar clara
previamente, Sr. Conseller, si no le parece mal, que es que no
somos antisistema, aunque ustedes lo proclame, lo diga. A ver,
antisistema por ejemplo es ser vicepresidenta de esta cámara y
decir que España es un estado fascista, o antisistema es ser de
MÉS, que dice que quiere romper..., que su horizonte es
romper la unidad de España. Nosotros aspiramos a mejorar el
sistema. Los antisistema, Sr. Conseller, los tiene usted sentados
detrás y a un lado. Nosotros no somos antisistema.

A usted le gusta ir siempre al pasado, porque como esto
parece que es una pelotera, “y tu en...”, pues vamos al pasado.
Es decir, usted con esta performance que nos ha hecho hoy de
fotografías, nos ha venido a decir que había cumplido una parte
de su compromiso de esas 500 viviendas, es decir, que más o
menos en los cinco años que llevan ustedes gobernando, han
puesto en marcha unas 500 viviendas, porque además nos ha
enseñado usted un book, yo sé que a ustedes los book les
gustan, de primeras piedras deben tener, vamos para empapelar
una habitación, pero de todas esas viviendas, 500 que nos ha
enseñado, con mucho efectismo y dramatismo, “miren aquí y
aquí hasta hemos subido, ya estamos..., aquello que antes de
ponía la bandera de España cuando uno culminaba en el tejado,
ya hemos llegado al final”. Bueno, me parece muy bien, por lo
menos ha demostrado que sus asesores en lugar de escribirle un
discurso aburrido, como han hecho con otros consellers, los
suyos se han motivado un poquito más. Entonces, mi
enhorabuena para esos asesores que se han ganado el sueldo. 

Pero me ha parecido entender que de todo este despliegue
fotográfico, ¿al final las llaves a cuántas personas se las ha
entregado usted en este año que ahora vamos a terminar?
Porque le recuerdo que estamos hablando de las que usted
prometió el año anterior que estarían este año. Claro, no se
comprometan ustedes a algo que es imposible que hagan, y ya
no es porque sea imposible el ir más o menos deprisa en la
edificación, es -como le he explicado- la maraña jurídica que
ustedes montada y que no sólo le perjudica en la construcción
de las viviendas de protección oficial, sino que perjudica al
conjunto del sector y que algún día se debería sentar a estudiar,
porque lo de estudiar les gusta. Cuando le he hablado de cuál
es el hilo conductor de su idea de lo que ha de ser movilidad,
me ha dicho “tenemos un plan director”, ya lo sé que tienen un
plan director, vacío de contenido, de dotación y de presupuesto,
como todo lo que ustedes hacen. Ustedes se dedican a hacer
planes, estudios, trabajos, desarrollos, ... pero vacíos, son como
sus emergencias climáticas, que no se ven reflejadas en los
presupuestos. Es todo alharacas, fuegos artificiales y publicidad
y propaganda. Eso he de reconocer que ustedes lo clavan.

Y por último, quisiera insistir en el tema que usted ha dicho,
porque ustedes se han dedicado durante estos últimos días a dar
un poco de cera a estos grupos que no les han demostrado, por

llamarlo de alguna manera, su hostilidad manifiesta, que son
razonables, con los que se puede hablar, aún desde la distancia
ideológica, ... Vamos, el gatito que ronronea. Pero, yo es que
ayer oí, porque como he tenido el privilegio de hacer las
diferentes intervenciones, ayer oí decir en esta cámara: “La
mayor parte de la sociedad se ve representada en estos
presupuestos, como demuestra que hay enmiendas incorporadas
del PP, de Cs, de Ciudadanos y de El Pi”. Esto se dijo ayer en
esta cámara. 

Nosotros hemos presentado unas enmiendas parciales
potentes, no esperando que usted nos las aprobara, porque el
otro día el Sr. Castells dijo “usted hizo una performance del
billete; ¿pues sabe qué representa IB3?”, dijo esto: “No tengo
las uñas tan largas como para poder demostrar qué partecita del
presupuesto representa esas enmiendas aprobadas, y que por
desgracia parecen utilizar ustedes para justificar la apisonadora
que han pasado sobre las enmiendas del resto de la oposición.”

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara correspon la contestació del
Govern. Per tancar la qüestió incidental té la paraula el Sr.
Conseller Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que ja de
pressuposts hi ha molt poca cosa a dir, entre altres coses perquè
veig que vostès han fet un debat de qualsevol cosa menys de
pressuposts. Han vingut aquí i la intenció seva era entrar en una
espècie de crítica total. Quan ja no els ha quedat res més se
n’han anat al darrer govern Antich per intentar cercar elements
de crítica a aquest govern.

Estam d’acord, val?, estam d’acord. Hi ha 500 habitatges en
marxa, val? Està constatat, ho poden anar a veure quan vulguin.
Aquests 500 nous habitatges que començam enguany -ho dic
perquè ho entenguin- no estaran acabats dins aquest mateix
any. Quan nosaltres el 2020 deim, en el pressupost de 2020,
eh?, fa un any, deim que en aquest proper any posarem en
marxa 500 habitatges no deim que estaran acabats. Que vostès
no entenguin açò a mi ja m’arriba a preocupar, perquè és
demostrar no entendre com funcionen les coses, el temps que
necessites per construir una promoció d’habitatge públic,
d’acord o no? Els he dit que una bona part d’aquests el 2021
entregarem claus, una bona part dels que han començat el 2020;
el 2021 en començam 500 més, i no seran entregats en el
mateix any, clar que no! No entendre açò... No, i vostès no és
que no ho vulguin entendre, és que hi ha mala fe, és que volen
jugar a confondre, és que volen, sabent o partint d’una certa
ignorància pròpia, fer una crítica aquí per tal de desgastar el
Govern, i açò..., en fi, cadascú que assumeix els arguments.
Açò queda aquí i amb el pas del temps podrem llegir sessions
d’actes i saber què deia cada un. Però no hauria de ser açò.
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Li he demanat també, Sr. Camps, què feim amb el tramvia?,
què feim?, què feim amb el tramvia? Què diu el Partit Popular
del tramvia? Hi estam d’acord o no hi estam d’acord? Troba
que en lloc d’açò hauríem de fer..., hauria de passar per aquí...?
No sabem res de vostès, no sabem res! Els ho acab de demanar,
no sabem res de vostès...

(Remor de veus)

... i el temps passa, i el temps passa.

El demanava vostè: el conveni ferrovari esper que... Sí!, en
els pressuposts generals de l’Estat tenim fixat conveni
ferroviari per 100 milions d’euros. Vostès..., en deu anys.
Vostès saben que hi havia un conveni ferroviari de 300 milions
d’euros que el Sr. Costa, amb en Company, van decidir que ja
no faria cap inversió més el Govern d’Espanya aquí i va deixar
les obres a la meitat. Se’n recorda, vostè, d’açò? Hem hagut de
recuperar novament conveni ferroviari. Hi estan d’acord o no?
Estan d’acord que el Govern d’Espanya destini recursos al
conveni ferroviari?, hi estan d’acord o no?

(Més remor de veus)

Com és possible, açò, que no ho sapiguem? Per tant sí, hi
estan d’acord, que hi hagi conveni ferroviari? Si hi estan
d’acord per què el van anul·lar en el seu moment? No, però açò
són els debats de pressuposts que hauríem de fer, açò són els
debats de pressuposts que hauríem de fer, i és una llàstima que
perdin oportunitats per poder-ho debatre.

Torn dir que hem vist grups parlamentaris que han fet
propostes concretes amb els quals hem sabut arribar a acords.
N’hi ha hagut d’altres que no, eh?, i crec que mereix una
reflexió, crec que seria important que el Partit Popular en
aquests moments també tingués una actitud constructiva, crec
que seria important, perquè ajudaria perquè totes les coses
també funcionessin millor. Mentre juguin a la contra
efectivament d’aquí cap allà seguirem fent camí, amb la
voluntat sempre de voler saber què pensen vostès amb les seves
propostes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Debatem aquí els pressuposts de la
secció 25, Mobilitat i Habitatge. 

Comencem per mobilitat. Connectivitat aèria, una
connectivitat aèria que no només afecta el turisme, també afecta
els residents de les Illes Balears, perquè si els residents no
volem quedar aïllats, si volem que Balears sigui un pol
d’atracció d’empreses, si volem impulsar la nostra economia,
una bona connectivitat tant a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i

a Formentera és necessària. I duc les dades acumulades
d’AENA fins al novembre de 2020, i aquestes dades diuen que
l’aeroport de Son Sant Joan ha tingut la caiguda d’operacions
més alta de tot Espanya, una caiguda d’operacions del 65,2%,
que repercutit en passatgers significa una caiguda de passatgers
del 79,6%. A Eivissa les operacions han caigut un 56,8%, i a
Menorca un 54,8%.

Sr. Conseller, hi ha molta feina a fer. És moment de
convocar el Comitè de rutes a l’aeroport de Palma i no esperar,
com va dir a una anterior intervenció, a tenir controlada la
pandèmia. Convoqui’l, per favor, perquè s’hauran de revisar els
plans biennals de rutes aèries aprovats, contemplant ara els
devastadors efectes de la COVID-19.

Brussel·les ja preveu que el trànsit aeri serà el proper estiu
un 50% respecte dels períodes anteriors a la pandèmia. Ja està
plantejant reduir del 80 al 40% les freqüències que les
companyies han de complir per no perdre els seus slots en un
aeroport, amb l’objectiu de reduir vols fantasma. Sr. Conseller,
qualsevol reducció de vols, com qualsevol menyspreu del Sr.
Ábalos, tot el que afecta al nombre d’operacions dels nostres
aeroports, requereix la seva atenció perquè ens hi juguem molt.
Com que ens hi juguem molt és imprescindible que els
projectes que presentin a Madrid per acollir-se a les ajudes
europees estiguin realment orientats a impulsar una mobilitat
eficient, sostenible en el temps, i sobretot per impulsar una
mobilitat sanitàriament segura de cara a la nostra imatge de
destí segur.

I ara parlem dels nostres autònoms, dels petits empresaris
i de les empreses del sector de la mobilitat, amb dades, amb
indicadors que són necessaris per prendre decisions, i aquí
presentem una esmena per realitzar un estudi per avaluar i
pal·liar els efectes de la pandèmia en els transports de
mercaderies, en el transport discrecional, taxis, mercaderies,
que es debat ara -és de plena actualitat- la necessitat o no de
crear un centre logístic a Mallorca. El sector de transport de
mercaderies, el sector del taxi, molts sectors del transport
discrecional han vist baixada la seva facturació fins a un 10%
respecte de l’exercici de 2019. 

I parlem d’habitatge, que és un dels grans problemes de la
nostra societat balear, evidentment, un habitatge que com ja
hem manifestat des del Grup Parlamentari Ciutadans durant
tota la legislatura demostra el fracàs de la llei urbanística que
es va aprovar l’anterior legislatura, i demostra el fracàs de la
Llei d’habitatge, que també es va aprovar l’anterior legislatura.

Ho ha dit vostè, dels 5 milions d’euros que l’anterior..., que
l’any passat jo li recriminava que estaven pressupostats per als
grans tenidors, que jo li vaig dir que no es gastaria res
d’aquests 5 milions, que els dirigissin a altres bandes o a
construcció de nou habitatge social, què han gastat? Vostè ha
dit que han comprat 40 habitatges de tempteig i retracte, que
aquesta partida no estava a l’anterior pressupost. Per tant, han
utilitzat despesa de la partida de grans tenidors per comprar
habitatge en tempteig i retracte. Que no estam en contra que
s’utilitzi diners públic per comprar immobles en tempteig i
retracte, el que sí considerem és que utilitzar diners públics per
comprar habitatge acabat estam desaprofitant, estam
desaprofitant utilitzar diners públics per utilitzar-los en
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construcció de forma que si els utilitzem en construcció estàs
ajudant fusters, manobres..., destines diners públics a ajudar a
capes del nostre sector productiu que necessita avui feina.

Però bé, entenc que és una partida necessària perquè és
important tenir aquesta possibilitat d’adquirir aquest tipus
d’immobles.

Després, com he dit, del fracàs de les dues lleis de la
legislatura passada ens trobam actualment amb dos problemes
greus al sector de l’habitatge. El primer ja el sabem, estam en
un territori limitat i amb una gran demanda. Si tots, que tots
tenim la premissa que no hem de consumir territori, perquè
aquí jo crec que tots els grups parlamentaris hi estam d’acord,
tenim tres opcions: rehabilitacions integrals ambicioses de
barris, o de ciutats o de territoris de forma que no es
consumeixi territori, aquesta és una opció; la segona opció seria
projectes de nova construcció, però que aprofitin la innovació,
els materials eficients i sostenibles en el temps; i l’altra opció
és no fer res, no fer res contra el greu problema que tenim. 

També tenim un altre problema, un problema específic de
les Illes Balears i és que les noves promocions, els promotors
privats, fan promocions orientades a compradors estrangers i
generalment d’alt poder adquisitiu. Les poques construccions
que es fan d’obra nova es venen a preus altíssims que
impedeixen que els nostres joves puguin accedir a un habitatge. 

Per atacar i afrontar aquest problema també tenim tres
opcions. La primera, conveni de col·laboració publicoprivada
per a habitatge assequible, que sigui assequible als nostres
joves i a les nostres famílies que volen adquirir un habitatge de
propietat. L’altra opció és una que els agrada molt, prohibir, si
prohibim que s’edifiqui ja no s’edifica per a estrangers i ja aquí
s’ha acabat el seu problema. I l’altra opció, també és habitual
en el seu govern, és no fer res. 

Quins reptes i quines propostes li proposem des del Grup
Parlamentari Ciutadans en habitatge? Nosaltres li proposem
projectes de rehabilitació ambiciosos, ambiciosos per acollir-se
a les ajudes amb fons europeus. També li proposem impulsar
una nova indústria residencial amb projectes innovadors, amb
materials sostenibles i evidentment amb eficiència energètica
aprofitant el nostre know how.

Ciutadans va fer ja una gran esmena en matèria d’habitatge
que va ser la moció que es va aprovar en aquest parlament el 13
d’octubre de 2020 de col·laboració publicoprivada, una esmena
que en el seu punt 4 ja deia que, “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern que els convenis de col·laboració
publicoprivada per a la construcció de nous habitatges
assequibles i socials es puguin acollir a les mesures i a la
tramitació i la gestió establertes al Decret llei 3/2020", aquell
que deia que les obres de l’IBAVI, fuf!, volaven en la seva
gestió administrativa. Aquest mandat des del Parlament
esperem que es compleixi en la seva conselleria. 

Aquí també presentem una altra esmena, una esmena per a
un estudi de col·laboració publicoprivada en construcció
d’habitatge assequible. Sabem i en som conscients que
legalment es plantegen molts de problemes a aquest tipus

d’operació i considerem que és necessari tenir-les totes clares
i buscar la millor solució. 

També, com he comentat abans, de la partida de tempteig
i retracte que té pressupostada, com que considerem que
segurament no l’utilitzarà sencera perquè també utilitzarà la
partida que tenia per a grans tenidors, que tornarà a passar com
va passar a l’anterior pressupost, no s’utilitzarà, plantegem
destinar una part d’aquesta partida a millora d’eficiència
energètica dels immobles de l’IBAVI. 

Seguim l’esperit de la compra pública innovadora perquè és
millor fomentar l’ocupació, reduir l’atur i destinar recursos
públics a projectes d’innovació, a projectes de construcció
sostenible. 

També hem presentat més esmenes també en la línia de la
compra pública innovadora perquè es facin estudis sobre fluxos
de transport públic, turistes i residents. Com sap, apostem
clarament per la compra pública innovadora per potenciar la
nostra indústria tecnològica, digital que tenim a les Illes
Balears. La Direcció General d’Innovació, que ara no hi ha el
Sr. Yllanes, ja està presentant, fins i tot l’AETIB, estan
presentant ja projectes de compra pública innovadora, i vostè,
Sr. Conseller de Mobilitat i Transport, ha d’entrar també en
aquesta roda de sol·licitar projectes de compra pública
innovadora.

També demanem una esmena per estudiar un bo per al
transport públic per als nostres turistes, com fan altres
destinacions turístiques on tenen bons d’una setmana o de
determinats dies. 

També per assistir al Consell d’Eivissa al pagament de la
infraestructura Cetis, que ja duu molts d’anys donant molts de
problemes al consell insular, li demanem que ajudi a aquesta
institució.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Arribam a
la darrera secció a debatre per aprovar els pressuposts de la
nostra comunitat de 2021. Dins la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge vàrem presentar vuit esmenes que sumades més o
manco tenien un valor d’uns 6 milions d’euros. 

En primer lloc, vull agrair que se’ns aprovàs l’esmena
16493, per millorar el manteniment i conservació dels vagons
de l’SFM per un valor de 500.000 euros. Hem pogut veure
vagons pintats, goteres, seients romputs, hem tengut ocasió de
veure vídeos i si volem que la gent cregui en el transport públic
ha de ser un transport de qualitat i ha d’estar en bon estat, ha de
ser eficients, amb bones freqüències i horaris que es
compleixin. Per tant, agrair que se’ns aprovàs aquesta esmena
en comissió.
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Ara ens en queden set que defensaré en diferents blocs. En
primer lloc, i per seguir un poc en la mateixa línia de l’esmena
que es va aprovar, vàrem presentar la 16533 i la 16494. A la
primera parlàvem de dedicar 100.000 euros per estudiar la
possibilitat de crear una companyia aèria balear. No deim que
hagi de ser una companyia totalment pública, podria ser
publicoprivada, però pensam que és interessant que es pogués
estudiar. 

A la segona esmena parlam de la posada en marxa del
projecte del tren de Llevant, el tren que va de Palma a Artà. Hi
ha hagut reunions amb els batlles i la Plataforma del Tren de
Llevant per debatre la possibilitat de reactivar el projecte. Ho
dic, i sempre ho he defensat, és una reivindicació històrica i
creim que és necessari ser seriosos. Hi va haver el compromís
de revisar el projecte, però pensam que és molt important que
s’escoltin les aportacions dels municipis i s’incorporin perquè
hem de ser sincers i la gestió que es fa fer durant els anys 2007-
2011 no va ser la més adequada, no es poden començar les
cases per la teulada, comprar trens elèctrics sense tenir una
electrificació feta que... que record que la l’electrificació de
Palma a Manacor es va acabar crec que a finals de 2018 i als
2007, 2008, 2009, 2010 ja es varen comprar trens elèctrics. Fer
macroedificacions que s’han hagut de llogar a 20 anys perquè
ara mateix són inútils, no llevar passos a nivell delicats i
perillosos per a la gent. S’han de fer les obres..., la carretera
vella de Manacor, s’havia d’instal·lar, començar allà fora saber
com es connectaria el tren amb l’estació nova. 

Per tant, pensam que s’ha de ser rigorós, s’ha de planificar
i s’han de fer les actuacions no només per promeses de
legislatura, sinó per necessitats i segons els pressuposts que
tenguem.

I en el tema dels pressuposts, ja vaig dir a la compareixença
al Sr. Conseller que estava molt contenta amb un conveni
ferroviari de 100 milions a deu anys, és a dir, 10 milions cada
any, però que al pressupost de l’Estat per a 2021 hi ha un
pressupost en infraestructures ferroviàries de 4.737 milions
d’euros, ridículs els 10 milions que donen a la nostra comunitat
cada any.

Per tant, hi ha molta feina a fer i crec que hi ha moltes
reivindicacions que per part de la Conselleria de Mobilitat i
Transports s’haurien de fer a l’Estat.

S’ha parlat del pla director, que compartesc, i també ja en
vàrem parlar en comissió, un pla director sectorial que es va
aprovar el 2019 on... quan es va presentar ja es va dir que es
feia feina en la línia que anava al Parc Bit i a Son Espases, que
ja s’hi feia feina i sorprenentment en un any s’ha canviat aquest
pla director que en teoria tenia tots els estudis i els avals per fer
un tramvia per anar a Son Espases. Ja m’ho varen argumentar
i, bé, pensam que si s’han fet uns estudis i són pertinents
s’haurien de regir per aquests estudis.

Al segon bloc d’esmenes parlam d’energies renovables,
parlam de canvi climàtic, de contaminació, etc. Per tant, aquest
bloc d’esmenes va un poc adreçat en aquest sentit. El Sr. López
crec que a la comissió em va dir que no era la secció idònia,
m’agradaria saber a quina vol que les posi i les canviaria, sense
cap problema perquè l’any que les tornaríem presentar, però

també, com és possible...?, o seria molt millor, i els convid a
fer-ho, que es fes una transacció i es poguessin canviar dins
enguany on pertoca.

Són tres esmenes, la 16491 de 500.000 euros en ajudes per
afavorir instal·lacions fotovoltaiques als municipis; la 16492 de
200.000 euros també per a ajudes als municipis per canviar
bombetes a LED; i la 16523 d’1 milió d’euros per a instal·lació
de plaques i afavorir així l’us d’energies renovables a Eivissa.

I ja per acabar, el darrer bloc d’esmenes fa referència al
tema d’habitatge. A la nostra comunitat fa anys que tenim
aquesta problemàtica i pensam que sí que es varen posar les
bases en la Llei d’igualtat, però que aquesta llei s’ha de
desenvolupar de manera seriosa. La realitat és que encara no
tenim els habitatges necessaris ni promesos i creiem que serà
difícil que per a final de legislatura aquests 1.800 habitatges de
protecció oficial que es fa dir que hi hauria hi siguin. 

De totes maneres, i en aquesta línia, tenim l’esmena 16490
de 500.000 euros perquè el Govern pugui ajudar a l’adquisició
dels terrenys de Son Busquets per poder destinar després a
habitatge públic i la 16495 d’1,5 milions d’euros per poder
exercir el dret de tempteig i retracte sobre habitatges de
protecció oficial i/o concurs públic d’adquisició d’habitatge.

Crec que és una transacció que se’m vol fer, l’he rebuda
amb molta alegria, si és així. Per tant, ja ens va bé que es pugui
tirar endavant i m’agradaria que després el grup que em
proposa la transacció la pogués explicar.

El Sr. Ribas ha dit que no ha funcionat la Llei d’habitatges,
jo en aquest sentit hi discrep. No és una llei que es pugui
aplicar d’un dia per l’altre,... en el tema d’habitatge i els que es
gestionen en els municipis també sabem la dificultat moltes
vegades de tenir els terrenys per poder transferir a la
conselleria, s’han de fer moltes tramitacions i l’administració
desgraciadament -i ho sabem tots- és molt lenta i s’han de fer
moltes passes. Per tant, creiem que es podria millorar
evidentment, però creiem que s’hi ha de fer feina i són coses
que es fan amb el temps.

De totes maneres nosaltres en el tema d’habitatge i ho hem
dit cada vegada i ho reiteram, pensam que hi ha altres opcions
com l’habitatge a preu taxat que també ajudaria la ciutadania a
poder tenir un habitatge.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bon dia a tothom. La vivienda como
problema, algo que ha estado abandonado a su suerte durante
al menos tres décadas, bueno, abandonado a su suerte no, es
una manera de decirlo, se ha entregado como elemento de
negocio a bancos, agencias inmobiliarias y fondos de inversión,
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algo que es un derecho entregado como botín a especuladores
sin escrúpulos.

La pasada legislatura se aprobó una importante ley aquí en
Baleares, la Ley de vivienda, y en el Estado puede aprobarse en
breve otra, una ley del derecho a la vivienda, ambas
entendemos que son muy importantes, eso sí, si las
desarrollamos reglamentariamente para que puedan ser
factibles, si no, será totalmente imposible ejecutarlas,
importantes -decía- para revertir procesos perversos que a la
larga abocan a la población a la incertidumbre de no disponer
de una vivienda donde poder vivir con un mínimo de dignidad.

El Plan estatal de vivienda 2018-2021 prevé una dotación
presupuestaria importante para este año, el año que viene, de
cerca de 9 millones de euros, además durante este año, como
decía antes... o creo decir antes, se impulsará el desarrollo
reglamentario de la Ley 5/2018 balear, dos elementos estos
importantes, financiero uno, jurídico otro, para hacer posibles
las mejoras que esperamos.

En relación con la movilidad, la otra pata de esta
conselleria, el reto indudablemente es mejorarla. La expansión
de la ciudad y la expansión del propio modelo urbano ha
provocado una necesidad inexistente a mediados del siglo
pasado, la necesidad del transporte urbano que se ha
configurado como uno de los grandes problemas de la
convivencia social en actividades por el particular modo de
ocupar el espacio público. Para trasladarse al centro de trabajo,
la escuela, el ocio, incluso la compra ya que por el incesante
destrucción del comercio local nos vamos a comprar a lugares
lejanos, es decir, debido a la proliferación de grandes centros
comerciales. 

Ese transporte se ha resuelto en muchas ciudades, y
particularmente en una ciudad como Palma y su entorno
metropolitano, con la entrega del espacio público al coche
privado que ha generado la construcción de numerosas
infraestructuras y la puesta en disposición de la ciudad hacia
ese modo de transporte. El coche ha pasado a ser así durante
medio siglo el dueño de la ciudad.

Afortunadamente los últimos quince años en relación con
la nueva conciencia entorno a la degradación urbana provocada
por la contaminación y la ocupación del vehículo del espacio
público estamos asistiendo a nuevos planeamientos en cuanto
a la planificación de la movilidad urbana. Mejorar por tanto la
movilidad en la vida diaria significa reducir la dependencia del
automóvil con la implementación del transporte público urbano
e interurbano, las conexiones reales de carriles bici como
medio alternativo de transporte y la adecuación de la ciudad
para hacer más atractivos los desplazamientos a pie. Todo ello,
teniendo en cuenta la necesaria y urgente reducción de los
gases de efecto invernadero, paso indispensable para mitigar
los efectos del cambio climático. 

Pero las leyes y las normas, como bien sabemos, deben
sustentarse para su ejecución en el presupuesto o en los
presupuestos adecuados. Creemos que los de esta conselleria
son mejorables, pero los apoyaremos como apoyamos al resto
de los presupuestos, teniendo en cuenta las dificultades por las
que atraviesa la economía balear a resultas de la crisis sanitaria.

Creemos que el enfoque presupuestario actual puede mejorarse,
tanto en aspectos relativos a la vivienda, como a los de la
movilidad general. 

Comentando ahora los objetivos planteados por esta
conselleria en sus programas de desarrollo presupuestario y
también las enmiendas presentadas, podemos comentar lo
siguiente. 

Con respecto al programa de gestión y fomento de la
vivienda social, se incluyen partidas con elementos novedosos
para implementar la ley vivienda mentada en cuanto a
viviendas vacías en manos de grandes tenedores, así con la
utilización del derecho de tanteo y retracto. En este sentido, hay
un presupuesto de 2 millones de euros para las viviendas vacías
y cedidas por los grandes tenedores. También para la gestión
del ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las
viviendas de protección oficial, hay destinado un presupuesto
de más de 3.400.000 euros. También hay una inversión prevista
de más de 43 millones correspondientes a la anualidad del
ejercicio 2021 para la ejecución de promoción de viviendas. 

Hay una enmienda aquí, en este programa, de Ciudadanos,
para mejora de la eficiencia energética. Estamos de acuerdo,
parece una iniciativa interesante pero las prioridades, en este
caso, ahora mismo, son las de ampliar el parque público de
vivienda. Hay una propuesta o una enmienda de El Pi, con
respecto a Son Busquets, que ya la propusieron el año pasado
y, bien, esto ya hablamos entonces de que es algo que está
relacionado con el Ministerio de Transporte. 

En cuanto al programa d’arquitectura, habitatge i
protecció del patrimoni, en julio de 2020, se aprobó el Plan de
reactivación de las Illes Balears. Entre sus líneas de actuación,
consta un plan de sostenibilidad y eficiencia urbana que,
juntamente con los consejos insulares y los ayuntamientos,
supondrá una inversión pública de unos 45 millones de euros.
En este programa hay una enmienda del PP con respecto al
mantenimiento del edificio del IBAVI de Es Castell,
recordamos que ya existe un presupuesto suficiente para ello.
En otro hay también una propuesta, la 17333 que es
competencia del consell de Menorca. Entendemos también
que..., es que hay otra enmienda del PP en relación con
disponer de cesión de viviendas privadas para el alquiler, aquí
entendemos que lo importante es este derecho de tanteo y
retracto. Hay otra enmienda que le gusta mucho al Partido
Popular, que es el de la ocupación de viviendas -un tema
estrella este año- pero el PP no tiene en cuenta los datos reales
de este problema, dado el porcentaje reducido de lo que supone
sobre el total de viviendas existente y saber de qué viviendas,
o de qué propietarios estamos hablando, ¿no? Me refiero a las
que están ocupadas, normalmente a las que se ocupan,
mayoritariamente son las que son propiedad o están en manos
de bancos y fondos de inversión. 

Hay, con respecto a El Pi, una enmienda de El Pi sobre
placas solares y otras mejoras de eficiencia energética; ya
comentamos también el año pasado que no es de esta
conselleria esta... Vale, se trata de desarrollar...

(Remor de veus)
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... de desarrollar en infraestructuras básicas, se trata de
desarrollar el plan director de movilidad, con un sistema de
movilidad económicamente y social y estéticamente y
ambientalmente más eficiente, para que pueda ser además
motor económico del país, del país de las Islas. Se trata de
trabajar aquí, a ver,..., que me he ido de...

Sí, bien, se trata en este programa de trabajar con la
tendencia al aumento del tráfico privado, que crece
contrariamente a lo que pasa en el resto del Estado, transporte
público y los desplazamientos en bici siguen siendo reducidos.
El 63% de desplazamientos en coche tienen origen y destino en
el mismo municipio. Es decir, la mayoría de los casos se
podrían hacer a pie o con bicicleta. Lo que se haciendo con este
programa es revertir esta situación, para ello, está en estudio o
se va a redactar el plan de tranvía de la Bahía de Palma, las vías
verdes para uso ciclista y peatonal de Llucmajor y Alaró. Hay
varias enmiendas que no tengo mucho tiempo de comentar
ahora porque se me está agotando el tiempo.

Pasaré más bien a hablar de otro..., o en el turno de
réplica...

Me perdonarán pero no me encuentro muy bien, entonces,
siento no estar muy lúcido en este momento. 

En el programa de ordenación e inspección del transporte
terrestre, hay contenidos en materia de control de las
actividades del transporte terrestre y las...

(Remor de veus)

(Pausa per indisposició de l'intervinent)

EL SR. PRESIDENT: 

Suspenem un moment el plenari.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, reprenem la sessió. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc desitjar que el Sr.
Pablo Jiménez es recuperi aviat i tot això sigui només un
ensurt.

La pandèmia de la COVID-19 ha sacsejat la nostra societat,
ocasionant uns efectes devastadors a la nostra economia i, en
conseqüència, una crisi social enorme, els efectes de la qual
recauen en moltes persones i famílies de les nostres Illes
Balears, amb un doble efecte a banda del sanitari, la pèrdua de
llocs de feina, seguida per una evident pèrdua de capacitat
adquisitiva per poder fer front a les despeses, entre elles
l’habitatge. Un dret que empara de forma molt blana la
Constitució espanyola i que la pandèmia ha posat en evidència
en el conjunt de l’Estat.

Sr. Conseller, vostè a la compareixença en comissió per
presentar els pressuposts de 2021, es va encomanar a enfortir
tres línies clares que avui també n’ha fet esment: accedir a un
habitatge públic, ajudes per pagar el lloguer i ajudes per
millorar l’estat dels habitatges existents. Ens anuncià, ha estat
fruit d’aquest debat el matí, aquests 500 habitatges més en el
proper exercici, en total 1.000 nous habitatges de gestió pública
en construcció o lliurats en els dos primers anys de legislatura.
I en el debat que s’ha produït, evidentment repassant en el
Diari de Sessions, evidentment fa referència explícita no a
donar les claus en mà, ho dic perquè ha estat part d’aquest
debat d’avui de matí, sinó que són 1.000 nous habitatges de
gestió en construcció o lliurats.

I com vostè sap i no és cap notícia ni cap novetat, vostè té
el suport del Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca. Ara bé,
durant la seva intervenció va defensar la promoció d’HPO
privada i avui també n’ha fet referència i en aquesta línia ens va
informar, que dels 288 habitatges de promoció privada que des
de l’aprovació de la Llei d’habitatge de les Illes Balears s’han
atorgat amb la qualificació d’habitatge protegit, recordant-nos
que la Llei d’habitatge determina que aquests nous habitatges
de protecció oficial tendran aquesta qualificació per a sempre.
Però alerta amb aquest “per a sempre”, perquè pot ser no
sempre hi hagi persones en el timó d’aquest govern disposades
a mantenir aquesta qualificació. I és que durant massa anys hem
viscut autèntiques estafes, tupinades o mangarrufes en
l’habitatge protegit i en parlàrem en comissió la setmana
passada, quan parlàvem evidentment dels pressuposts
d’habitatges. 

Molts de vostès manifestaren que són coneixedors
d’aquestes estafes, i jo vaig fer esment a una, a un municipi,
concretament en el municipi on visc, on es projectà una línia
d’habitatges de protecció oficial, finançada per una entitat
bancària, que evidentment es produí amb un sorteig, amb unes
prioritats i on la gran majoria de gent que li va tocar poder tenir
aquest habitatge de protecció oficial, no va poder fer front al
crèdit, sent evidentment aquests habitatges propietat privada de
la gent que menys ho necessitava i que en molts pocs anys ja
estaven en el mercat de lloguer privat o de compra-venda, sense
cap protecció; i això no ho podem permetre. Avui Esporles és
un municipi amb un problema d’habitatge important i sense
moltes alternatives, molt poques i molta gent d’aquest municipi
ha de sortir, se n’ha d’anar a viure a una altra banda perquè és
impossible fer front als preus de l’habitatge.

Per tant, apostem per una política d’habitatge protegit i
públic, perquè això que passa en aquest municipi passa en
moltíssims de municipis de les Illes Balears, per no dir
pràcticament a tots, i creem un parc d’habitatge estable,
permanent, per a sempre, i enterrem la política d’habitatge de
protecció en propietat perquè és una estafa. Desterrem aquella
imatge del sorteig de la loteria, on et tocava o no et tocava un
habitatge.

L’Estat espanyol i la política d’habitatge en els darrers
quaranta-dos anys es va començar una línia d’HPO públic que
molt aviat es va interrompre, es va interrompre i l’Estat
espanyol avui és un estat sense un parc d’habitatge públic, i les
comunitats autònomes en son hereves, amb una deficiència
molt alta. Per tant la línia evidentment no ha de ser només mirar
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per fer front a una crisi com la que tenim ara, sinó d’intentar
projectar, projectar i projectar, i d’aquí a vint o trenta anys
puguem tenir aquest parc que ens mereixem, i que ajudaria
molta gent a accedir a un primer habitatge, i bé accedir-hi quan
les circumstàncies socials o econòmiques personals canvien. I
ara ens veim abocats a fer decrets, projectar decrets
antidesnonaments, etc. Aquests dies sabem que hi ha aquest
debat a l’Estat, però això és fruit de no tenir un parc
d’habitatges públics per poder fer front a situacions com
aquesta.

En qüestions de mobilitat, primer de tot, Sr. Conseller, ho
vaig comentar al Sr. Mir, els encoman la mateixa feina. Crec
que el 2021 hi ha haver un avanç d’un espai de treball
transversal entre quatre conselleries que són claus davant
l’emergència climàtica. Una evidentment és la del Sr. Mir, que
du Medi Ambient i Territori; l’altra, la Sra. Mae de la Concha,
que gestiona les reserves marines; l’altra, la del Sr. Yllanes, que
és la més evident; i també vostè, Sr. Marc Pons, en Mobilitat té
un paper clau dins aquesta lluita contra el canvi climàtic.

Parlant de transport, en primer lloc, bé, el transport de les
línies d’autobusos. Vostè ja ha fet referència a les nostres línies
d’autobusos, a la nova concessionària, amb les noves línies,
amb els nous autobusos que hi haurà a partir del gener. Des de
MÉS per Mallorca vull traslladar-li que creim important
solucionar tota una sèrie de qüestions que evidentment dins
aquesta transició, dins aquest canvi, hi ha hagut evidentment,
bé, petits disfuncions, i sobretot no abandonar aquells
municipis petits, i parlaré també específicament de la Serra de
Tramuntana, perquè només tenim l’alternativa de l’autobús, i
aquí és important que es puguin mantenir les línies i les
freqüències. Algunes d’elles han canviat, algunes d’elles s’han
perdut, i esperem que ara a partir del gener aquestes puguin
tornar a estar en marxa, moltes vegades connectant nuclis molt
petits però que són necessàries. I el transport d’autobusos, no
ens enganyem, per a nosaltres, des de MÉS per Mallorca, té
una línia prioritària, perquè és un transport de passat, de
present i de futur. A gran part de les Illes Balears i a gran part
de Mallorca, territorialment, geogràficament, l’autobús és el
transport que necessitam, és l’autobús, no n’hi ha d’altre.

Segon punt, el tramvia. Aplaudim la projecció del tramvia
a l’aeroport de Palma, de Palma a Son Espases. Estava dins el
Pla director, vendrà finançat amb fons europeus. Hi estam
d’acord, no és cap novetat.

El tren de Llevant. Aquest tren de Llevant és una prioritat
per a molts de municipis de les Illes Balears, és una prioritat
per a MÉS per Mallorca, hem estat al costat de la plataforma
Volem tren. Vostè ha fet un gest important, fa unes setmanes es
reuní amb els batles i les batlesses de la comarca de Llevant
afectats per la manca d’aquest transport, i vostè ha llençat i ens
recorda una qüestió que és bàsica, el finançament, i en el
finançament trobarà la mà de MÉS per Mallorca en tot
moment. El finançament que és necessari i imprescindible per
poder desenvolupar aquesta xarxa de transport ferroviari tendrà
la màxima prioritat de MÉS per Mallorca, i ens comprometem
a pressionar, a ser una eina útil perquè aquest finançament per
al tren de Llevant sigui una realitat.

Una altra feina important: el manteniment de la xarxa
existent. Han fet referència crec que portaveus de l’oposició de
diferents queixes, notes de premsa, manifestacions que hi ha
hagut de l’Associació d’Usuaris de Tren. Jo, Sr. Marc Pons,
només vull dir-li que en aquesta associació, gent com Teresa
Sastre, Guillem Ramis o Joan Vidal no els tengui com a
enemics, tengui’ls com a aliats; cerquem-los com a aliats,
intentem millorar. Les queixes són..., bé, el cost de la tarifes,
evidentment ara hi ha hagut una altra..., el cost tarifari, perdó,
el sistema tarifari. Assegui’s amb aquesta gent, intenti arribar
a un consens, intenti arreglar per ventura els problemes que hi
pugui haver de comunicació i informació, però és
importantíssim tenir-los com a aliats. 

I un punt que no podem deixar passar, que és la
connectivitat aèria. Crec que Ciutadans ha fet referència a la
connectivitat aèria, i evidentment en un any 2020 on la
connectivitat ha caigut en picat, les freqüències han caigut en
picat, el 2021 la previsió ha dit vostè que era del 50%, però
AENA segueix insistint erra que erra en l’ampliació de
l’aeroport. Aquest Parlament de les Illes Balears ha aprovat
dues proposicions no de llei perquè aquestes obres d’ampliació
no es duguessin a terme i aquests doblers es destinassin a altres
qüestions.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vaig acabant, vaig acabant. I per últim VOX ha fet
referència als 30 quilòmetres hora de Palma, que el cotxe se li
cala, Sr. Rodríguez! Si va en cinquena se li deu calar, però a 30
quilòmetres per hora no es cala un cotxe, revisi la marxa que
du. 

Els 80 quilòmetres hora a l’autopista, miri...

(Remor de veus)

... per primera vegada la justícia ha reconegut que la
contaminació atmosfèrica ha estat la causa de la mort d’una
nina de nou anys, per primera vegada, per primera vegada.
L’Organització Mundial de la Salut calcula i estima que hi ha
7 milions de morts a l’any per contaminació atmosfèrica, i el
vehicle privat és una de les causes més altes. Per tant jo li
deman: vostè la neguen, aquesta mortalitat? No la neguen, no
la neguen. M’alegra que no la neguin, perquè 7 milions de
morts anuals per contaminació atmosfèrica, de la qual sabem
que el vehicle privat és una de les principals causes, és un tema
que s’ha d’abordar políticament, i està demostrar que anar a
una velocitat de 30 o 80 redueix aquestes emissions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari
Mixt tiene la palabra la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, no farem intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de començar vull desitjar al Sr.
Jiménez que ben prest pugui ser aquí amb nosaltres una altra
vegada sa i estalvi.

Que sigui el darrer debat no vol dir que sigui manco
important, last but not least, com diuen els britànics; perdó,
com diuen els britànics que tenen la llengua anglesa com a
llengua nadiua, com a llengua pròpia. 

La mobilitat és un dret que fa possibles altres drets a favor
de la igualtat d’oportunitats. Poder disposar tothom d’un sostre
decent és el mínim comú denominador de la dignitat humana.
Amb les seves esmenes l’oposició sol mirar d’articular la seva
alternativa política, procura demostrar la seva solvència. VOX
i PP són els únics que han presentat esmenes a la totalitat de les
seccions; una escletxa enorme, un Rubicó polític separa els
grups que van signar el pacte de reactivació dels que no. MÉS
per Menorca d’alguna manera s’hi ha sumat amb el pacte de
pressuposts, a l’acord de pressuposts.

PP i VOX són l’alternativa zero: zero propostes factible,
zero solucions plausibles, als pressuposts i a la pandèmia. Què
hem de fer?, van demanar al portaveu interí Company. “No
estic al comandament”, va respondre, “no sé què faria ni què
no”. Company no sap què fer amb la pandèmia, no sap què fer
amb els pressuposts. 

Per al PP l’economia i la salut han d’estar equilibrades igual
per igual en una balança. No, la preservació de la salut, la vida,
és la balança que ho pesa tot; avui i sempre la salut és i ha de
ser la balança que ho mesura tot. 

Un mur ètic separa VOX i PP de la resta de grups del
Parlament, un mur que només hauria d’avergonyir VOX i PP,
tanto monta, monta tanto. Han tornat quedar extramurs del
consens, fora de la voluntat constructiva, a les antípodes de les
propostes edificants que ens reclama la societat, El Pi i
Ciutadans, cadascú des de la seva perspectiva política, han
mirat de respondre a aquesta demanda social amb les seves
esmenes, amb la seva actitud, i així ho ha fet també el Grup
Mixt.

Proposam una transacció a l’esmena 16495, d’El Pi, perquè
l’afectació pressupostària sigui per a inversió a participar en el
dret de tempteig i retracte sobre qualsevol habitatge.

El tren a Artà forma part de les previsions, però per al 2021
la prioritat és l’àrea metropolitana de Palma. La compra de Son
Busquets l’ha de fer el ministeri i l’ha de cedir, les companyies
aèries públiques no són possibles amb l’ordenament europeu,
ja ens agradaria.

VOX és coherent amb VOX, zero més zero igual a zero,
VOX no entén que no l’entenguem, Marcel Proust: “Hi ha
persones que confonen les seves conviccions amb evidències”.

(Alguns aplaudiments)

Passem de l’extrema dreta a la dreta extrema, el PP,
2.200.000 euros per comprar terrenys per fer un aparcament
dissuasiu a Es Mercadal, si de cas seria cosa del consell. Obrim
un parèntesi, però, de moment, de competències, cosa que
afecta moltes esmenes. Aquest és el cas també, per exemple,
del CETIS i del Pla de transports d’Eivissa.

Els ajuntaments estan mal finançats, d’acord, la comunitat
autònoma, el Govern i els consells també, ara, dins aquesta
precarietat general, la distribució dels recursos públics respon
a la distribució de competències, i qui va inventar les
competències impròpies va ser el PP, Montoro, podem arribar
a acords, podem arribar a convenis, però les competències són
de cadascú.

Tornem a l’aparcament dissuasiu d’Es Mercadal, en una
hectàrea s’hi poden aparcar, ordenadament, 450 cotxes; si ha de
ser dissuasiu ha de ser perifèric, fora del casc urbà. Posem que
l’ajuntament paga l’expropiació de sòl rústic a 10 euros el
metre quadrat, un preu molt més que generós, a Menorca sol
ser entre 6 i 8 euros; en haver requalificat els terrenys, pagats
a 10 euros, i haver fet les obres, Es Mercadal tindrà un
neopostaparcament de 22 hectàrees, 9.900 places de pàrquing,
dues places per cada mercadalenc, comptant els infants, els
impedits i els desplaçats. Rigor,...

(Alguns aplaudiments)

... rigor i equitat, rigor i equitat, perquè el PP també ha
presentat una esmena que destina 500.000 euros a aparcaments
dissuasius de 65 ajuntaments, poda inclosa els restants de les
Illes Balears. Equitat.

(Alguns aplaudiments)

Més coherència, més coherència, manteniment de pisos de
l’IBAVI, 550.000 euros amb tres esmenes selectives i una
esmena que vol suprimir 2 milions de la partida de
manteniment dels mateixos edificis, són vostès el Gustave i el
Gustave Eiffel de l’enginyeria pressupostària, 400.000 euros
per crear una línia d’ajudes per a assessorament jurídic a
famílies i, cometes, resta de propietaris que pateixen ocupació
il·legal, ja n’hi ha d’assessorament públic, és públic i de franc,
i la justícia per a qui la pot pagar és gratuïta, deuen voler
rescatar Rudolph Giuliani, que s’ha quedat sense feina, i no pot
pagar-se el tint capil·lar.

Altressí, hipoteca compra fàcil, 500.000 euros per a avals
per a l’adquisició d’habitatge habitual, cent per cent de la
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taxació, aquí hem d’avalar tothom indiscriminadament,
qualsevol pis, casa o xalet? Equitat marca de la casa.

Ítem més, gairebé 10 milions del deute per a un pla de
rescat a famílies per a accés a l’habitatge, ara s’apunten a les
polítiques de lloguer; a la proposició de llei del doctor en
economia immobiliària, Sr. Costa, mes de juny, gairebé van
ignorar el lloguer. El Sr. Company va necessitar un any i mig
per adherir-se al pla estatal, que era de Rajoy. Grau
d’execució? Zero per cent, ni una sola convocatòria va fer el
Sr. Company d’ajudes a lloguer. El pla, el nou pla dóna
resposta a les necessitats de qui més ho necessita, ningú no
quedarà sense suport.

S’han oblidat enguany de l’esmena que volia impedir que
el Govern convencés els grans tenidors per a la cessió temporal
dels seus habitatges, enguany no només que sí que convencem
els grans tenidors, sinó que, endemés, els hem de finançar els
advocats.

Continuem amb l’antologia, Ports IB, 3 milions per als ducs
d’alba de Son Blanc, Son Blanc va ser la conseqüència d’un
gran pacte polític entre el Govern Jaume Matas, no sé si el
recorden, i el Consell de Menorca, presidit per Joana Barceló,
arran de la dura rissaga de Sant Joan del 2006. Els creuers, per
als quals són els ducs d’alba que vostès proposen farien
impossible el trànsit regular de passatgers i de càrrega, que és
pel que es va construir el port. Respectin el model de port que
es va pactar, els socialistes l’hem respectat, el respectam i el
respectarem, per al PP els acords només són útils quan li convé
a l’hora de reclamar, no quan governen.

Més enllà de posar mesuradors de CO2 arreu, cosa que ja fa
el Govern, el PP no ens proposa gairebé res de nou, la veritat
és que no sé perquè em dedic a parlar de les esmenes del PP
quan el Sr. Camps ni s’ha molestat a presentar-les, deu trobar
que són impresentables.

(Remor de veus)

No ha justificat, no ha justificat, no ha justificat cabalment
ni una sola de les esmenes i, com he pogut veure, els pisos de
l’IBAVI no només tenen cuina i dormitoris, sinó que també
tenen banys, el bany que li ha donat el Sr. Camps amb conseller
d’Habitatge.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Les 14 esmenes que han presentat són reciclades i la resta
són fàcilment compostables.

La pandèmia com si no existís, diuen que els doblers on
estan millor és a les butxaques dels ciutadans, de quines
butxaques parlen? De quins ciutadans? La resposta la tenim a
les seves propostes fiscals, les del doctor en economia
immobiliària, el Sr. Costa, que tendria conseqüències fatals
també per a les polítiques de mobilitat i sobretot d’habitatge,
només els importa la corba de Laffer, ja que parlam de
mobilitat haurien de saber que la corba de Laffer és criminal,
(...) fiscal a l’inrevés, inclinat cap a la cuneta de la societat,
sempre hi derrapen els mateixos en aquest revolt de la corba de
Laffer...

(Alguns aplaudiments)

..., la corba de Laffer expulsa de la via de la prosperitat les
persones que hi avancen amb més dificultats, afavoreix una
indigna segregació econòmica a favor dels que més tenen. A la
pandèmia açò encara és més injust que mai, ni Laffer ni els seus
hereus, ni Aznar, ni Casado, ni el doctor Costa i Costa ni el
portaveu interí Company, no tenen cap altra resposta, davant la
pandèmia i davant el Govern, que clamar, també quan parlam
d’habitatge o de mobilitat, en demanda d’una llibertat falsària,
egoista i letal; falsària, perquè confonen llibertat amb poder fer
vostès el que els doni la real gana; egoista, perquè volen fer el
que els doni la real gana a vostès, no tothom; i letal, per a la
immensa majoria, perquè no és (...) camuflat la prepotència
congènita dels poderosos.

(Alguns aplaudiments)

El patró, el patró d’aquesta llibertat el va tallar Aznar:
“¡Quién me va a decir cuántas copas me he de tomar!”. La
democràcia no és només...

(Petita cridòria)

... la democràcia no és només com pensen molts membres de la
dreta siamesa... -sí, ja sé, Sr. Camps, que a vostè li agrada més
encendre el foc que apagar-lo, però es posi tranquil-, la
democràcia no és només com pensen molts membres, la dreta
siamesa, una forma d’organització social, és també un sistema
de valors, de principis ètics, i en aquestes estam, en la defensa
d’aquests valors en aquesta banda del mur. En aquesta sí hi ha
la majoria, una majoria que és més ampla encara políticament
però també socialment que la que dóna suport explícit al
Govern.

Poden continuar vagant, si volen, com ànimes amb pena per
l’estepa del ressentiment, no els hem usurpat res, el lloc de
cadascú és conseqüència de la voluntat ciutadana. El futur no
és una propietat privada, no és privatiu de vostès, poden
continuar bufant, si volen, contra la Tramuntana, no
aconseguiran detenir els esforços de les ciutadanes i dels
ciutadans de les Illes Balears, d’Espanya i d’Europa per sortir
de la pandèmia amb una economia i una societat més justa, més
pròspera i més igualitària que la que el virus els empeny a
deixar enrera. El virus ens ha obligat, els ha obligat a exhibir-se
tal com són, els ha despullat ideològicament, els ha passat,
senyores i senyors del PP, com al rei del conta contes major del
Parlament, en el fons de moltes de les seves esmenes no hi ha
res més que nuesa moral. Ja poden continuar, si volen,...

(Alguns aplaudiments)

..., bufant contra la Tramuntana...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, tendría que ir terminando, por favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -acab, Sra. Presidenta-, vivim uns temps socialment i
econòmicament grisos, tristament ennuvolats, ennuvolats per
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més que alguns de vostès, alguns, no tots, però molts més dels
que seria de desitjar, continuen “impasible el ademán”, nit i dia
cara al sol, però el sol, quan torni sortir, que tornarà sortir, ho
farà per a tothom sense exclusions, ningú no quedarà a l’ombra
de la misèria, els agradi a vostès o no els agradi.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup del Partit Popular
doncs donam el nostre suport i que es recuperi el més ràpid
possible el Sr. Jiménez d’aquesta situació que hem viscut tots
aquí amb ell.

Quant a... està bé el Sr. Borràs per donar exemples, ara que
acaba d’entrar la Sra. Francina Armengol, ens parla de copes,
el seu representant socialista ens parla de copes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, Sra. Garrido, deixi’m dir el que consideri, gràcies.

Quant al nou model, vostès ens diuen que nosaltres no
tenim model i que sembla mentida que haguem presentat
l’esmena a la totalitat, a mi em sembla que està més que
justificada, per tant, el debat primer, vostès que duen tants
d’anys, el Sr. Borràs, com el Sr. Pons, tants d’anys dins la
política, una cosa és l’esmena a la totalitat i una altra cosa són
les esmenes parcials. Per cert, d’aquestes esmenes parcials, 451
n’ha presentades el Partit Popular i vostès ens demanen
consens, ens demanen altesa de mires i han estat incapaços
d’aprovar una única esmena del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, menys predicar i més...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... menys predicar i més exercir la democràcia, perquè vostès
només entenen una democràcia, lentejas, o las tomas o las
dejas. I el model de polítiques de vostès, sap qué se’ls dispara,
senyors del Govern d’esquerres? El preu de l’habitatge, les
peticions d’HPO, els desnonaments, la pobresa, l’atur; per tant,
en açò és en el que han de fer feina per poder millorar el bé
dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Quant al Sr. Ferrà, ha fet un comentari que m’ha creat
interès, perquè quan...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí, sí, sí- perquè ha dit que el tema de mangarrufes, als seus
socis de Govern, el Partit Socialista sabem tots que són
mangarrufes, vostès tenen encara la valentia d’anar de cara,
però el Partit Socialista, que el Sr. Pons veig que es posa de
perfil, no li interessa, són uns autèntics especialistes en
cooperatives d’HPO; el Sr. Borràs també ho deu conèixer, és
una persona de Menorca, el Sr. Santos Hierro, i tenim un bon
exemple en no seguir el que es feia amb les cooperatives
d’habitatge públic.

El Partit Popular aposta, vol habitatge públic amb les dues
modalitats, lloguer i de compra, però vostès no em podran
negar que al ritme que vostès tiren endavant les seves
promocions, el problema és per a avui, és per a demà, és per a
l’any que ve, és per d’aquí un parell d’anys i hem de cercar
altres fórmules i, per açò, una altra justificació més que no
puguem acceptar les seves polítiques i molt menys aquests
pressuposts que ens acaben de presentar.

Per tant, quant a les esmenes, agrair les esmenes del Partit
Ciutadans i VOX, aprovarem una sèrie d’esmenes de cada un
d’aquests partits, nosaltres sí que fem i aplicam la democràcia,
no el que ens fan els partits del Govern que ens aproven ni una
única esmena, per tant, no parlin de democràcia que...

(Remor de veus)

...  que vostès ja la tenen molt enfora.

Quant a l’habitatge, recordar una vegada més, la Sra.
Cladera hagués fet una bona gestió dels doblers de l’habitatge,
no haguérem trobat, desgraciadament, el Partit Popular aquests
40 milions d’euros de deute. El Partit Popular també, que al Sr.
Borràs li agrada recordar segons quina part de la història, quan
van actualitzar o van fer la Llei de ports, fruit d’aquesta Llei de
ports que quan vostès van tornar accedir a aquest govern, tenen
aquests nombres en positiu, però açò podran eixugar el deute
que hi ha, perquè...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., gràcies, gràcies, gràcies a aquesta actualització de la llei. Ja
veig que l’irrita, perquè diem la veritat, perquè diem la veritat...

(Remor de veus i algunes rialles)

... i vostès no volen acceptar les coses que puguin haver fet els
altres.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats.

EL SR. CAMPS I PONS:

I per acabar, per acabar, senyors diputats, em sembla que si
realment vostès volen tenir qualsevol tipus de suport, qualsevol
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tipus d’aproximació del partit principal de l’oposició no ens
facin el que ens fa el Sr. Pons, que aquí ens demana, en el
darrer plenari dels pressuposts, si apostam o no pel tramvia, em
sembla que les coses no es fan així; vostè i jo, quan ens vam
conèixer, ens vam conèixer políticament, em sembla que hi
havia una altra manera de procedir, quan hi havia reunions el
cridaven, l’oposició participava, participava...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, és que vostès el que no poden fer és aquí un atracament
a mà armada, aquí venim, si o no, no, no, no, les coses
s’asseuen, es convoquen, es debaten i a partir d’aquí després
direm si estam d’acord o no, però vostè el que no pot fer és
voler que ens decidim d’una cosa que no coneixem. Per tant, el
sentit comú, responsabilitat i...

(Remor de veus)

... açò és el que vostè no practica, Sr. Pons.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A lo largo de estos tres días de
debate, esta es hoy mi última intervención, se han permitido
ustedes decirnos cómo teníamos que ejercer la oposición e
incluso cómo organizar nuestro grupo parlamentario; jo me voy
a atrever a lo mismo, lamento que se haya ido ahora la Sra.
Cano, porque me iba a dirigir personalmente a ella, pero me
puedo dirigir a todo el Grupo Socialista, solo tengo una
petición: el año que viene, en lugar de dejarlo para el final,
colóquenme ustedes al Sr. Borràs al principio, porque, aunque
no estoy de acuerdo en nada del fondo de lo que usted dice, me
encanta cómo lo hace. Y, dado que no tienen ustedes fondo, por
lo menos me divertiré con las formas, es la única petición que
le hago.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Y ahora quisiera abusar de la benevolencia de la
presidencia, dado que me he ceñido escrupulosamente durante
todo el debate a todos los tiempos, para emplear este último
turno, simplemente, en dar las gracias al presidente y portavoz
de nuestro partido, a mi compañera Idoia, a los trabajadores de
nuestro grupo parlamentario, Eduardo y Agustín, a nuestros
compañeros del consell, a Toni Camps, a todos los miembros
de VOX, que, aunque he sido yo el que ha subido a esta
tribuna, no hubiera sido posible hacer este trabajo si no hubiera
sido por su trabajo y su colaboración durante todos estos días.

Por supuesto, dar las gracias a los trabajadores de la
cámara, a la Mesa, a los diputados y consellers que tan fácil me
han hecho mi trabajo.

Y, por último, dentro de muy pocas fechas vamos a celebrar
la Navidad, yo espero de verdad que el niño Dios, cuyo
natalicio vamos a celebrar, les traiga a todos ustedes salud y
prosperidad, a todos ustedes, a sus familias, al conjunto de los
ciudadanos de Baleares y a esta gran nación que es España.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, malauradament, en aquesta secció no hem pogut
transaccionar cap de les nostres esmenes que, com he anunciat
abans, estaven orientades a innovació, a compra pública
innovadora i a determinats estudis per prendre decisions
correctes en un moment actual que la situació és tan canviant
que requereix tenir la màxima informació possible.

De totes maneres, estic agraït perquè, gràcies als punts es va
aprovar la moció que vam presentar a l’octubre, fem feina i
volem que la col·laboració publicoprivada en habitatge
assequible sigui una realitat el més prest possible.

Sobre les esmenes que han presentat altres grups
parlamentaris, El Pi, que ha presentat 7 esmenes, aquí hi tenim
diversitat en el sentit del vot i manifestar que votarem en contra
d’una creació d’una companyia aèria pública, amb fons públics,
una companyia que...

(Pausa)

... ¿Pasa algo? Ah, que no hi havia temps! Vaja... I considerem
que la iniciativa privada a les Illes Balears ja és prou important
en aquest sector, aeri, i que a més és una iniciativa que s’ha
d’impulsar i també en formació professional, en formació en
ensenyament dual, tot el que sigui tecnologia aeronàutica és
molt important per a les nostres illes i és molt important que les
empreses tenguin empenta per crear aquests tipus de societats
que permetin tenir companyies aèries de les Illes Balears. 

Sobre les esmenes de VOX, bé, ja ho hem comentat. Duim
els tres dies de procés d’aquesta tramitació d’aquest projecte de
llei de pressuposts, no estem d’acord que d’aquí a quinze dies
determinats ens públics -molt necessaris- es quedin sense cap
mena de finançament, o sigui que l’IBAVI, el dia 1 de gener,
tengui zero finançament perquè s’ha duit a un fons COVID que
sí, per ventura amb molt bones intencions però, clar, per una
gestió eficient de l’administració pública, no ho veiem bé i,
evidentment, votarem en contra de les esmenes. 

Sobre les esmenes del Grup Mixt, bé, esperem que es
puguin realitzar aquestes obres que vostès han plantejat, de
totes maneres, com tot, no?, els recursos públics són limitats i
esperem que es puguin fer al més prest possible dins d’una
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organització de com es gestiona la construcció d’habitatge de
protecció oficial. 

A les esmenes del PP, aquí tenim molts criteris de selecció
de vot. A la major part hi votarem a favor; votarem en contra
a les esmenes a la totalitat de les seccions o de les empreses
públiques; ens abstendrem a les esmenes de substitució, que
considerem poc concretes, això de treure doblers d’una secció,
d’un capítol -principalment capítol 1, capítol 2- per passar-lo
a una altra secció sense acabar de concretar la finalitat no ho
veiem clar; i ens abstendrem també a l’aportació d’avals per a
la compra d’HPO també perquè la considerem poc concreta; i
tampoc no votarem a favor de partides que provenen de la
secció 34 de deute públic perquè considerem que el deute no
s’ha d’incrementar en una situació com la que tenim, que
segurament s’haurà d’estirar per fer ajudes socials i ajudes del
drama que està ocasionant la crisi generada per la COVID, hem
de tenir molt rigor d’on agafem les partides pressupostàries de
cara al pressupost 2021.

Finalment, una opinió. El debat d’aquesta secció ha semblat
un toma y daca de fotos, jo aquí estic fent obres, aquí hi ha
solars que estan buits... I, en definitiva, el que considerem és
que, si bé ja des del principi de legislatura, amb el Sr. Pons, que
vam demanar amb rigor totes les obres que estaven
pressupostades, quin percentatge d’obra estava realitzat, i les
vaig visitar, al principi de legislatura, per anar fent un control
de construcció de totes aquestes obres públiques tan
necessàries, sí que és ver que el Govern ha anat fent pedaços
durant aquest any de dues lleis que, com he manifestat abans,
demostren que no van estar encertades, que van ser la Llei
d’habitatge i la Llei d’urbanisme. La Sra. Sureda ha dit “no, és
que, clar, la llei d’urbanisme està bé -o d’habitatge-, però com
que els tràmits són molt complicats...” Això precisament! És
que una llei d’urbanisme i una llei d’habitatge, el que ha de fer,
és que els tràmits no s’aturin o siguin fluids, s’han anat fent
pegats amb decrets llei, el famós 3/2020, per agilitar les obres
de l’IBAVI, o fins i tot, dins dels decrets llei, al 8/2020, em
sembla que també hi havia algun article que tocava la llei
d’urbanisme... Per tant, es demostra que aquelles lleis que el
Grup Parlamentari Ciutadans va votar en contra i hi va ser molt
contrari a la filosofia, no han servit.

Els grans tenidors, ni eren tan grans ni tenien tantes
propietats buides, això ha significat destinar diners que
finalment no s’han pogut utilitzar en això, i realment s’ha
demostrat que la Llei d’habitatge no ha servit per al que estava
plantejada, i que la situació del problema de l’habitatge de les
Illes Balears no se soluciona dient que agafarem habitatges
buits i els repartirem entre la gent. S’han de construir, s’han de
fer projectes, s’han de fer restauracions de barris com li estem
dient, s’ha de fer ..., en definitiva, s’ha de fer molta de feina. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

 Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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, primer, desitjar milloria
al Sr. Jiménez, li volia explicar el que suposa o que sembla que
ha suposat una errada que hagi sortit el tema de les ajudes en
energia en aquesta secció, es podria haver arreglat en aquesta
secció però bé, amb voluntat sempre es pot fer, ja ho parlaré
amb ell en un altre moment. 

Al Sr. Pérez-Ribas, jo no li vull dur la contrària,
evidentment, totalment d’acord amb l’agilitació de les
tramitacions, totalment d’acord; però és ver que també amb
solars públics s’han de passar..., els ajuntaments els han de tenir
així com toca... Bé, sí, que..., hi ha una tramitació. 

El tema dels vols, de la companyia aèria, tant per al Sr.
Borràs, pot ser publicoprivada i jo no deman que es faci, jo
deman que es faci un informe, i que ha dit que hi ha moltes
companyies, sí, però també és cert que contínuament apugen els
preus, que el 75% de descompte no és eficient i de qualque
manera hauríem d’intentar que això se solucionàs...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, que tots estam cansats... Agraïm la transacció que se’ns
ha fet, l’acceptarem, pensam que això pot millorar en el futur
per poder obtenir habitatge social i, per acabar, a descansar,
hem fet tres dies molt intensos, bon cap de setmana i supòs que
dimarts seguirem. Gràcies, president. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Començam el torn de contrarèplica.
Pel Grup Parlamentari d’Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Molt breument, primer vull agrair els
bons desitjos de recuperació als diversos portaveus que s’han
pronunciat, i únicament -perquè això no era la meva secció com
tots sabeu-, només acceptaríem una esmena que té una
transacció en el cas que el Grup Parlamentari El Pi l’hagi
acceptada. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, des de MÉS per
Mallorca, evidentment també donarem suport a aquesta
transacció amb el Grup Parlamentari d’El Pi. I, dit això, tanc el
debat de Mobilitat i Habitatge i volia centrar la intervenció,
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primer de tot a donar l’enhorabona a la consellera d’Hisenda,
crec que -jo ahir ja li vaig comentar-, crec que ha estat una gran
gestió dels pressuposts, no només en l’elaboració sinó també en
la gestió; MÉS per Mallorca està satisfet d’aquests pressuposts
i, com hem manifestat ja en comissió i en altres ocasions, l’únic
emperò -però no teníem opció- és que ens hauria agradat que
haguessin estat aquells pressuposts que reaccionaven a la crisi
amb el finançament i no amb l’endeutament, però quan..., tenim
els recursos que tenim i s’ha de fer front a la situació com la
que s’ha de fer front, si s’ha de fer amb endeutament, es fa amb
endeutament. 

Una de les nostres prioritats era molt clara: un gran acord
a l’esquerra, un acord amb MÉS per Menorca i amb Gent per
Formentera. Formacions germanes, formacions amigues, que
treballen des de l’esquerra, des del sobiranisme, des de
l’insularisme i des de l’ecologisme.

Estam satisfets perquè són uns pressuposts que davant d’una
crisi reaccionen d’una forma molt distinta a com es va
reaccionar amb el govern de José Ramón Bauzá. Reforçam els
serveis públics: la sanitat, l’educació i la protecció social. Les
polítiques públiques surten empoderades, empoderades. No
s’agafa la línia de la privatització, s’empoderen, s’empoderen
les polítiques públiques, l’administració pública.

Per a nosaltres aquesta prioritat de treballar l’eix de
l’esquerra era un dels objectius que havien d’aconseguir. Clar,
quan va sortir el fet que els mitjans de comunicació, acords,
possibles acords amb Ciutadans, clar, aquí evidentment ens
posam, ens posam tots nerviosos a veure què passarà, quin
acord polític, quina línia política hi ha amb Ciutadans i, clar,
s’han d’articular majories parlamentàries per treure endavant el
pressupost i nosaltres sabem que 32 diputats a l’esquerra
sumen. Hi ha una cultura en aquest pacte on jo em sent molt a
gust de poder pactar i arribar a acords amb El Pi.

Aquests són..., però bé, per a nosaltres objectiu complit i
satisfets perquè aquests són també els pressuposts de la major
despesa social, amb la consellera Fina Santiago al capdavant.
Estam satisfets perquè són uns pressuposts que segueixen en la
línia de treball en memòria històrica i són uns pressuposts
també de l’Oficina de Drets Lingüístics i de la política
lingüística de la Sra. Agustina Vilaret i també són uns
pressuposts del cànon de residus, és a dir, fiscalitat verda sobre
els pressuposts de 2021 amb el Sr. Miquel Mir de conseller de
Medi Ambient. Per tant, són els pressuposts de l’Oficina de
Drets Lingüístics, del cànon de residus, de la despesa social i
de memòria històrica, entre molts d’altres.

Clar, les prevencions de MÉS per Mallorca amb Ciutadans
són clares i les hem de recordar perquè nosaltres no oblidam
qui és Ciutadans. Ciutadans és un partit que va néixer per
combatre el catalanisme, el catalanisme, l’any 2006. Sí, sí, sí,
i tant, el catalanisme polític, social, cívic. Sí, senyor, vostès
varen néixer per a això i vostès vénen d’una plataforma
anticatalanista a Barcelona, creada ja abans de 2006.

(Remor de veus)

Vostès, vostès són el partit que han acollit -són paraules del
Sr. Biel Barceló, no meves-, el pitjor president de la història

d’aquesta comunitat -com deia el Sr. Biel Barceló-, i això que
n’hi havia un a la presó, i vostès són el partit que han acollit el
Sr. José Ramón Bauzá, un personatge que va dissenyar uns
pressuposts durant quatre anys diametralment oposats, oposats,
als que avui aprovam. Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, no
ho oblidam.

Les transaccions amb Ciutadans han estat transaccions
toves, toves, no passa res, crec que el Sr. Rodríguez ho ha
expressat, són toves, res a dir. Ahir, Sr. Méndez, vostè feia
referència a aquest viatge de Ciutadans a la recerca del centre,
són paraules textuals seves, a la recerca del centre. Jo li desig
molta sort, és a dir, crec que el Sr. Melià li va dir, el centre es
practica, tot es practica. Ara bé, els titulars és que vostès són de
viatge, són de viatge cercant un espai de confort perquè allà on
són no estan confortables. 

Jo només li dic, cerqui el que vulgui, però no s’acosti molt
perquè si s’acosta molt...

(Remor de veus)

... si s’acosta molt sortirem també a trobar-nos, sortirem a
trobar-nos.

Sr. Méndez, jo li desig que siguin, com ha dit vostè avui
matí, sostenibles en aquest viatge, siguin forts, no caiguin, no
caiguin, perquè tothom, tothom baixa les escales com vol, no
és veritat?, o com pot, o com pot encara que sigui rodolant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Només fer una valoració molt
breu sobre l’aprovació dels pressuposto. Crec que hem de
valorar que aquests són els únics pressuposts en els darrers anys
on no hi ha hagut cap sobresalt ni cap sorpresa. Modestament
crec que això sobretot és gràcies a l’acord que es va arribar
amb MÉS per Menorca, que ha garantit aquests 32 vots,
aquests 32 vots, als quals feia referència el Sr. Ferrà, jo crec
que això demostra que quan hi ha...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... per part del Govern hi ha voluntat de quallar aquesta majoria
d’esquerres, aquesta majoria d’esquerres existeix, crec que ha
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estat un bon precedent per evitar-nos sorpreses, sobresalts, que
l’únic que fan en aquests moments és embrutar la imatge de la
política per part dels nostres ciutadans. Nosaltres hem estat a
l’alçada i esperem que aquesta dinàmica pugui continuar.

Gràcies, Sra. Consellera, i gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. A la meva intervenció d’abans ja he
parlat que hi havia un mur imaginari, però políticament ben real
en aquest parlament. Ja he donat la gratitud per la
col·laboració, la capacitat de diàleg, la voluntat de diàleg, la
voluntat d’acord dels grups que estan a aquesta banda del mur.
Permetin que em dediqui a parlar del que passa més enllà del
mur, més enllà de la frontera visible.

Vostès han parlat durant aquests tres dies, sis dies, de la
cultura de l’esforç i dos terços dels grups no han fotut ni brot,
no han fet palada de tots els pressuposts, han deixat el Sr.
Rodríguez de Rodríguez durant sis dies.

(Algunes rialles)

I el Sr. Rodríguez en funcions de monosabio no ha fet res
més que expel·lir debat rere debat els seus (...) malaltissos i les
seves paranoies biliars. Ha fet com aquell humorista amargat
que repetia cada nit en un bar canalla de mala mort, dia sí i dia
també, amb distintes paraules, però el mateix argument el
mateix acudit, el mateix chiste masclista, groller i sense cap
gràcia.

(Alguns aplaudiments)

Parlen de cultura de l’esforç i reclamen esforços a
alternatives a l’ús del cotxe. Ells, que no són capaços ni per
manifestar-se d’abandonar el cotxe, ni per manifestar-se són
capaços de baixar del cotxe. I ens acusen de marxistes, com si
fos un insult, i per defensar els (...) Groucho Marx. Permetin-
me que jo el citi literalment -cometes- “perdonin que els digui
senyors, perquè pràcticament no els conec” -tanc les cometes.
Ni tenc ganes de conèixer-los, hi afegiria jo. 

PP. El PP ha dit i repetit ad nauseam durant aquests dies
que aquests pressuposts no serveixen per fer front als
problemes de salut, socials i econòmics causats per la COVID.
I com ho haurien de ser, m’he demanat jo, aquests pressuposts
salvadors? Les seves esmenes no ho expliquen, ben al contrari.
Com que no ho expliquen les seves esmenes he decidit anar a
consultar l’oracle, a veure què ha fet el model a seguir, la musa
del PP, a veure què ha fet Isabel Ayuso. 

Isabel Ayuso a dia d’avui, 18 de desembre, no ha estat
capaç encara d’aprovar els pressuposts del 21 al Consell de
Govern de la comunitat.

(Alguns aplaudiments)

Hauran de prorrogar pressupostos. A l’Assemblea de
Madrid, a l’Assemblea de Madrid no esperen per ara que
arribin els pressuposts que han de salvar de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, Sr. Sagreras, (...), per més que assagi no aconseguirà
guanyar el concurs de la VOX Kids.

(Alguns aplaudiments)

I ja que per al 21 no tendran pressuposts els eximirà,
eximirà que farien..., que són els pressuposts de 2020 de
Madrid. 

El PP ha parlat aquí durant tres dies d’organismes superflus:
l’Institut Balear de l’Energia superflu, Sobirania Alimentària
supèrflua, esmenes a la totalitat de l’IBDona, IBAVI, Ports IB,
fins i tot la innocent Fundació Robert Graves ens l’hem de
carregar. 

Pressuposts 1020 Madina Ayuso, la musa, no és un
exemple, 75.084 euros de sou anual, 5.999,32 cèntims més que
el sou de la presidenta del Govern de les Illes Balears. Càrrec,
presidente del centro de asuntos taurinos de la comunidad de
Madrid.

(Alguns aplaudiments)

... de profesión torero, más cornadas, más cornadas de la
PREE.

Funcions, funcions segons els pressuposts, defender la
pureza de la fiesta y explotar la Plaza de las Ventas...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Els pressuposts d’aquí defensen, protegeixen la vaca de raça
menorquina, els d’allà defensen la pureza de matar toros,
ovación y vuelta al ruedo per a vostès.

Si no volen que parlem de Madrid, parlem d’aquí, de (...) al
PP, un paniaguado va cobrar 5.469 euros per deu mesos de
presidente de la Fundació del Desenvolupament Sostenible -
sostenible, Sr. Méndez-, va ser dissolta la fundació el novembre
del 2011, el paniaguado va cobrar fins al maig del 2012, va
deixar un dèficit de 136.682 euros en deu mesos, el
paniaguado va vendre els porcs, el paniguado va vendre els
porcs de raça mallorquina que es preservava al Galatzó per
comprar una enorme bandera, española por supuesto.

Els porcs duen feina,  cultura del esfuerzo, i si són de raça
mallorquina es veu que no fan uns bons botifarres, els
botifarres han de ser de porc foraster...

(Algunes rialles)

Estic parlant del PP, del Govern on el Sr. Company... era
conseller. 
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Europa, el PP s’ha passat tres dies sembrant dubtes sobre si
arribaran o no els fons europeus, qüestiona Europa, no els
agrada Europa, aquesta Europa que ha decidit avançar en un
canvi de model econòmic i social més igualitari, superador del
criteri de distintes velocitats i que aposta per l’economia
circular, les energies netes i la digitalització. En aquestes hi
està la gran majoria d’Europa, inclosos aquells de gairebé tots
els partits conservadors, però el PP és escèptic davant Europa,
aquesta Europa, perquè Europa és l’escut que millor ens
protegeix de les pulsions involucionistes, les inclinacions
reaccionàries de molts de vostès. Per açò el PP prefereix aliar-
se amb el partits d’ultradreta hongaresos i "polacs", al final,
senyors del PP,...

(Alguns aplaudiments)

... al final, senyors del PP, els polacos seran vostès, els polacos
acabaran sent vostès.

La democràcia, ja ho he dit,... la democràcia no és només
una forma d’organització social, és també un sistema de valors,
de principis ètics que entre moltes altres coses fa que cap
demòcrata europeu, conservador o no, li rigui les gràcies com
el PP fa al Parlament a algú capaç de dir-li caudillo o
generalísimo a un dictador feixista i criminal.

(Alguns aplaudiments)

Només són capaços de fer-ho els polacos, els (...) de
diputats del PP de Company.

Gràcies.

(Continuen els aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyors diputats, senyores diputades, un
cop finalitzat el debat de la secció 25, Conselleria de Mobilitat
i Habitatge, procedim a les darreres votacions.

En primer lloc votació de la secció 20, començam per les
esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16598, 16609 i 16612. Votam.

18 sí, 35 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 16667 i 16668. Votam.

3 sí, 54 no, cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

En primer lloc l’esmena 16731 ha estat transaccionada,
acceptada per Ciudadanos, deman si algun portaveu no s’oposa
a aquesta transacció..., si ningú no s’oposa esmena 16731
transaccionada. Votam

39 sí, cap no, 18 abstencions.

Ara votació conjunta de les esmenes 16730, 16732, 16733
i 16734. Votam.

19 sí, 31 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes des de la 16735 a la 16739. Votam.

23 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara votarem les esmenes del Grup Parlamentari Popular. 

Votació conjunta de les esmenes 17237, 17238 i 17239.
Votam.

18 sí, 36 no, 3 abstencions.

L’esmena 17311 ha estat transaccionada, acceptada pel
Partit Popular. Deman si algun portaveu s’hi oposa... Si tothom
hi està d’acord, votam l’esmena 17311 transaccionada. Votam.

53 sí, 1 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 17312. Votam.

21 sí, 31 no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17313, 17314 i 17315.
Votam.

23 sí, 31 no, 3 abstencions.

Votació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Habitatge. Votam les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. 

Votació conjunta de la 16490 i 16494. Votam. 

3 sí, 31 no, 23 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16491, 16492 i 16523.
Votam.

22 sí, 32 no, 3 abstencions.

L’esmena 16495 ha estat transaccionada, acceptada per El
Pi, deman si algun grup parlamentari s’hi oposa... Si ningú no
s’hi oposa passam a votar la 16495 transaccionada. Votam.

47 sí, 2 no, 8 abstencions.

Votació de l’esmena 16533. Votam.

3 sí, 50 no, 4 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Esmenes 16599, 16605, 16606, 16610, 16635.
Votam.

18 sí, 36 no, 3 abstencions.
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Votació de les esmenes 16669 a 16681. Votam.

3 sí, 54 no, cap abstenció.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Votació conjunta de les esmenes 16751 i 16752.
Votam.

5 sí, 32 no i 20 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16753 i 16754. Votam.

8 sí, 31 no, 18 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16786, 16797 i 16827.
Votam.

21 sí, 30 no i 6 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President? D’aquesta llista, si poden llevar les 17316 i
17320. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que es refereix a fer una votació separada...

(Algunes rialles)

Passam a votar en primer lloc la 17316. Votam.

18 sí, 31 no, 8 abstencions.

Ara votarem la 17320. Votam.

18 sí, 31 no, 8 abstencions.

Ara passam a votar conjuntament les esmenes 16997,
17001, 17004, 17008, 17009, 17011, 17317, 17318, 17321,
17325, 17326, 17328 i 17329. Votam.

23 sí, 31 no, 3 abstencions.

Digui, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, de la propera llista demanaríem votació
separada de les 17332 i 17333. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Ara votam la 17332. Votam.

15 sí, 31 no, 11 abstencions.

Ara passam a votar la 17333. Votam.

15 sí, 31 no, 11 abstencions.

Ara passam a votar de manera conjunta les esmenes 16998,
17000, 17003, 17005, 17006, 17193, 17301, 17305, 17319,
17322, 17323, 17324, 17327, 17334 i 17335. Votam.

20 sí, 31 no, 6 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 16999, 17002, 17012 i
17013. Votam.

18 sí, 31 no, 8 abstencions.

Votació de l’esmena 17189. Votam.

15 sí, 31 no, 11 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17240 a 17243. Votam.

18 sí, 36 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 17244. Votam.

18 sí, 36 no, 3 abstencions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Deman la paraula per comentar que vàrem detectar una
incorrecció tècnica, tots els portaveus tenen la modificació de
l’errada material i és a efectes d’incorporar-la, que era la
supressió de l’apartat 5 de l’annex 20.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquest president té el document que coneixen tots els
portaveus i en funció de l’article 136.1, es poden incorporar
esmenes per error o incorreccions tècniques, terminològiques
o gramaticals, que és el cas.

Per tant, ara votaríem com esmena la supressió de l’apartat
5 de l’annex 20 i la modificació de la introducció de l’annex 20
i de l’article 4 del projecte de llei. Passam a votar. Votam.

37 sí, cap no i 18 abstencions.

Començam la votació de l’articulat.

En primer lloc votarem els articles als quals es mantenen
esmenes. Si ningú no demana votació separada, votació
conjunta dels articles 10, 11, 17, 18, 22, 34, 35 i 39, de la
disposició addicional novena, de la disposició final tercera i de
l’exposició de motius...
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, demanam votació separada de l’exposició de
motius.

EL SR. PRESIDENT:

Idò feim en primer lloc la votació del que no és l’exposició
de motius. Votam.

34 sí, 23 no, cap abstenció.

Ara votam l’exposició de motius. Votam.

36 sí, 18 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, president. Demanam la votació separada de l’article 16,
per favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

16. Idò votam l’article 16. Votam.

35 sí, 21 no i 1 abstenció.

Ara passam a votar els articles 12, 14, 15, 21, 24, 30, 32,
33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54; a
més de les disposicions addicionals segona, tercera i desena; la
disposició transitòria primera; i les disposicions finals
catorzena i divuitena. Votam.

31 sí, 25 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 6, 7 i 9; de les disposicions addicionals primera,
cinquena i vuitena; i de l’annex 21. Votam.

31 sí, 23 no i 3 abstencions.

A continuació passam a la votació dels articles als quals no
es mantenen esmenes.

Votació de la denominació del capítol III del títol quart.
Votam.

36 sí, 6 no, 15 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
del títol del projecte, de les denominacions dels títol primer i
del capítol primer del títol primer; dels articles 1, 2, 3 i 4, amb
l’esmena incorporada; de la denominació del capítol II del títol
primer; de l’article 5; de la denominació del capítol tercer del
títol primer; de l’article 8; de les denominacions del capítol
quart del títol primer, dels títols II i III, i del capítol I del títol
tercer; dels articles 13, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 i 29; de la
denominació del capítol II del títol tercer; dels articles 31 i 36;
de les denominacions del títol quart i del capítol primer del títol
quart; dels articles 37 i 38; de les denominacions del capítol II

del títol quart i del títol cinquè; dels articles 55, 56, 57 i 58; de
la denominació del títol sisè; de l’article 59; de la denominació
del títol setè; de l’article 60; de les disposicions addicionals
quarta, sisena, sisena bis, setena, desena bis i desena ter; de la
disposició transitòria segona; de la disposició derogatòria
única; de les disposicions finals primera, segona, quarta,
cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, desena, onzena,
dotzena, tretzena, quinzena, setzena, dissetena, divuitena bis i
dinovena. Votam.

34 sí, 3 no i 20 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels annexos de l’1 al 20 amb l’esmena incorporada. Votam.

34 sí, 3 no, 20 abstencions.

Finalment es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, així
com els pressuposts de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions
que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la
tramitació d’aquest projecte de llei.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: secció 02, Parlament de les Illes
Balears; secció 03, Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears. Votam.

34 sí, 3 no, 20 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: secció 07, Consell Audiovisual de les
Illes Balears; secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat; secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme
i Treball; secció 20, Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació; secció 31, serveis comuns, despeses diverses;
secció 32, ens territorials; secció 33, serveis comuns
tecnològics; secció 34, deute públic; secció 36, serveis comuns,
despeses de personal; secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears; secció 78, Escola Balear d’Administració Pública;
secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral; E20,
EPE de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears;
E21, Institut d’Estudis Baleàrics; E23, Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears; E24, Institut Balear de l’Energia;
S10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears, Societat
Anònima; F01, Fundació per a l’Esport Balear; F02, Fundació
d’Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques; F03,
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel; F22, Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia; C01, Centre Balears Europa; C05,
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears; C11, Consorci
de Transports de Mallorca; C13, Consorci Infraestructures
ELM Palmanyola; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials Illes Balears. Votam.

31 sí, 18 no, 8 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta...
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, perdoni. Demanam votació separada de la
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors; E10,
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears; i E18,
Serveis de Millora Agrària i Pesquera.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar en primer lloc secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Votam.

31 sí, 18 no, 8 abstencions.

Ara passam a votar E10, Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. Votam.

31 sí, 18 no, 8 abstencions.

Passem a votar ara E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera. Votam.

30 sí, 18 no, 8 abstencions.

Ara passam a votar secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció; secció 15, Conselleria de Medi Ambient
i Territori; secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques
i Modernització; secció 19, Conselleria de Transició Energètica
i Sectors Productius; secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Habitatge; secció 35, fons de contingència; secció 37, Fons
d’Impuls del Turisme Sostenible; E02, Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears; E03, Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental; E04, Institut Balear de la Natura;
E05, Institut Balear d’Habitatge; E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca; E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears; E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius; E11, Ports de les Illes Balears; E17, Institut Balear
de la Joventut; i C03, Consorci Borsa d’allotjaments turístics.
Votam.

31 sí, 21 no, 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, demanam votació separada de la secció 17,
Conselleria d’Afers Socials i Esports.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar en primer lloc la secció 17, Conselleria
d’Afers Socials i Esports. Votam.

34 sí, 3 no, 20 abstencions.

Ara passam a votar la secció 05, Consell Econòmic i Social;
secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca;
secció 73, Institut Balear de la Dona, secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; E01, Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears; E19, Servei d’informació
territorial de les Illes Balears; F09, Fundació Robert Graves;

F15, Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència; F23,
Fundació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears; C02,
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears; C09, Consorci
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears; i secció 50,
Agència Tributària de les Illes Balears. Votam.

34 sí, 18 no i 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: secció 18, Conselleria de Salut i
Consum; E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears; F14, Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears; i secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears.
Votam.

36 sí, 18 no, 3 abstencions.

Finalment, votació de la fundació dels sectors públics
següent: F12, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears. Votam.

39 sí, 18 no i cap abstenció.

Una vegada acabat el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... de les Illes Balears per a l’any 2021.

Es faculta...

(Continuen els aplaudiments)

Senyors... Senyors diputats... Senyors diputats, perquè
consti al Diari de Sessions, es faculten els Serveis Jurídics de
la cambra per fer les correccions i modificacions tècniques
necessàries per tal que la llei en qüestió tengui una redacció
coherent.

I, ara sí, es dóna per finalitzada la sessió.

(Més aplaudiments)
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