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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Bon dia, senyors diputats, senyores diputades.
Reprenem el plenari amb el debat número 5, de totalitat i
globalitat. Agrupació de la secció 14, Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
14, Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, 13469; secció
05, Consell Econòmic i Social, 13470; secció 06, Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears,
13471; secció 07, Consell Audiovisual de les Illes Balears,
13472; secció 34, deute públic, 13473; secció 35, fons de
contingència, 13474; secció 50, Agència Tributària de les Illes
Balears, 13475; C01, Centre Balears Europa, 13476.

 Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les Illes Balears, 13085.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 14,
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, al programa 141A,
direcció i serveis generals de la Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors, 13577; secció 03, Sindicatura de Comptes,
13568; secció 32, ens territorials, al programa 912A, suport
financer als consells insulars, 13827; C01, Centre Balears
Europa, 13566.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 14, Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, al programa 126K, gestió de
la Junta Consultiva de Contractació, 13370; al programa 231A,
coordinació de l’acció exterior del Govern, 13371.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 14, Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, al
programa 141A , direcció i serveis generals Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, 13010.

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

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bon dia a tothom a aquesta segona
jornada de debat de pressuposts. Tal com vàrem advertir ahir
en el debat de l'articulat, ens trobam amb uns pressuposts
ficticis, irresponsables i electoralistes. Ficticis perquè es basen
en previsions d'ingressos excessivament optimistes;
irresponsables, perquè augmenten vostès la despesa de forma
excessiva, i electoralistes, perquè inclouen anuncis que són
incapaços d'executar, com han demostrat durant les sis
anualitats anteriors. 

Parteix vostè, Sra. Sánchez, d'una previsió de creixement
econòmic del 12,1%, quan cap de les entitats expertes
independents no ho estima viable, ni el BBVA ni l'AIReF
veuen probable que s'acompleixin les previsions del seu
govern; i el mateix Banc d'Espanya ha retallat aquests dies un
23% les previsions oficials de creixement en el seu darrer

informe trimestral mentre ha elevat a l'alça les previsions
d'inflació, i augura cinc anys perduts per a la recuperació.

Elements com l'empitjorament de la situació sanitària, els
problemes globals de subministrament, el retard en l'execució
dels fons europeus o la manca d'un pla de sanejament dels
comptes públics avalen aquesta realitat. I a la nostra comunitat
podem afegir el cost de la insularitat, no compensada la gestió
lenta i insegura en la pandèmia, un menor dinamisme del
consum particular i la disminució d'ingressos turístics.

La inflació assoleix Balears, amb un increment generalitzat
de preus que no vèiem fa 29 anys, duim dos mesos d'increments
històrics de l'IPC que afecta l'escenari de la compra i ara, a les
portes de Nadal, els preus pugen un 5,7% per cent, on
destaquen la llum, el gas, la benzina i tota l'alimentació, en 
general, empobrint encara més els ciutadans. És evident, Sra.
Sánchez, que les mesures del Govern d'esquerres han estat
inútils per pal·liar la pobresa de les butxaques dels balears. 

Respecte del deute públic es troba desbocat en 9.378
milions d'euros. Som una de les comunitats autònomes més
endeutades, un 29,4% del PIB és deute, i vostès en són
responsable en gran part, ja que durant els darrers anys tenien
l'oportunitat de sanejament de sanejar els comptes públics i han
incrementat el forat en 1.000 milions d'euros des del 2015. 

Igualment passa amb les previsions de recaptació de tributs.
Es fa una previsió excessivament optimista de la recaptació,
sobretot tenint en compte la previsió d'un PIB per al 2022 de 5
punts per davall el de 2019, pel que resulta difícil, per no dir
impossible, que les bestretes a compte puguin ser superiors a
les de 2019, sinó que haurien de ser més prudents. 

Tota aquesta manca d'objectivitat i allunyament de la
realitat impossibilita que la despesa en general no financera
s'incrementi en els 450 milions d'euros, com preveu vostè en
aquests pressuposts. Però per si un moment ens creguéssim en
l'escenari real d'aquests pressuposts, si ens creguessin els
somnis de la Sra. Armengol que ve anunciant des que governa,
ens trobaríem amb la sorpresa que no vénen acompanyats dels
gestos econòmics que necessita la gent per a la recuperació,
continuen fregint a imposts els ciutadans, continuen rebutjant
les propostes populars de reduir la pressió fiscal, continuen
empobrint famílies, emprenedors, joves, persones majors i
vulnerables. Són incapaços de simplificar l'administració ni de
crear una estructura pública eficaç, ni de facilitar la vida de la
gent. 

Les partides de despesa en polítics suposaran més de 14
milions d'euros a la ciutadania l'any 2022, perquè les promeses
de reducció que varen fer vostès a principi d'any han quedat en
res. No han eliminat càrrecs, ni assessors, ni gerents ,ni plusos;
es varen comprometre a reduir 800.000 euros i ni això, ni això,
Mantenen l'estructura, superposen les mateixes conselleries
amb secretaries autonòmiques i agències, engreixen el sector
públic instrumental amb observatoris i instituts i s'augmenten
el sou un 2%, sense mostrar la més mínima empatia amb la
ciutadania. 

I per què li dic tot això, Sra. Consellera d'Hisenda?, perquè
vostè és la responsable de tots els comptes públics i com a
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exemple de tota aquesta indecència que li he dit, és el cas de
l'Oficina anticorrupció, que depèn directament de la seva
conselleria, una conselleria que hauria de ser exemple de
prudència, d'austeritat, de complicitat amb la ciutadania, idò no,
la Sra. Sánchez és la primera a destinar més doblers que mai als
seus càrrecs polítics. Augmenta el pressupost de l'Oficina
anticorrupció un 40%, de 900.000 euros a un 1,3 milions
d'euros per seguir engreixant un organisme criticat per tota
l'oposició. La seva duplicitat de funcions amb la Sindicatura,
amb la Fiscalia o amb la Intervenció és evident; i la quantitat de
denúncies acumulades dins un calaix durant any i mig és
inacceptable. 

Ha mantingut vostè, Sra. Sánchez, durant quatre anys, un
director que se'n va sense donar la cara denunciant pressions,
però sense explicar ni d'aquí ni per què, i sense justificar què ha
fet respecte dels escàndols públics del seu govern ni dels
càrrecs socialistes, que es botaren la cua quan no tenien
vacunes per a la gent gran, de les irregularitats de la presidenta
Armengol, que se'n va anar de copes quan tothom estava dins
ca seva sense poder anar a fer feina; de les comissions, les
comissions pagades al despatx del seu amic advocat per la
compra de material a la Xina. Se’n van sense donar la cara. El
Sr. Far se'n va per la porta del darrere mentre vostès
incrementen el seu pressupost i el seu personal al servei del nou
director que vendrà, que suposam que serà encara més dòcil
que l'anterior.

1.300.000 euros de caprici, Sra. Sánchez, que només
serveixen per sobredimensionar el sector públic. Han intentat
fer un ús partidista de la lluita contra la corrupció i els ha sortit
el tir per la culata, ni els mateixos socis de MÉS per Mallorca,
la consideren necessària, aquesta oficina, si no, demani-li al seu
líder Lluís Apesteguía. Facin el replantejament que li demanen
els seus socis. Acceptin les nostres esmenes i destinin aquests
doblers als serveis públics que necessita la gent o a les entitats
que sí tenen atribuïdes funcions de control i fiscalització a
Balears, a la Intervenció General de la comunitat, a la
Sindicatura de Comptes, a l'Agència Tributària que també
depenen de vostè igual que l'Oficina i estan bastant necessitats
de personal i de mitjans per desplegar aquestes funcions.

Seguint amb les nostres esmenes, li proposam transferir
27,4 milions d'euros als consells insulars, un 25% del factor
d'insularitat previst perquè puguin executar les inversions
previstes a l'article 19 del Reial decret llei 4/2019, que regula
el règim especial de Balears i que són competència insular,
infraestructures de transport, sanejament, modernització
turística, investigació, patrimoni o residus, i que necessiten
finançament per ser executades, transferència evidentment
condicionada a la signatura dels respectius convenis on es
defineixen els projectes insulars a executar i les quanties
necessàries per donar seguretat jurídica i econòmica a les
actuacions que es facin. 

I, finalment, els demanam també suport per una esmena
d'afectació als consorcis que destina 60.000 euros a programes
de formació i suport amb fons europeus, ja que el que
necessiten els autònoms o els treballadors són facilitats en la
tramitació dels ajuts, no un entramat de càrrecs difusos sense
atribucions clares.

Ja ens basta amb la manca de control de fons que vostès
imposen en negar una comissió de control per tenir també un
entramat absurd de càrrecs que obstaculitzen la transparència
i la delimitació dels responsables de la gestió dels fons
europeus. 

En conclusió, Sra. Sánchez, és evident que no planteja vostè
una contenció de despesa ni supèrflua ni improductiva, ni
afronta la reducció de l'estructura política sobredimensionada,
no prioritza la prestació de serveis públics amb garantia de
qualitat, no aplica criteris d'eficiència ni d’eficàcia com
requereix l'actualitat que vivim. Anteposa les prioritats
partidistes a les necessitats col·lectives i és una llàstima que
sigui precisament la seva conselleria, la d'Hisenda, Sra.
Sánchez, la primera a fer-ho en lloc de ser un model d'eficàcia
per a la resta, lògicament, la resta del Govern funcionarà amb
el campi qui pugui que vostè ha sembrat. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Nosaltres en aquesta secció 14, la Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors, tenim dues esmenes, una esmena a la
totalitat, però és una esmena molt puntual, contra l'Oficina
anticorrupció. Per motius d'eficiència i reducció de costos
pensam que és imprescindible eliminar aquest ens de l'Oficina
de Prevenció i Lluita contra la corrupció per tal d'incloure-la
dins la Sindicatura de Comptes. Ja durant la tramitació de la llei
vàrem dir que era important que hi hagués aquesta oficina, però
que no fos com a un ens propi, sinó que estàs adherida a la
Sindicatura. 

Ahir la Sra. Sans ja ho dir, que segons el mandat de l'article
6.1 es deia que han d'existir òrgans encarregat de la prevenció
contra la corrupció i també persones especialitzades en la lluita
contra la corrupció. Pensam que és així, però també pensam, i
s'ha vist que en les funcions que s'han assumit hi ha hagut
duplicitats, duplicitat amb la Fiscalia, amb la Sindicatura de
Comptes, el cost ha estat molt superior i, com també s'ha dit,
s'incrementa i per això pensam que és important que sigui un
annex a la Sindicatura de Comptes.

S'han anat incrementant els controls durant els darrers anys.
És ver que ens hem trobat a tot l'Estat, a les diferents
comunitats, i aquí també a la nostra, que hi ha hagut casos de
corrupció, però també pensam que es varen combatre, es van
combatent i es van assumint i posant mesures perquè això no
passi. I aquesta de l'oficina... ben orquestrada i ben posada
pensam que podria ser eficient també, com dic, a la Sindicatura.

Després tenim una altra esmena que és la 13010 que vol
afegir una nova partida per possibilitar la creació del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals. La comunitat té
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conveniat, el 2020 es va conveniar amb el Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals la competència
per a la tramitació i resolució dels recursos, sol·licituds
d'adopció de mesures provisionals i qüestions d'anualitats dels
actes de procediment d'adjudicació i contractes diferits a la Llei
9/2017.

Aquest conveni és un conveni de 32.500 euros anuals amb
un... 375 més per a recurs resolt a partir d'un mínim de 65 i
pensam que es podia crear el Tribunal Administratiu a les
nostres illes ja que seria més ràpid i més eficient, i, per tant, es
gestionaria directament des de la nostra comunitat. 

Hi ha altres comunitats que la tenen, pensam -com dic- que
és més ràpid i la seva resolució és evident, i d'aquí que ens
agradaria que es tengués en compte perquè es pogués crear
aquest tribunal a les nostres illes, molts de municipis i també
l'administració en general, moltes vegades necessiten, tenen
pressa que es resolguin conflictes que hi pot haver dins els
seus... dins la seva contractació i per això pensam que millor
que es pogués gestionar des d'aquí mateix. 

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Voldria obrir un torn incidental de paraula, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Bon dia a tots i totes, senyores diputades i senyors diputats,
permetin-me que comenci la meva intervenció fent una sèrie de
reconeixements ja que serà el torn de paraula més llarg que
tendré al llarg d’aquestes sessions. Primer, un reconeixement
profund a la gran majoria de la ciutadania que amb la seva
responsabilitat, a la seva quotidiana i la seva vida professional,
al seu dia a dia actua amb responsabilitat per protegir la seva
salut i la salut de la resta de la societat; un altre reconeixement
a l’avanç de la vacunació, gràcies al qual podem mirar el 2022
amb esperança; un reconeixement també a totes aquelles
persones que malgrat les dificultats obren la seva persiana cada
dia, ocupen el seu lloc de feina o la seva activitat amb la
il·lusió de poder participar en un projecte millor per a la
societat d’aquesta comunitat autònoma, i ja al nostre nivell un
reconeixement a tots els que heu fet possible la tramitació
d’aquest pressupost de 2022, passant pel Govern també, per
tots els funcionaris, treballadors públics i també els càrrecs
polítics que han participat en l’elaboració d’aquest pressupost
passant per la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, per
tota la feina que s’ha fet, al personal del Parlament per l’esforç
continuat perquè es pugui tramitar amb molta flexibilitat perquè
han hagut de ser flexibles amb nosaltres amb l’elaboració...
aquesta tramitació del pressupost i també als diputats i les
diputades que han dedicat el seu esforç a procurar millorar
aquest projecte de pressupost.

Un projecte de pressupost que surt en un moment en què
encara hem de lluitar amb coratge i fortalesa contra la
pandèmia sanitària i que està concebut precisament per això
també. Una de les potes principals d’aquest pressupost és
mantenir la seguretat sanitària, aquesta seguretat sanitària que
ens permet continuar amb les nostres vides i també reactivar
l’activitat econòmica, concebut per mantenir aquesta xarxa de
suport públic. 

Ho hem dit diverses vegades i no em cansaré de dir-ho,
quan la Sra. Núria Riera parlava de les prioritats i de les
necessitats a les quals fa front aquest pressupost per mantenir
aquesta xarxa de suport públic i davant de la pandèmia en
matèria de serveis públics fonamentals, amb un pressupost
d’educació que s’incrementa en un 10% fins als 1.100 milions
d’euros, a una conselleria de Serveis Socials que incrementa el
seu pressupost un 30% amb la consolidació de la renda social
garantida, amb la millora de les infraestructures en matèria de
serveis socials; un pressupost concebut com a una eina per
palanquejar la reactivació amb molts de riscos, sí, Sra. Riera,
però davant els riscos un pot dir em qued aturat o tir cap
endavant, i la decisió d’aquest govern ha estat fer una passa cap
endavant per ser capaços de reactivar l’economia, de posar-nos
al front d’aquesta reactivació de l’economia i també,
afortunadament, tenim la possibilitat amb els nous fons
específics, tant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència com
el factor d’insularitat, que reconeix la manca d’inversions de
l’Estat a les Illes Balears, 183 milions per al 2022, tenim
aquests recursos per, primera vegada, fer inversions que
transformin el nostre model econòmic en un model econòmic
més sostenible, més resilient, des d’un punt de vista
mediambiental, òbviament, des d’un punt de vista social i des
d’un punt de vista econòmic.

I uns pressuposts també que neixen amb la voluntat ferma
d’aportar estabilitat a la nostra societat i a la nostra economia
en uns moments que són complicats, no? Hem assistit a la
intervenció que ha fet la Sra. Riera que, d’alguna manera, el
que fa és tot el contrari, sembrar la por o la desconfiança en les
institucions públiques i en com hem de gestionar aquesta
pandèmia i aquesta reactivació. 

És un pressupost que creix especialment en aquelles
polítiques que han de modificar i que han de millorar el nostre
sistema productiu, en sector primari, en transició energètica, en
nous sectors productius, en comerç, en indústria, en
digitalització, òbviament en medi ambient, tan important,
perquè sense una sostenibilitat a nivell climàtic ni hi haurà
pressuposts, ni hi haurà reactivació econòmica, ni hi haurà
transformació del model econòmic possible. 

Un pressupost que continua amb la feina feta en el Pacte de
reactivació i amb la feina que s’ha fet en l’elaboració del Pla
estratègic d’inversió del 2030. I aquí el que vull explicar és un
poc, també, com encaixa, perquè s’ha parlat de prioritats en les
seves intervencions, aquest pressupost en el Pla d’inversions
estratègiques 2030, està penjat a la pàgina web l’informe del
CADS, del pressupost en el Pla estratègic d’inversions, el
pressupost està íntimament relacionat amb les línies del Pla
estratègic d’inversions, amb la diversificació econòmica, la
sostenibilitat, amb la competitivitat i amb la cohesió social, i
aquest pressupost compromet recursos per a un 16% d'aquests
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4.640 milions, que és el Pla estratègic d'inversions, és a dir,
quasi 727 milions de projectes compromesos en aquest
pressupost.

Jo crec que això és important per defensar també la
coherència del pressupost que presentam avui del projecte de
pressupost, que presentam avui per a la seva aprovació, i això
sense tenir en compte altres fons europeus que s'hauran
d'incorporar en aquest pressupost, per exemple, ja sabem o ja
tenim notícia de 150 milions des de transició energètica,
millora del nostre model productiu, habitatge i mobilitat, que
encara que no estan inclosos en aquest pressupost i que aniran
a aquelles polítiques que estan detallades en el Pla estratègic
d'inversions, amb un factor d'insularitat que encara s'ha de
distribuir; el Partit Popular presenta esmenes a aquest factor
d'insularitat per destinar 27 milions al cicle de l'aigua,
benvingut sigui el Partit Popular que, sense modificar la llei, va
desafectar el cànon d'aigua, no va fer cap inversió en
manteniment d’instal·lacions hidràuliques...

(Alguns aplaudiments)

...no va fer cap inversió en millora del cicle de l'aigua en
aquestes illes; benvingut sigui el Partit Popular a la
sostenibilitat mediambiental i al cicle de l’aigua, però ja al llarg
de l’evolució d’aquest pressupost ja anirem incorporant
inversions al factor d’insularitat. D’acord al que està previst al
Règim Especial de les Illes Balears, tenim -de moment- 940
milions d’inversions en diverses matèries en aquest pressupost,
un 50% més que quan va començar la primera legislatura del
Pacte, el 2015, amb una potència inversora com no ha tengut
mai un pressupost en aquesta comunitat autònoma.

De fet, Medi Ambient és l’àrea del pressupost que, després
del que són les tres polítiques fonamentals, més s’incrementa,
arribarà a pràcticament 200 milions d’euros. Agricultura
creixerà un 20% més i arribarà a 60 milions. Comerç i
Indústria, un 34. Recerca un 8%. Cultura un 12% més... Perquè
la Sra. Núria Riera ha parlat de les prioritats d’aquest
pressupost, i aquestes són les prioritats d’aquest pressupost:
mantenir les xarxes de suport a la nostra ciutadania, per una
banda, i per l’altra banda, impulsar un cicle inversor
transformador de l’economia d’aquesta comunitat autònoma. 

Ha parlat també en les seves intervencions d’un clàssic a un
pressupost, que són els ingressos ficticis quan, el 2021, vàrem
dir que teníem un forat de 600 milions d’euros. Jo els vull
anunciar que al pressupost del 2021 probablement tancarà amb
superàvit, superior als 50 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

En el pressupost del 2020 vàrem dir que teníem un forat de
350 milions d’euros; el pressupost del 2020 es va tancar amb
un superàvit de 20 milions d'euros. Això ens permetrà, el 2021,
disminuir l'endeutament en valor absolut i el 2022, tancament
del 2022, tornar a la senda d'estabilitat amb una reducció del
dèficit com a ràtio sobre PIB de 3 punts percentuals. 

Per tant, jo crec que la història de com ha anat aquesta
legislatura avala la gestió que s’ha fet dels pressuposts i dels
doblers públics. 

En tema de tributs, la recaptació de tributs cedits i propis
durant el 2021 fins novembre és superior a la de tot l'any de
2019 i supera ITP a JD, que és aquella figura que el Partit
Popular sempre s’hi fixa molt, en 40 milions, les previsions que
hem fet per al pressupost de 2022. Per tant, la part fonamental
de les esmenes que fa el Partit Popular, que són els ingressos
ficticis o la falta de realisme d’aquest pressupost, crec que no
està en absolut justificada. 

En gestió financera, gestió financera a part de la reducció
del deute que els hem explicat, hem fet permanentment durant
aquesta legislatura una feina de renegociació del deute que ens
permet un estalvi d'interessos de 38 milions d'euros, amb la
qual cosa crec que la solvència d'aquest pressupost i la
solvència del projecte que presentam des d'un punt de vista
exclusivament pressupostari, i ja hem explicat les prioritats,
està més que absolutament justificada.

En matèria de l’Oficina anticorrupció, l’Oficina
anticorrupció depèn del Parlament i l’Oficina anticorrupció
significa modificar dues lleis: modificar la Llei de l’Oficina
anticorrupció i modificar la llei de la Sindicatura de Comptes.
El que s’ha fet des de l’executiu és, del que s'havia demanat des
de l'Oficina anticorrupció per millorar la seva gestió, aportar els
doblers necessaris per millorar els tècnics necessaris per a la
gestió de l'Oficina anticorrupció, d'acord amb el criteri del seu
director.

Si el Parlament considera que ha de tenir un tractament
diferent o els membres del Parlament, els diputats consideren
que ha de tenir un tractament diferent, són vostès que han de
modificar les lleis que avalen l'Oficina anticorrupció. Jo vull
recordar que l'Oficina anticorrupció es va crear en un moment
en què era necessari, en un moment que veníem d'una
legislatura en la qual tenim el president Jaume Matas
condemnat per corrupció i una presidenta del Consell Insular,
que va ser presidenta d’aquest parlament, Maria Antònia
Munar, també condemnada per corrupció. Jo crec que és obvi
que en aquell moment es necessitava un gest cap a la ciutadania
per dir escoltau, això no pot seguir així.

Si ara, vostès, que són els representants de la ciutadania,
consideren que hi ha un cicle diferent, que hi ha un cicle de
major confiança en les institucions públiques, o que això s'ha
de fer d'una altra manera, jo crec que entre els diputats i les
diputades d'aquest parlament ho poden plantejar; però el que fa
l'executiu és executar l'interès general i l'interès general són
vostès, i vostès representen l'interès general d'aquesta comunitat
autònoma.

En referència a les previsions econòmiques. L’AIReF ha
avaluat els ingressos del pressupost de 2022, independentment
del cicle econòmic que òbviament -i ho hem dit abans- està ple
de situacions que haurem d’anar afrontant, perquè cada dia
gestionant una pandèmia t’has d’adaptar i has d’anar afrontant
les diferents circumstàncies, l’AIReF ha avaluat aquest
pressupost en la franja de prudent en matèria d’ingressos, i jo
crec que amb aquesta avaluació que fa l’AIReF de prudent,
hem estat capaços, i això ho vull agrair a tot l'equip de Govern
i també a la resta de diputats que han millorat el pressupost en
la tramitació, ser capaços del que hem comentat des del
principi: donar seguretat a la nostra ciutadania, que realment
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estarem devora d’ells, en una situació tan complicada i tan
canviant com la que estam vivint en aquests moments i que
serem capaços d'afrontar un cicle inversor, d'assumir la nostra
responsabilitat i de fer palanca cap un model econòmic, que ha
d'aportar més oportunitats de vida als nostres joves, a les
nostres persones grans també, més qualitat de vida, i també
projectes per a l'empresariat, per a l'emprenedoria i per al
conjunt de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma. 

Abans de concloure, jo els volia demanar, aquest pressupost
no acaba aquí, això serà un pressupost dinàmic, importantíssim
per a aquesta comunitat autònoma, en el qual s’aniran
incorporant fons, en el qual haurem de discutir la distribució
del factor d’insularitat, en el qual haurem d’anar aprovant
diferents modificacions per a la incorporació de fons europeus
i la incorporació de diferents projectes. Jo crec que és un
pressupost ple de bones notícies i els vull encoratjar a aquesta
feina conjunta de compromís, qui no s’hagi incorporat al pacte
de reactivació, que es pugui incorporar als grups polítics, a les
diferents decisions que haurà de prendre el Govern.

Jo crec que l’experiència d’aquests darrers anys avala la
responsabilitat i la coherència amb la qual s’estan gestionant els
fons públics. Crec que són uns pressuposts responsables des
d’un punt de vista social fonamentalment, des d’un punt de
vista econòmic i des d’un punt de vista financer, uns
pressuposts públics que destinen més recursos que mai a la
inversió pública, a la reactivació i un any més, a les polítiques
socials.

Moltíssimes gràcies i crec que tenim una feina
importantíssima per endavant.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Consellera, aquests dies he repassat
el discurs que va fer vostè l'any passat i m'he trobat que és
pràcticament el mateix que ens ha dit avui aquí, un discurs
progressista, que han fet els pressuposts d'escut social, de la
recuperació econòmica, que enguany hem de passar pàgina de
la crisi. El mateix discurs de l'any passat resulta que és ara
enguany. I nosaltres ens demanam, com és que torna a repetir
les mateixes paraules?, és a dir, la recuperació va començar
l'any passat o la recuperació comença ara?, o és que varen
fracassar les seves polítiques de l'any passat, i ara torna engegar
el discurs de l'esperança i tal, a veure si ens recuperam? De
totes maneres, sigui l'any passat, sigui enguany, la seva resposta
és preocupant, pel que constata és que vostès han fracassat amb
aquestes polítiques i ara fa aquest discurs fàcil, no?, de cara a
la ciutadania. 

Miri, Oficina anticorrupció. No és el Partit Popular que li
reclama únicament que vostès tanquin l'Oficina anticorrupció,
són 27 diputats de 59, un 46% de la cambra que li reclamam
que gestioni amb eficàcia, amb objectivitat, que doni les

competències de control a qui les té. Però clar, vostès no donen
ni el control de la fiscalització a la Sindicatura i la Intervenció,
ni el control de la gestió dels fons europeus al Parlament.
Vostès burlen els controls a qui corresponen, darrere un discurs
amable, però burlen els controls a qui corresponen. I ara
l'Oficina anticorrupció ens diu que canviaran el director i ens
diu que ens podem asseure a parlar, a obrir la porta a la
possibilitat que puguem tancar l’Oficina. No sé si ho ha parlat
també amb els seus socis, però en el seu discurs ha dit això.
Clar, com que l'Oficina pareixia que havia de controlar aquesta
corrupció de Matas, com diu vostè, i el que està controlant són
irregularitats d'Armengol, de vacunes privilegiades, de
comissions al  Sr. Lafuente, advocat socialista,...

(Alguns aplaudiments)

... no, tal vegada és que, com els he dit abans, els ha sortit el tir
per la culata. 

Miri, parlem més d'Hisenda i Economia. Novembre de
2020, l'informe de BBVA va preveure que l'economia balear
cauria un 20% i que no es recuperaria fins al 2023, això sempre
que s'aplicassin polítiques públiques encertades per controlar
la pandèmia, per donar seguretat al sector turístic o fer una
gestió àgil i transparent dels fons europeus, el BBVA. Resposta
del Govern Armengol, de vostè, insisteix en la turismofòbia,
continua parlant de canvi de model en plena crisi, apuja els
imposts a les famílies, imposa prohibicions als autònoms i als
empresaris, qüestiona els creuers, ofega els restauradors, nega
una comissió de control dels fons europeus, a pesar de la manca
d'informació pública, no exigeix a Sánchez una llei de
pandèmia nacional per donar seguretat jurídica a les decisions
públiques, incrementa la pressió fiscal a les famílies, les
prohibicions als empresaris, s'apuja el sou un 2%, això sí, i es
bota les normes per imposar als altres. Perd una oportunitat
econòmica i perd la credibilitat davant la ciutadania. Resultat:
el novembre de 2021, el Consell Econòmic i Social presenta la
seva memòria i confirma que la recuperació es retardarà.
Balears està perdent posicions en el PIB respecte d'altres
autonomies, així com que la riquesa dels ciutadans balears ha
estat la més regressiva d'Espanya els anys 2020 i 2021; que
mentre el 2015, casualment amb un govern popular, el PIB per
càpita estava per damunt la mitjana espanyola, enguany, amb
un govern socialista, ja estam per davall, a pesar que la
pandèmia no és balear, és global. 

No sabem si a vostè li passa com als seus companys de
bancada, que no saben què més han de fer o com fer -ho, però
si escoltessin aquestes entitats expertes, podrien salvar qualque
indicador. I si valoràs moltes de les nostres esmenes parcials,
podria millorar la seva gestió, però no, vostès continuen
d'esquena a la realitat, d'esquena a la gent, no veuen la crisi ni
les dificultats de les famílies, ni les demandes de treballadors
que es manifesten a la porta del Parlament. Viuen en la seva
zona de confort del Consolat, on sí ha arribat la recuperació i
l'escut social. 

Vostè dóna les gràcies a la gent, ara fa dos minuts; no doni
les gràcies, doni més recursos i més seguretat. Vostè dóna les
gràcies als diputats, ens doni més consens Ahir, 12 hores de
debat, 12 hores de debat pressupostari i no varen aprovar ni una
sola esmena del major partit de l'oposició. Avui farem 12 hores
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de debat i l'escenari serà similar. Confonen vostès majoria amb
autoritat i amb imposició. Confonem lleialtat amb submissió,
fan una deslegalització en el propi pressupost, per poder
modificar qualsevol article per acord de Consell de Govern. Hi
ha un article de deslegalització, qualsevol acord de Consell de
Govern podrà deslegalitzar qualsevol acord que es faci en
aquests pressuposts per aquest parlament. El seu Consell de
Govern es podrà carregar qualsevol disposició d'aquesta llei.
Això és autoritarisme, és més, això és totalitarisme. Darrere el
seu discurs moderat, Sra. Sánchez, hi ha un tarannà impositiu
de la Sra. Armengol. Però, miri, ni la propaganda, ni els
anuncis de color vermell, ni els comptes inflats, ni els seus
discursos amables, podran maquillar la realitat. Vostès poden
seguir mentint a la ciutadania, però ja no enganyen ningú.

Gràcies, Sr. President, 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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. Sra.
Consellera, reiterar el nostre compromís per perseguir
qualsevol tipus de corrupció. Estam totalment d'acord en el
fons, però pensam que es pot fer igual o millor des de la
Sindicatura de Comptes. I també reiterar la necessitat de la
creació del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals
aquí a la comunitat.

 Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Correspon la resposta del Govern. Té
la paraula la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular, jo lament
profundament i ho dic seriosament, que el major partit de
l’oposició faci una demagògia absolutament descarada, és
igual, la veritat no importa, el sentit comú no importa, tenir un
projecte no importa, quan hem vist les esmenes del Partit
Popular, en les quals el que demanen és una davallada
d’imposts que signifiquen 200 milions menys d’ingressos per
a aquesta comunitat autònoma, 25 milions menys per als
consells insulars, que vostès defensen, perquè tot està lligat, és
a dir, si davallam els ingressos de la comunitat autònoma en
230 milions, els ingressos dels consells insulars disminuiran en
25 milions. Això jo crec que també ho hem de tenir en compte.

Després, demanem una contenció del deute, que és el que
fa aquesta comunitat, una contenció del deute. Probablement a
finals de 2022 el deute estarà al voltant dels 9.000 milions
d’euros. La xifra que vostè ha donat és un màxim, que
normalment es fa el novembre, i el PP aprofita per fer

demagògia, i després demanen increment de despesa, amb la
qual cosa, la quadratura del cercle és absolutament impossible. 

I ens demanen diàleg. Amb el Partit Popular la mà està
sempre estesa, el Partit Popular és el partit majoritari de
l’oposició, el Partit Popular hauria de fer aportacions amb
sentit comú, coherents i possibles per a aquesta comunitat
autònoma, hauria de presentar un projecte de govern perquè és
saludable que la dreta tengui un projecte de govern, és
saludable que la gent pugui confrontar el projecte de l’esquerra
amb el projecte de la dreta i pugui prendre decisions. El que no
és saludable és que sigui la negació continua, l’oposició
continua, el no pel no. I sí voldríem demanar al Partit Popular
propostes que siguin assumibles però que tenguin sentit, i
aprofitarem i estic segura que millorarem el nostre pressupost
i millorarem les polítiques que fa el Partit Popular. 

Diu que el PIB per càpita ha caigut el 2020, òbviament que
ha caigut el PIB per càpita el 2020, si hem estat la comunitat
autònoma més afectada per la COVID-19. No troba que això és
fer demagògia? Amb una caiguda del PIB del 29% que el Partit
Popular..., per les restriccions de mobilitat que el Partit Popular
digui que cau el PIB per càpita, jo li diré que el PIB per càpita
queia en picat fins al 2015 en relació amb la mitjana espanyola
i amb la mitjana europea, a partir de 2015 ha trobat una
estabilització, per què? Per polítiques socials, perquè hem fet
polítiques de manteniment de rendes, perquè hem fet acords
amb la patronal i amb els sindicats en temes de salaris i hem
aconseguit amb un model productiu que té fortaleses i que té
deficiències una estabilització del benestar i una millora del
benestar de la ciutadania d’aquestes illes, i crec que han
d’aportar i crec que podem tenir un diàleg basat en les dades,
basat en la realitat i que sigui constructiu. I a això els
convidam.

Referent a l’Oficina anticorrupció, és decebedor que el
Partit Popular -perdonin-me-, que va ser un dels grans causants
de la pèrdua de credibilitat de les institucions d’aquesta
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... demani el tancament de l’Oficina anticorrupció. L’Oficina
anticorrupció és un ens estatutari. Des del Govern, d’acord amb
les lleis vigents, el que hem fet és reforçar, és reforçar l’Oficina
anticorrupció tècnicament d’acord amb què s’havia demanat
per part del seu director. Si l’oposició considera que el
posicionament ha de ser un posicionament diferent, siguin
valents i prenguin iniciatives. 

Des del Govern continuarem donant suport, des de
l’executiu, la legislació vigent i la normativa vigent en aquest
moment, amb la voluntat de reforçar i millorar la credibilitat de
les institucions, que és importantíssima per a una estabilitat en
una democràcia. Per això, hem fet aquestes millores en el
finançament de l’Oficina anticorrupció.

Quant al Tribunal de recursos contractuals, ho vaig explicar
a comissió, es va acceptar una esmena d’El Pi quant al Tribunal
de recursos contractuals, ho vàrem analitzar per part de la
conselleria, vàrem analitzar el tempus d’execució de cada un
dels recursos, de moment és una qüestió que no està tancada, de
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moment els tempus són satisfactoris, hem tengut problemes
durant tot el 2021 amb un expedient que s’ha solucionat. Si hi
hagués problemes o si consideràssim que el volum significa un
retard en l’execució i en la tramitació dels expedients en
aquesta comunitat autònoma tornaríem a obrir aquesta qüestió.
En aquest moment continuam amb el conveni vigent amb
l’Estat per una qüestió d’eficiència en l’ús de recursos públics.
Tant de bo poguéssim arribar a tot amb els recursos públics,
però hem de prendre decisions com a govern entre possibilitats
alternatives. 

I ja per tancar, volia acabar com he començat, agrair la
feina que s’ha fet per part de tothom en la tramitació d’aquests
pressuposts. Crec que és important que el pressupost de 2022
surti endavant perquè té una potència importantíssima en
matèria, com he dit abans, de suport i d’atenció a la ciutadania
d’aquesta terra en unes condicions difícils de millora del nostre
model productiu. Crec que més que mai tenim la planificació
i les eines adequades per fer el que sempre hem volgut, que és
millorar el futur d’aquestes illes, i els encoratjo a seguir fent
feina el que queda d’aquestes sessions, sé que són sessions molt
llargues, la tramitació del pressupost té tot un ritual que jo trob
fabulós, però també sé que és exigent. I una altra vegada
gràcies per l’actitud i el tarannà de les seves intervencions.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada tancada la qüestió
incidental donam la paraula al Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. En línia amb el que s’ha debatut en
aquestes darreres intervencions, des del Grup Parlamentari
Ciutadans ho tenim clar, sí a l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears. Li hem donat suport des
de la seva creació i a cada debat que hem tengut l'oportunitat
ens hem manifestat a favor que existeixi aquesta oficina. De fet,
a Andalusia, a proposta de Ciutadans a Andalusia, es va crear
una oficina d'aquesta mena en aquella comunitat autònoma. Per
tant, sí que volem donar suport al manteniment d'aquesta
oficina.

Ja sobre la secció 14, pressupost de la Conselleria
d'Hisenda i Relacions Exteriors, una conselleria que és la que
ha redactat els pressuposts de 2022, uns pressuposts que
haurien de ser plantejats, i que en el seu moment quan
començaven a parlar d'aquests pressuposts ja tocaven aquest
tema, haurien d'estar plantejats com els pressuposts necessaris
per donar resposta a la crisi derivada de la pandèmia.

Per donar resposta la crisi derivada de la pandèmia, hi ha la
injecció importantíssima econòmica que ve dels fons europeus,
i ho ha dit la consellera ara a la intervenció recentment, o sigui,
és un pressupost dinàmic perquè haurà d'estar jugant amb els
amb els fons que venguin o no dels fons europeus per a
diferents projectes que realment han de servir com a tractors de
la nostra economia. Per tant, són uns pressuposts claus per

gestionar un cicle inversor sense precedents, que ha estat un
titular que s'ha dit molts de pics per part del Govern. 

Ara bé, quines són les amenaces que consideram des del
Grup Parlamentari Ciutadans que pot tenir aquest pressupost?
La primera amenaça, incompliment de les previsions del
Govern. Vostè ha comentat que l'AIReF, evidentment, va avalar
els pressuposts que va presentar la comunitat autònoma a
Balears, però sí que va avalar com molt poc probables les
previsions macroeconòmiques plantejades per les Illes Balears,
tant en el 22 com al 21. Per tant, aquí ja l'AIReF plantejava les
seves reserves. Però és que a més a més, des que es varen
presentar aquests pressuposts el Consell Econòmic i Social, el
Banc d'Espanya i precisament ahir l'Institut d'Estudis
Econòmics analitzen la situació i ens informen que la situació
no és, de cara a 2022 i del que queda del 21, no és tan
favorable com ens pensàvem fa uns mesos. 

Per tant, hi ha baixada de les previsions que es deuen, en
part, com va dir el Banc d'Espanya, a l’alentiment de l'aportació
dels fons europeus, al cost de l'energia, als colls de botella en
distribució, a les restriccions per la COVID-19, ... I aquí és on
hem d'estar ben atents perquè no es faci despesa supèrflua amb
aquests pressuposts.

Una altra amenaça, l'increment de l'IPC, l’increment de
l'IPC implicarà una baixada de poder adquisitiu dels nostres
ciutadans i això afecta principalment que la càrrega impositiva
pot perjudicar encara més la situació de liquiditat dels nostres
ciutadans. 

Tercera amenaça, el deute públic de la comunitat autònoma
de Balears. El deute públic de Balears s'ha elevat en el tercer
trimestre de 2021 fins a 9.378 milions d'euros, marcant un nou
màxim. Vostè avui ens ha dit que han refinançat el deute i que,
a més a més, amb un estalvi de 38 milions, no a causa de l'acció
del Govern, sinó perquè els interessos actualment en unes ràtios
molt baixes i això permet refinançar amb millores respecte del
moment que es va fer el crèdit. Però és que durant el 22 vostès
hauran d'amortitzar 1.180 milions d'euros i com canviïn els
interessos, evidentment, això afectarà i serà un cop molt
important en els pressuposts de la nostra comunitat. Per tant,
aquesta és la tercera amenaça.

Amb aquestes amenaces, queda evident que els motius que
el Grup Parlamentari Ciutadans va plantejar com a esmenes a
la totalitat, encara són vigents. Presentem en aquest debat les
esmenes parcials que hem presentat des del Grup Parlamentari
Ciutadans. Són esmenes orientades a ajudar el que podríem dir
la reactivació econòmica i millorar el model productiu de les
nostres illes. 

La primera esmena, així com tenim la figura del Pla
d'igualtat a les empreses, que és una figura molt positiva i que
des del Grup Parlamentari Ciutadans i des de Ciutadans hem
avalat a les empreses i administracions, presentam una esmena
per presentar una mena de pla de circularitat a l'administració,
un pla de circularitat mitjançant compra pública innovadora,
que llegiré la seva definició: “La compra pública innovadora,
és una actuació administrativa de foment de la innovació, a
través de la contractació pública. Es tracta de l'adquisició per
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part d'ens públics de béns i serveis innovadors, que
s'introdueixen per primera vegada en el mercat”. 

El nostre grup ha estat molt actiu en demanar al Govern que
s'apliqui aquesta compra pública innovadora, presentant
propostes a diferents conselleries, al Sr. Yllanes, al Sr.
Negueruela, però de moment, que sapiguem, no s'està activant
aquesta possibilitat i seria una bona ocasió per activar-la, en un
tema que és clau per a la millora del nostre sistema turístic i del
nostre model productiu, que és l'economia circular. 

Perquè, què significa l'economia circular per a les Illes
Balears? L'economia circular per a les Illes Balears pot
significar un sector en el qual som líders i que pot significar
l'impuls de moltes activitats econòmiques, l'impuls de molts
professionals amb sous de qualitat i, per tant, hem d'incidir en
aquesta àrea. Actualment ja tenim empreses líders, ja tenim
organitzacions líders en economia circular. De fet AENOR ha
certificat recentment i diré el nom, Garden Hotels, com la
primera cadena hotelera d'Espanya en rebre el certificat
d'estratègia d'economia circular d’AENOR, que són les
certificacions que poden ajudar a demostrar que el nostre
sistema en economia circular és molt competitiu. També n’hi
ha d’altres certificades, com Tirme ja fa temps. 

Per tant, aquesta esmena que presentem al programa 126K,
que és el programa de gestió de la Junta Consultiva de
Contractació, demanem que s'incorpori la circularitat en les
properes comandes per part de l'administració, perquè així
també treballem amb el repte demogràfic, que també forma part
de les responsabilitats de la seva conselleria. 

L'altra esmena del programa 231A, de coordinació d'acció
exterior del Govern, fa referència al Centre Balears Europa.
Podem estar d'acord o no en com s'està gestionant aquest
centre, però el que sí que ha de ser és un impulsor de la
internacionalització de les nostres empreses. I hem presentat
una esmena perquè les PIME de les Illes Balears puguin tenir
ajudes, subvencions, perquè els seus responsables puguin
viatjar a Brussel·les i conèixer de primera mà el que significa
la internacionalització, el que significa poder accedir a
projectes competitius europeus, que en la majoria dels casos
han de presentar conjuntament amb altres PIME d'altres regions
europees. I això, és veritat que la cambra de Comerç ja està
treballant en això, però si volem que les nostres empreses
tinguin una prosperitat i un futur en aquesta època de crisi, han
d'internacionalitzar-se i és un problema que considerem, bé,
que si es tira endavant, pot afavorir que les nostres pime puguin
trobar una solució internacional per als seus productes. 

Bé, vull insistir ja amb el amb el tema de la
internacionalització de les PIME, principalment perquè ens va
saber greu que el Partit Socialista presentés una esmena fa dos
plens, em sembla, perquè es castigués a les multinacionals,
sense especificar que eren multinacionals, amb l'estudi d'un nou
impost per a les empreses que havien tingut beneficis durant
aquesta pandèmia. I consideram que així no s'incentiva la
internacionalització i que les nostres empreses puguin ser
multinacionals.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Començam el torn en
contra. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la
Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Sí, 12
hores vàrem estar ahir i 12 estarem avui. Benvingudes siguin
per poder millorar els pressuposts que han de donar serveis a la
nostra terra. Aquesta és la feina dels diputats i de les diputades.
Una llàstima que siguin tan poques les esmenes de l'oposició
que es podran aprovar, perquè realment la gran majoria d'elles
o bé són ocurrències, o són qüestions...

(Remor de veus)

... que realment no milloren la vida de les nostres illes. És una
llàstima, però aquesta és l'oposició que tenim. 

Ha dit la Sra. Riera, en la seva intervenció, que el 46% dels
diputats i diputades d'aquesta cambra demanen eficàcia i
efectivitat al Govern. Jo voldria pensar que som el cent per cent
que demanam i exigim a aquest govern, eficàcia i efectivitat en
totes i cadascuna de les seves actuacions.

(Alguns aplaudiments)

Entenc que aquests pressuposts no els agradin, són uns
pressuposts orientats a sortir de la crisi econòmica i social en
què ens ha sumit la pandèmia. Es pot fer més, es pot fer millor
i haguéssim agraït tenir totes aquestes idees per poder millorar
aquestes iniciatives que s'han presentat. 

Des del nostre grup parlamentari defensam que s'han de
destinar els recursos que fan falta, on fan falta i quan fan falta.
I és aquesta feina que estam fent. L'administració pública,  ho
hem dit moltes vegades, té l'obligació d'injectar fons en aquells
àmbits que més ho necessiten. I en aquesta pandèmia s'ha dit al
llarg d'ahir i també s'ha comentat avui, hem estat la comunitat
autònoma més colpejada per la pandèmia, i ho hem estat perquè
el nostre model productiu és el que és i l'hem de millorar i ens
poden acusar del que ens vulguin acusar, però nosaltres
coneixem el món turístic i sabem quines són les seves
dificultats, les dificultats que han passat les empreses i sobretot
les dificultats que han passat els treballadors i les treballadores.
I per això, des del Govern estatal hem impulsat tota la política
d'ERTO i tota la política de recursos, destinant més de 7.000
milions al turisme i a l'hoteleria del nostre país, perquè és el
sector més afectat per la pandèmia. 

Llavors on hi ha Unides Podem, tenim clares les necessitats
i tenim clars els recursos que s'han de donar. En canvi, des del
Partit Popular, el partit majoritari de l'oposició en aquest
parlament, se'ns reclamen una altra vegada més polítiques
“austericides”, disfressades d'abaixades d'imposts, però no ens
diuen que aquestes abaixades implicaran retallades dins serveis.
Què volen?, tornar tancar els centres de salut els horabaixes?
Què volen?, disminuir els centres públics per escolaritzar els
infants?, disminuir les places d'FP per als joves?, disminuir els
recursos en serveis socials?, externalitzar?, tornar a la caritat?
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Això és el que volen?, el que fan altres comunitats on estan
governant? Em sap molt de greu, però nosaltres en això no els
donarem suport, de cap de les maneres, de cap de les maneres. 

Miri, al Govern estatal, ja per posar algunes dades damunt
la taula, ja se n'han dit moltes d'aquí de la comunitat autònoma,
no les repetiré, des que nosaltres estam en el Govern s'ha pujat
un 30% el salari mínim interprofessional. Jo sé que això a
vostès no els agrada gens ni mica. 

(Remor de veus)

Hem aconseguit...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Hem aconseguit augmentar un 150% la
inversió en sanitat, un 70% més en educació, un 46% més en
dependència, un 80% més en ciència i investigació, i un 60%,
per exemple, més en lluita contra la pobresa infantil, a més
d'incorporar la taxa Google per a empreses amb ingressos
majors de 750 milions d'euros, un pla corresponsable amb 190
milions d'euros. 

Gestionam millor, reduïm deute, treballam per a la
ciutadania, per als autònoms, per a les PIME i sé cert que això
els molesta, molesta molt la dreta, però és el que hem vengut a
fer.

Evidentment, ni són pressuposts ficticis, ni són
irresponsables, ni són electoralistes, irresponsable i electoralista
és l'actitud que ha tengut el Partit Popular a la comunitat de
Castella i Lleó en convocar eleccions enmig de la sisena
onada...

(Remor de veus) 

... de la pandèmia, irresponsable i electoralista, no tenen
coherència i ens vénen aquí a predicar coses que saben que no
funcionen, que no funcionaran i ho fan des de la més absoluta
demagògia. 

Ens vénen a parlar d’empatia amb la ciutadania, empatia
amb la ciutadania significa donar suport a aquest pressupost i
millorar-lo amb iniciatives, i això no és el que trobam.

I ja per acabar, l'Oficina anticorrupció, se n’ha parlat en
moltíssimes d'ocasions, enguany una altra vegada torna a
demanar que es llevi, que s'extingeixi. Jo sé cert que l'oficina és
un ens incòmode per a vostès, ha estat un veí incòmode...

(Remor de veus)

... perquè l'han hagut de suportar paret amb paret en la seva seu.
Entenc que els molesti.

Nosaltres seguirem donant suport a l'Oficina anticorrupció,
venim d'un país que la necessita, venim d'una comunitat

autònoma que la necessita, i evidentment, qualsevol eina que
serveixi per destapar, per aixecar estores i per arribar al fons
dels assumptes que tan, tan han afectat la nostra comunitat
autònoma, nosaltres evidentment hi donarem suport.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

(Remor de veus)

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Ha estat un moment de distracció. Bé, els pressuposts de
2022 són uns pressuposts..., nosaltres també és vera, són uns
pressuposts de caràcter expansiu, de forma similar entenem
també en aquest fons de recuperació econòmica de la Unió
Europea. Vull dir, la Unió Europea el que ha fet és invertir les
directrius que varen provocar profundes desigualtats en el 2008
i, per tant, no podem desaprofitar aquesta oportunitat i
nosaltres, per seguir un poc quina és la política... creim que és
la que pertoca davant d'una crisi d'aquestes característiques,
estam d'acord amb aquests pressuposts de caràcter expansiu. 

Per tant, també ens reafirma que no anàvem tan errats quan
criticàvem l'“austericidi” que es va imposar el 2008, quan
precisament una dècada més tard la Unió Europea aposta per
polítiques de més inversió dirigides a tres grans objectius:
l'economia verda, la digitalització, el reforç de les polítiques
per combatre les conseqüències socials de la crisi, acceptant
també la (...) d'una part del deute i creim que aquestes
polítiques, precisament, és el que fa aquest pressupost del 2022
d'aquest govern, encaminar -diguem- la nostra economia cap a
aquests grans objectius. 

Hem de dir que és ver que en el tema dels fons europeus, ja
ho vàrem... i també ho vaig comentar, nosaltres sí que és ver
que ens segueix preocupant que no arribin a les petites i
mitjanes empreses. Per tant, intentarem..., jo crec que hem
d'intentar entre tots que aquests recursos precisament arribin
sobretot a aquestes petites i mitjanes empreses que precisament
són el reforç de la nostra economia insular, però -insistim-
nosaltres ahir ja ho vàrem dir, el bessó i la clau de la nostra
major debilitat col·lectiva és la dependència de quasi el 50%
dels nostres serveis públics en el sistema de finançament
estatal.

I des de MÉS per Mallorca reiteram i volem tornar
manifestar la nostra indignació a l'Estat espanyol perquè no ha
aprovat el règim fiscal que creim que precisament és una
necessitat imperiosa perquè les nostres empreses puguin
competir en situació d'igualtat amb la resta d'empreses
peninsulars, perquè encara queden moltes qüestions pendents
del règim especial com per exemple... ja vaig dir la
compensació per al transport públic determinat com a servei
essencial. 
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També ens preocupa la proposta de nou finançament perquè
no té en compte ni la població flotant ni el cost de vida i que
dona... entenem que quasi li preocupa més la despoblació que
la insularitat o aquesta pressió demogràfica que patim a les
nostres illes i supòs que en altres indrets i, sobretot, que tampoc
no ens assegura que amb aquest nou sistema de finançament
s’asseguri aquest principi d'ordinalitat que és el que nosaltres
consideram irrenunciable. 

I, bé, podríem afegir més coses, que no es reconeix el deute
històric i que..., precisament, avui parlam de deute, perquè
aquest deute històric és el motiu que el deute de la nostra
comunitat autònoma sigui tan elevat, perquè aquest
infrafinançament ens ha conduït que ens haguem d'endeutar per
donar uns serveis públics mínims i dignes a la nostra
ciutadania.

Per tant, realment aquest és el bessó de moltes de les
qüestions que es debaten cada any en el pressupost i avui, una
vegada més. 

Dit això, però, en relació amb les actuacions de gestió de la
conselleria que avui debatem, de la Conselleria d'Hisenda, crec
que hem de valorar..., nosaltres almanco de MÉS per Mallorca
valoram una sèrie de qüestions molt positivament, reforçar una
qüestió que va esmentar la consellera, reforçar la Direcció
General de Finançament precisament perquè faci un seguiment
d'aquests pressuposts estatals, de l'anàlisi del sistema de
finançament autonòmic i també del finançament dels consells
insulars, ens pareix molt positiu, perquè hem de reforçar
aquesta qüestió a la nostra comunitat autònoma. 

Que s'obri una nova línia de crèdit de l'ISBA, (...) de
garantia recíproca per facilitar el finançament de petites i
mitjanes empreses i persones treballadores i autònomes és una
important mesura i sobretot quan va encaminada a inversions
transformadores que necessitam precisament per accelerar la
transformació d'aquest model econòmic que MÉS per Mallorca
demanda ja accelerar com més aviat millor i aprofitar
precisament aquests recursos que tenim europeus en aquests
pressuposts. 

Per això, des de MÉS per Mallorca prioritzam aquestes
accions que possibilitin aquest canvi de transformació de model
econòmic, juntament amb la recerca i la innovació en sectors
emergents i, com he dit abans, la digitalització, la transició
energètica, projectes lligats a la mar, de gestió intel·ligent del
cicle de l'aigua, de les cures, de la inclusió, de l’eliminació de
barreres de discapacitat i foment de l'activitat empresarial de la
dona, tots aquests ajuts o avals de l'ISBA, de crèdits que puguin
encaminar les empreses a fer feina en aquestes àrees creim que
és molt positiu per a la nostra comunitat autònoma.

I també veim positiu la bona governança que es planteja
entre el que és la Direcció General de Fons Europeus, l'oficina
de Planificació Estratègica i el Centre Balears Europa, que és
un dels temes que està avui a debat en aquesta sessió, perquè ja
ho hem dit diverses vegades, ho han dit diversos companys i jo
també ho he repetit, la millora de la gestió de fons europeus que
es va iniciar el 2015 és una gestió d'èxit i creim que
precisament podem dir que ens hem guanyat la confiança
d’Europa i hem de seguir... des de MÉS per Mallorca instam

que continuem en aquest camí precisament, no?, a millorar i
seguir millorant una bona gestió, però seguir millorant.

 I, bé, sí que és ver que la conselleria i crec que... no sé si
n'ha parlat qualque company, però crec que no, una de les
prioritats de MÉS per Mallorca, encara que pareixi una qüestió
més qualitativa, és la defensa dels interessos de la insularitat
mediterrània davant les institucions europees i internacionals. 

Per a nosaltres és un aspecte molt important aconseguir un
estatut propi per a les Illes en el marc de la Unió Europea.
Perquè, ja ho va comentar la consellera, la primera passa va ser
l'aprovació el mes d'octubre de 2020 per part del Comitè
Europeu de les Regions, que per amplíssima majoria va aprovar
el dictamen cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el
marc mediterrani i nosaltres creim que precisament és el punt
de partida bàsic per a aquesta concepció d'insularitat de la
Mediterrània, perquè hem d’instar i hem de continuar reclamant
aquest tractament específic de les illes de la Mediterrània
davant la Unió Europea, perquè la Unió Europea té reconegut
un tractament específic per a les illes ultraperifèriques, però de
les illes mediterrànies no té reconegut un estatut específic, unes
qüestions elementals. Nosaltres creiem que precisament patim
unes qüestions significatives, ja ho hem dit o almanco jo ho he
dit en altres ocasions. Segurament les illes mediterrànies seran
les que patiran més el canvi climàtic en les properes dècades i
de les que pateixen més una pressió demogràfica per menor
distància, tal vegada, amb la península, però que hi ha unes
qüestions fixes d'insularitat que es mantenen i que, per tant,
provoquen aquesta apujada de preus, etc. 

Per tant, és necessari que aquesta Unió Europea ens
reconegui aquestes singularitats i aquestes qüestions
específiques que reclamen i que despleguin una major
protecció i uns majors recursos, perquè són 15 milions de
persones que estan a les illes de la Mediterrània, vull dir, 15
milions de persones que estan a illes de la Unió Europea, i un
95% són a la Mediterrània, és a dir, som molta gent. Per tant,
la Unió Europea hauria de tenir aquest reconeixement cap a
aquestes illes. Per tant, nosaltres sí que veiem un aspecte
important d'aquesta conselleria que li volem donar.

No podem deixar de banda que el 2022 es posin en marxa
les clàusules socials i ambientals que milloraran la contractació
pública d'aquesta conselleria i de tot el Govern de les Illes
Balears. Jo crec que això, en part, també va lligat a allò que jo
crec que entenc que proposava el Sr. Ribas amb el tema de la
circularitat i amb el tema de la compra pública innovadora,
però jo crec que les clàusules ambientals també van en aquest
sentit. 

Per tant, també és important que valorem que el 2022 es
faci una feina precisament perquè s'imposin aquestes clàusules
socials i ambientals noves que valorin la qualitat de la feina, la
inclusió laboral, la igualtat entre homes i dones, criteris ètics,
polítiques ambientals i energètiques, residus, reducció
d'emissions i promoció de la mobilitat sostenible. Nosaltres ho
posam en valor. 

I en relació amb les esmenes concretes que s'han especificat
aquí, nosaltres creiem que la lluita contra el frau fiscal és un
propòsit que ja té la mateixa Agència Tributària.
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El tema dels becaris del Centre Balears Europa, no sé si hi
ha propostes de transacció,  en el cas que n'hi hagi nosaltres hi
donarem suport. 

Bé, després hi ha un tema que ja crec que ha tractat
Ciutadans que ha expressat una altra cosa clarament, el Partit
Popular sobretot ha fet molt d’incís, la Sra. Riera, que és
l’Oficina anticorrupció. Bé, a mi també m'agradaria demanar-li
al Partit Popular, perquè ens expliquen aquí una cosa i després
quan governen a altres comunitats fan una altra cosa. Hi ha la
Llei 2/2021, de 18 de juny de 2021, de lucha contra el fraude
anticorrupción en Andalucía. Jo em pens que el president
d’Andalusia és del Partit Popular, no ho és el Sr. Juanma
Moreno, Sra. Riera?, què és que vostès aquí ens expliquen un
criteri i allà en fan un altre? Perquè vostè ens ha dit que aquí
amb l'Oficina anticorrupció volem burlar els controls, què és
que el Sr. Moreno vol burlar els controls? És això?, el que ens
diu és això? 

(Alguns aplaudiments)

... perquè, clar, aquí ens dóna unes lliçons que vostès fan el
contrari. En el 2021. No li dic ...

Després, hi ha una oficina anticorrupció de l'Ajuntament de
Madrid que, és veritat, va muntar la Sra. Carmena, però és que
el Sr. Almeida la manté, la manté. Per tant, no són creïbles.
Vostès ens diuen una cosa, però quan governen en fan una
altra. No són creïbles. Per tant, no ens parli d'eficàcia i
objectivitat perquè ja els coneixem.

Dit això, nosaltres evidentment en conclusió MÉS per
Mallorca amb aquest pressupost entenem i estam conformes
que segueixen vigents els objectius que ja vàrem iniciar el 2015
per reforçar les polítiques públiques i els serveis públics.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d'acabar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I res, estam convençuts que aquest pressupost públic serà la
palanca per transformar el nostre model econòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt
començam amb la intervenció del Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, la veritat és que
m'ha sobtat molt quan vostè ha acusat la consellera de fer
sempre el mateix discurs, “vostè sempre en aquest debat fa el
mateix discurs”. Jo, sincerament, li ho dic molt sincerament,
Sra. Riera, jo a qui sento repetir sempre el mateix discurs en
aquest debat és a vostès, perquè vostès no dos anys, no, porten

quatre o cinc anys dient sempre el mateix. Ara, l'etiqueta d'ara
és ficticis, irresponsables i electoralistes, però a grans trets
sempre diuen el mateix, que s'inflen els ingressos, que el
Govern quadra els comptes inflant els ingressos, però la
consellera li ha donat unes dades, uns precedents, que vostè ha
passat per alt, i vostè no hi ha volgut entrar. 

A mi m'agradaria que vostè ens donés una explicació,
perquè, clar, si vostès en els pressuposts de 2020 deien que els
ingressos estaven inflats, en el 2021 deien que els ingressos
estaven inflats, i la Sra. Consellera els diu que el 2020 s'ha
tancat amb un superàvit de 20 milions d'euros, que el 2021 tot
apunta que acabarà amb un superàvit també de diverses desenes
de milions d'euros, quan la consellera li tira aquest guant vostè
hauria d'explicar-nos  què ha passat. Sí, sí, vostès varen dir que
els ingressos estaven inflats, que això era una irresponsabilitat,
que no es podien quadrar els comptes i resulta que portem dos
exercicis quadrant els comptes, jo crec que vostè hauria
d'explicar què ha fallat, és a dir, què ha fallat en la seva
previsió, per tant, què ha funcionat en les previsions del
Govern. I vostè no, vostè no recull el guant, no contesta a la
consellera i continua fent el mateix discurs. 

Per tant, si vostè continua fent el mateix discurs, com a
mínim, expliqui'ns, expliqui'ns a tots nosaltres, què ha fallat de
les seves previsions? Per què el Govern ha pogut tancar els
pressuposts de forma satisfactòria quan vostès deien que
estaven inflats els pressuposts? Tot això crec que per donar
credibilitat al seu discurs hauria de ser capaç de donar-nos una
explicació de per què ha estat això així.

També una altra dada que ha donat la consellera molt
contundent respecte dels ingressos d'alguns imposts. Resulta
que el 2021 ja portem més ingressos que el 2019. Per tant, si
això no és una mostra clara del bon funcionament de
l'economia, del bon funcionament dels ingressos, vostè ens ha
de donar una explicació de per què continua fent el mateix
discurs malgrat aquestes dades que els donen.

Nosaltres ja vàrem defensar quan es va debatre el sostre de
despesa, vàrem rebutjar l’esmena a la totalitat perquè estàvem
d'acord, a grans trets, amb aquests pressuposts. Per tant, no
m’hi distrauré. L’únic és que sí que vull també, la consellera ha
donat una dada que a mi em sembla molt important, que jo hi
vaig fer referència ahir quan discutíem la secció de fons
europeus i l’he considerada una dada que em sembla molt
interessant, que dels 4.000 i escaig milions d'euros prevists al
Pla d'inversions estratègiques, en aquests pressuposts ja hi hagi
727 milions d'euros. Per tant, això va en la línia del que
nosaltres desitjam, que hi hagi una alineació d'esforços cap a
una transformació del model econòmic. Nosaltres, quan ens
donen aquesta dada, veiem que això és així i, per tant, estam
superant, que ahir també en parlàvem, la repartidora, la cultura
de la repartidora, que és un poc el que nosaltres teníem
sensació que passava també al Govern abans de l'aprovació
d'aquest pla d'inversions, que cada conselleria anava fent amb
els seus petits calaixets, no?, per això hi havia creixia poc el
pressupost en innovació, creixia poc el pressupost en comerç
perquè eren una mica... les conselleries actuaven com
compartiments estancs. 
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Crec que realment el Govern fa la feina i aprofita
l'oportunitat del Pla d'inversions per alinear tot cap a un model
de transformació econòmica. I aquesta dada que ens ha donat
la consellera, dels 727 milions d'euros inclosos al pressupost
d'enguany en inversions que estan alineades amb el Pla
d'inversions estratègiques, crec que avala aquesta visió i això
a nosaltres ens tranquil·litza. Evidentment, també tindrem
ocasió, ens espera un primer trimestre o quadrimestre trepidant,
no?, per veure que el factor d'insularitat també es distribueixi
en aquesta mateixa direcció. 

Quant a temes concrets que volia també treure abans
d'acabar aquesta primera intervenció. Sra. Riera, vostè ha parlat
de la deslegalització, vostè ha acusat aquesta llei de pressuposts
de deslegalització. Jo he vist una disposició de deslegalització
que deslegalitza unes disposicions addicionals que modifiquen
reglaments. Per tant, escolti, no ens faci passar bou per bèstia
grossa. Vostè ha dit que amb aquesta llei hi ha una
deslegalització total de la Llei de pressuposts. Escolti, escolti,
perquè jo vaig mirar amb aquesta disposició de la legalització
i em sembla correcta, em sembla lògic que hi hagi una
disposició de deslegalització, que es deslegalitzi disposicions
addicionals que modifiquen reglaments. Si això va més enllà
del que jo estic dient, aclareixi-ho, perquè em sembla que una
acusació molt greu. 

Després també l'Oficina anticorrupció. Faci comptes Sra.
Riera, 27 diputats d'aquest parlament ..., no 27 diputats d'aquest
parlament no estan en contra de l’Oficina anticorrupció. En
aquest parlament estan en contra 18, més 1 potser, que és el
diputat no adscrit, 19 diputats, que són el PP i VOX, perquè El
Pi el que demana és que això s'ubiqui a un altre lloc, potser
estalviant algun alt càrrec a l'hora de comptar, però les despeses
s'hauran de fer igualment. Per tant, no són 27 diputats, Sra.
Riera, són 18, tal vegada 18 més 1. Vostè, d'una banda, acusa
el Govern d'estar inflant el pressupost de l'Oficina anticorrupció
i després es queixa que hi ha un endarreriment en la tramitació
d'expedients. Nosaltres hem estat a favor, estam a favor de
l'Oficina anticorrupció, creiem que és necessària. Creiem que
el bon funcionament de les institucions és una condició sine
qua non per al bon funcionament de l'economia. Això passa
aquí i passa a tots els països, tots els països on l'economia va bé
és perquè hi ha institucions que funcionen bé i que controlen bé
i el control d'aquestes institucions també ha de funcionar i ha de
ser virtuós, i això és el que permet fer una Oficina
anticorrupció.

Se m'ha acabat el temps. A la segona intervenció comentaré
altres aspectes que volia comentar. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Donam la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. En
aquesta segona jornada de debat, saludar també al Sr. Sagreras,
que ja està veient-nos per la televisió, pel plasma. 

Sra. Riera ha dit “irresponsables”, “electoralistes”, “mesures
inútils”, “deute públic desbocat” i “allunyament de la realitat”.
Sembla que té claríssim el guió que podem repetir en cada una
de les compareixences sobre les mancances que s'estan fent per
part d'aquest govern. Però ja li ho ha dit la Sra. Martín, que
irresponsabilitat és convocar unes eleccions en la sisena onada
a Castella-Lleó, però ja en tenen experiència. Ja vàrem
convocar altres eleccions a la tercera onada, a la Comunitat de
Madrid, perquè el que volen és mantenir el poder, ha quedat
claríssim.

(Alguns aplaudiments)

Després també qüestionen que es destinin 1,3 milions
d'euros a la Oficina anticorrupció. Només vostès són els que
volen llevar l'Oficina anticorrupció. El motiu crec que ho tenim
tots clar, excepte vostès, per què no volen que hi hagi oficina
anticorrupció?, perquè potser tinguin corrupció sistèmica, que
ha estat declarat per un jutjat directament que el seu partit va
finançar una seu, mitjançant fons que no sabien d'on venien. 

La consellera d'Hisenda ha explicat també, també ha parlat
dels ingressos ficticis. Parlen de..., ha explicat ben bé que
existeix un superàvit. Llavors, la qüestió està en si vostè ja
tenia el guió escrit del que volia dir aquí davant i llavors, tot i
que li donen explicacions amb l'explicació de la consellera, tant
li fa i ho acaba de dir el Sr. Castells, vostè tenia el que havia de
respondre i ha continuat amb el mateix discurs, no ha important
realment. La realitat quina és?, que tenim un 10% més en
educació, un 30% més en serveis socials i -si no m'equivoc- un
20% més en salut. És una qüestió gràfica. Aquest govern està
invertint en els serveis necessaris, ja els ho vaig dir ahir, no
acomiadant sanitaris o professors. 

Ha parlat també d'eficàcia i efectivitat. Bé, parlarem de
l'eficàcia i d'efectivitat també en el discurs que també estam
repetint, com diu el Sr. Juanma Moreno, com diu la Sra. Ayuso,
com diu el Sr. Casado, com diu vostè, la llei de pandèmies. Sap
el que passa? Que la llei de pandèmies pot ser sigui una llei, no
ho qüestionaré, però la realitat és que tenim ja una llei, la Llei
3/1986, de mesures especials de salut pública, que a l'article 3
explica el que es pot fer. I després hi ha una Llei general de
salut pública, la 33/2011, que si hagués estat desenvolupada,
tindríem les mesures per tractar una pandèmia. Què ha passat?,
que en els anys que han governat i podien haver desenvolupat
aquesta llei, han demostrat una vegada més que no els importa
la salut. Llavors, poden dir el que vulguin. És més, la Llei
33/2011 s’ha desenvolupat? No, llavors vol dir que no hi ha
una garantia que creant una llei de pandèmies, tinguem una
solució per a la pandèmia que ens assola. És més, una llei de
pandèmies ja inclourà totes les necessitats que tindrem d’aquí
al futur? Potser no, o tal vegada vostès ja saben quina serà la
següent pandèmia que els experts ja diuen que podem tenir.

També parlen del factor d’insularitat i diuen com es vol
repartir, ja decideixen si ha d’anar a una banda o a una altra. La
veritat és que vostès van votar en contra d’aquest factor
d’insularitat, si van votar en contra del factor d’insularitat, seria
just que ara mateix almenys decideixin els que han treballat per
a aquest factor d’insularitat, que hi estiguin treballant. És més,
hi haurà una comissió que decidirà com es repartirà aquest
factor d’insularitat. Crec que és l’important. 
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En aquesta qüestió diuen que 27 milions per al cicle de
l’aigua. Ja li ho han dit també, benvinguts siguin al cicle de
l’aigua. Crec que l’època en què van governar, es van fer zero
inversions en el cicle de l’aigua.

Per tancar, perquè no volia esgotar el temps. L’Oficina
anticorrupció, hi torne. Demanen que es modifiqui, que
s’inclogui dins la Sindicatura de Comptes, que s’inclogui dins...
La realitat és que hi ha lleis, ja sabem que a vostès això de
complir les lleis, a vegades els costa. Però s’haurien de
modificar dues lleis i tenen la possibilitat de demanar aquesta
modificació a la cambra. (...), demanin-ho i si es poden
modificar, es modifica i es fa d’una altra manera. Però el que
s’ha de fer dins la legalitat vigent i com funciona l’executiu, ara
mateix és treballar amb el que tenim, i és més, lluitar contra la
corrupció, que crec que és el que necessita la nostra comunitat
i el nostre país, governi qui governi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats i
diputades. Bé, avui matí sembla ser que la Sra. Riera i jo ens
hem posat d'acord amb el vestuari, crec que serà en l'única cosa
en què estarem d'acord. 

(Alguns aplaudiments)

Debatem avui el pressupost de la secció 14 i el primer que
crida l'atenció són les esmenes a la totalitat que ha presentat el
Partit Popular. Ahir la Sra. Carbonero els deia “destruir per
construir”, jo hagués afegit “oposició constructiva nul·la”.

Sra. Riera, primer vostè ha parlat del tema de l'estimació
dels ingressos d'aquest pressupost per a 2022. No estan d'acord
en les estimacions d'ingressos, li ha recordat la consellera
d'Hisenda que no només l'AIReF avala aquestes estimacions,
les qualifica com a com a raonables, i jo li hauria de recordar
que vostès, quan governaven, estimaven ingressos molt per
damunt del que efectivament executaven. Se'n recorda dels
tributs fantasmes del Sr. Bauzá?, l'impost sobre grans
superfícies, l'impost sobre envasos i l’impost sobre els rent a
car, tributs que evidentment, varen pressupostar per import de
135 milions d'euros. Varen crispar les grans superfícies, els
distribuïdors de productes i, per suposat, les empreses de
lloguer de cotxes. I, finalment, els varen no aplicar, els varen
suprimir. No els vàrem veure, per tant, (...) en aquesta
comunitat autònoma i a l'hora de donar-los de baixa, no els
varen donar de baixa per import de 135 milions d'euros, sinó
per import de 58 milions d'euros. Això sí que és “trilerisme”. I
ara no hi és el Sr. Costa, però recordam tots, que el director
general de Pressuposts d'aquesta comunitat autònoma era el Sr.
Costa. 

A més a més, en relació amb el conveni de carreteres, ahir
el Sr. Costa ens donava lliçons i ens va dir que no hagués
pressupostat el producte del conveni de carreteres. Els he de
recordar que a Eivissa, la viceinterventora del Consell d'Eivissa
ha anul·lat o ha qualificat de no justificats aquests 19 milions
d'euros que vostès han pressupostats en relació al conveni de
carreteres? 

Miri, el que li deia podem anar a vestir igual, però,
evidentment, no podem coincidir en res, absolutament en res.

(Alguns aplaudiments)

Bé, en relació amb els pressuposts de la Conselleria
d'Hisenda, jo crec que hem de posar en valor una sèrie
d'institucions, entre d’altres l'Agència Tributària de les Illes
Balears. Des del punt de vista dels ingressos, un euro invertit en
l'Agència Tributària de les Illes Balears, és més d'un euro
invertit en l'estat del benestar, en la millora de la qualitat de la
sanitat, en la millora de la qualitat de l'educació, en la millora
de la qualitat dels serveis socials i en la recuperació -atesa
aquesta pandèmia- de l'activitat econòmica.

Per tant, no podem més que estar agraïts pel reforç amb
aquestes sis noves places de cossos superiors, i també hem de
donar l’enhorabona a l'Agència Tributària de les Illes Balears
per la gestió dels 855 milions d'euros en ajuts a empreses i
autònoms.

Hem de recordar també que va ser el Partit Popular el que
va abaixar el pressupost de l'Agència Tributària, la legislatura
2011-2015, de 15 a 8 milions d'euros, quan l'ATIB ha estat
sempre un referent quant a eficàcia inspectora, eficàcia
recaptadora, quant a l'abast territorial, perquè precisament
aquests 855 milions d'euros s'han pogut repartir d'aquesta forma
tan àgil perquè l'ATIB compta amb una estructura d'oficines
que és una xarxa que arriba a quasi tots els indrets de les Illes
Balears. També és un referent quant a l'aplicació de
l'administració electrònica i, com deia, quant a l'eficàcia en
aquest repartiment de les ajudes que ja han arribat.

 L’Agència Tributària de les Illes Balears lidera diferents
indicadors d'eficàcia i eficiència, tant a nivell de recaptació
com a nivell d'inspecció de tributs cedits totalment a les
comunitats autònomes. I això no ho diu el Govern, sinó que
està publicat anualment a l'informe comparatiu sobre els tributs
cedits elaborat pel Ministeri d'Hisenda. Som la comunitat
autònoma amb millors dades d'eficàcia, quant a recaptació,
5.712 euros per empleat, dues vegades més que la mitjana
estatal, i tot seguit de Catalunya, amb 4.390 euros per empleat.

També som la comunitat autònoma que manco expedients
deixa prescriure -això és importantíssim- amb un 2% de les
declaracions presentades, també molt per davall de la mitjana
estatal -la mitjana estatal determina que es deixen prescriure un
10% dels expedients- i seguida de la comunitat autònoma de
Galícia, amb un 2,65, i de Cantàbria, amb un 4,10% de
prescripció sobre el total d'expedients.

Per tant, em volia centrar en posar en valor la feina de
l'ATIB perquè -com deia- un euro invertit en aquesta institució,
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en aquesta administració pública, és més que un euro apostat en
el manteniment i el reforçament del benestar social.

També crec que s'ha de posar en valor el reforç de gestió
exterior. Hem de recordar que tenir un lobby important davant
Brussel·les implica poder obtenir tota una sèrie de
prerrogatives que són importantíssimes per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears; com deia la Sra. Campomar, som
una regió no ultraperifèrica, i és veritat que hem d'arribar a
obtenir els mateixos avantatges, no només econòmiques, sinó
també fiscals que Canàries, per això sempre hem apostat per la
part fiscal del règim econòmic, i també per poder lluitar en
temes tan importants o poder defensar temes tan importants a
nivell d'acció exterior com puguin ser i incrementar el límit de
les ajudes de minimis i, per suposat, seguir lluitant per tenir un
tipus d'IVA reduïts respecte del nostre territori continental.
Hem de recordar el cas de Còrsega, que té un tipus d'IVA més
reduït que el seu territori continental i, per exemple, a la
compra de llibres a Còrsega s'aplica un tipus de 2,5% quan,
dins el territori continental és un 5,5. Per tant, importantíssim
donar suport a aquesta acció exterior.

En relació precisament amb l'acció exterior proposam una
transacció a l'esmena 13371 de Ciutadans, amb l'objectiu
d'afectar 50.000 euros al programa C01, Consorci Centre
Balears Europa, per a beques de formació a Brussel·les per a la
internacionalització de petites i mitjanes empreses de les Illes
Balears, i també perquè aquests pressuposts donen una passa
endavant en relació amb la sostenibilitat en general i amb
l'economia circular, en particular, també hem de anunciar que
acceptarem l'esmena 13370 de Ciutadans, que afecta 50.000
euros per a aquest programa de compra pública innovadora, per
fomentar l'economia circular en la gestió de la conselleria.

I, finalment, i en relació amb l'Oficina anticorrupció, com
dèiem, amb aquestes esmenes de supressió de l'Oficina
anticorrupció no hi podem estar d'acord, perquè crec que ja hi
hem dit tots la nostra, però jo ho resumiria en una sola frase:
De aquellos barros, estos lodos; de aquellos Matas, estos
lodos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. En torn de rèplica, donam la paraula
pel Grup Parlamentari Popular a la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Senyors diputats, abans els he donat les
dades del BBVA i de les entitats independents, que és el que
veuen els experts d'aquesta comunitat; ara els donaré les
notícies dels mitjans de comunicació, que és el que veu la gent. 

Diumenge, fa dos dies, els mitjans de comunicació
nacionals deien el que feim a altres comunitats autònomes on
governam: les cinc autonomies del PP creen més riquesa
abaixant imposts que les nou autonomies del PSOE amb més
població. 

(Alguns aplaudiments)

Cinc autonomies del PP, el dinamisme de Madrid,
Andalusia, Múrcia, Galícia, Castella i Lleó, suposa ingressar
quasi 2.600 milions més, aporten quasi la meitat de l'increment
de la recaptació fiscal del darrer any. La resta, la resta,
n’aporten 3.000, entre totes.

El PIB de les comunitats autònomes populars supera en cinc
punts a les comunitats socialistes: 44,2% front 39,9%, segons
les dades de l'INE; i també les cinc comunitats autònomes
populars aporten quasi la meitat de la baixada de l'atur,
redueixen l'atur de 300.850 persones d'un total de 668.000
persones que hi ha registrades a les oficines del SEPE.

Per altra banda, la resta de comunitats autònomes, nou
governades pel PSOE i una per un partit regionalista a
Cantàbria, amb el suport també del PSOE, aporten juntes les
deu unes xifres similars.

Aquesta setmana, el Banc d'Espanya els he dit que corregia
a la baixa el creixement econòmic, desmuntant les previsions
socialistes. Què va fer el Govern Sánchez?, únicament va saber
contestar que les previsions són només previsions, no fets. Idò
també els donarem fets. 

El conseller d'Hisenda de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty ha aprovat la supressió d'imposts propis de la
Comunitat de Madrid, la qual cosa se suma a la rebaixa de mig
punt en tots els trams de l'IRPF, el Partit Popular. 

(Alguns aplaudiments)

El conseller d'Hisenda d'Andalusia, Juan Bravo, també va
implantar, el 2019, una baixada d'imposts i, en canvi, ha
guanyat 280.000 nous contribuents i més de 800.000 milions
d'euros de recaptació, amb un govern popular. Galícia farà, en
2022, la tercera rebaixa fiscal i amb les polítiques populars ha
reduït l'atur en un 18,5%. Múrcia reduirà també la pressió fiscal
en 365 milions que quedaran dins la butxaca dels seus
contribuents, aquesta gent que no ha de quedar enrere. El Grup
Popular en el Congrés, per la seva part, demana la reducció de
despesa política per negociar els pressuposts generals de l'Estat
de 2022, perquè Sánchez governi amb dotze ministres i una
vicepresidència, i s'alliberen 108 milions d'euros per a partides
de família i pobresa infantil, propostes del Partit Popular.

Què fa la Conselleria d'Hisenda d’Armengol a Balears? El
contrari, augmenta la pressió fiscal; aposta per
l'intervencionisme de les empreses; deixa perdre la part fiscal
del REB; incrementa el deute públic 1.000 milions d'euros, en
moments de recuperació, des de 2015 a 2019.

Tenim una de les comunitats autònomes més endeutades i
un 29,4% del PIB de Balears és deute. El govern socialista. La
Sra. Armengol no assisteix a la reunió de presidents autonòmics
celebrada a Galícia per defensar un millor finançament de
Balears, no era necessari. Mostra empatia amb la ciutadania
que ho passa malament? No. S'incrementa el sou un 2%;
augmenta el pressupost de l'Oficina anticorrupció un 40%; i
incrementa les partides de càrrecs i personal eventual amb 14
milions d'euros...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113371
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113370
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(Remor de veus)

..., idò tot això fa el Govern socialista i tot allò altre que fan les
comunitats autònomes del Partit Popular és el que farà aquí el
Partit Popular quan governi, senyors diputats de l'esquerra, això
és el que farem des del Partit Popular.

Demanen propostes, el PP els ha presentat 380 propostes
durant la pandèmia, les han volgut acceptar?, no. El PP els ha
presentat 430 esmenes al Projecte de llei de pressuposts per a
2022, una alternativa de centrodreta liberal per baixar els
imposts en 200 milions d'euros, per eliminar l'impost de
donacions, per eliminar l'ecotaxa progressivament en lloc de
destinar-la a tapar forats de despesa corrent. Que no les volen
acceptar? Paciència. Continuïn repensant-ho. 

És una llàstima perquè aquest tarannà perjudica la
ciutadania, però si ho volen continuïn inflant ingressos,
continuïn  gastant més doblers en estructura política, continuïn
preveient transferències de l'Estat que després no quadren amb
les despeses, Sra. Truyols, continuïn incloent convenis de
carreteres de 2015 que no arriben, continuïn buidant els avals
de l'IBAVI, com feia la Sra. Cladera, continuïn deixant milions
de factures als calaixos, com varen fer l'any 2011, i continuïn
votant en contra del règim fiscal de Balears en el Senat perquè,
és clar, si ho proposa el Partit Popular és dolent, primer el
partit, primer el carrer (...) i després Balears. 

Però, miri, Sra. Martín, qualque dia es convocaran
eleccions, això que a vostè no li agrada és un procés
democràtic. Vostè ha dit que per què convoquen eleccions a
Castella-Lleó, idò és un procés democràtic, a vostès els agraden
més les dictadures, les imposicions...

(Algunes rialles)

... però a la ciutadania li agraden les eleccions...

(Alguns aplaudiments)

... com que vostès estan més còmodes a l'oposició qualque dia
es convocaran eleccions i la gent podrà triar entre un model
intervencionista, prohibicionista, impositiu, totalitari de la Sra.
Armengol o un model de la llibertat, de l'eficàcia, que la gent
pugui fer feina, que la gent pugui aixecar la barrera de la
persiana, que els autònoms i empresaris puguin fer feina en
llibertat de la Sra. Prohens. La gent triarà i vostès, com que
estan més còmodes a l'oposició, fent oposició de l'oposició, la
podran fer còmodament des de l'altre costat de la banqueta.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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, s'ha fet o
s'han fet diferents anàlisis de la situació econòmica tant de
l'Estat com de la comunitat. Jo em centraré en les esmenes que
hem presentat des d'El Pi, sobretot en la del Tribunal
Administratiu de Recursos Contractuals perquè ja n'hem parlat,
i també d'aquesta n'hem parlat, només vull agrair a la consellera
que s'hagi analitzat la possibilitat de crear aquest tribunal de
recursos contractuals. No sé si la revisió que ha fet només han
estat dels expedients de la CAIB, de la comunitat, o també pot
analitzar els expedients que estan enviats des dels municipis per
veure la ràpida...  si són àgils en les seves respostes o
resolucions. 

I, per tant, ens agradaria que se seguís revisant la rapidesa
amb la qual contesten des del tribunal central i que, com dic, es
revisi i que, si es troba oportú, es pugui fer, es pugui anul·lar el
conveni, es pugui fer des de la nostra comunitat. 

Res més, dir que pensam que és bo que es pogués fer des de
la comunitat, que es creàs el tribunal aquí, però que mentre es
faci des del central..., que sigui ràpid almanco i si no, que es
pugui traspassar el més aviat possible cap aquí.

Gràcies, president.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta, seré breu, parlaré des de l'escó. Bé,
primer vull agrair a la Sra. Truyols la proposta de transacció a
la nostra esmena que feia referència a la internacionalització de
les PIME, evidentment l'acceptem. També agraïm el seu
enunciat, vot a favor de l'altra esmena que presentàvem sobre
l'ús de la compra pública innovadora per fer un programa de
circularitat en l'administració. 

Vull anunciar també que votarem a favor de totes les
esmenes parcials que han presentat els altres grups
parlamentaris i... i bé..., finalitzar ja la meva intervenció. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Abrimos el turno de
contrarréplica, por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos tiene la palabra la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Moltes gràcies, presidenta. Vegem, és que s'han dit moltes
coses,... Miri, les polítiques “austericides” no funcionen, Sra.
Riera, no funcionen. Vostès s'han quedat amb uns llibres dels
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anys 2010, 2009, d’acord?, amb Mankiw, però no s'han estudiat
Reinhard o Rogoff que són dos teòrics de l'economia de renom
absolut i que s'estudien també a les facultats d'Economia, es
veu que no a les seves, que han estat capaços de veure els fets
i refer el seu posicionament, i això ja sé que al Partit Popular
no els va. Fets i racionalitat damunt les coses són incompatibles
per a vostès. Vostès tenen una cosa apresa, i em sap greu
perquè ja li ho han dit portaveus que m'han precedit: vostès
venen amb un discurs fet, amb unes posicions ja fixades i passi
el que passi vostès no les canvien, no les canvien i és molt trist
haver de tenir una oposició en aquestes circumstàncies perquè
és que no hi ha enteniment possible. 

Després es queixen i vénen aquí a plànyer que no els
aprovam les iniciatives, però és que no els les aprovam perquè
no són mengívoles, és que no estan adaptades al context i no
estan adaptades, com els dic, a les teories econòmiques i sap
greu que sigui així.

M'ha dit moltes coses, però, miri, al més pur estil de
Goebbels una mentida per molt que la repeteixin, ja la poden
repetir mil vegades, no és veritat. 

Fans de les dictadures, jo crec que ho són vostès, i si no
Casado què feia a la missa per a Franco dia 20 de novembre?

(Alguns aplaudiments)

 Qui és fan de les dictadures aquí?, que encara el passegen,
aquest homonet, no? És que... la història del nostre país, no
l'han estudiada?, no ho sé, em pareix increïble.

Hi ha moltes qüestions..., ja sé que ho fa per fer mal, Sra.
Riera, vostè és molt bona dialècticament...

(Remor de veus) 

... i ja sé que ve per encendre i tot això què fa, però, per favor,
cuidi un poc més els arguments perquè no se sostenen de cap
manera.

I parlant de Goebbels, parlant de Goebbels, aquesta, aquest
full en blanc és el full de serveis de VOX en aquest debat, cap
esmena ni una, cap ni una, la España que madruga les correría
a gorrazos si supiese el nivel de desempeño que tienen en este
parlamento, ni una enmienda parcial, lamentable.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra.  Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Sra. Riera, ens ha vengut aquí... vostè ha amagat
quins eren els diaris, no?, que feien tanta propaganda al Partit

Popular, però no es pensi, són bons de saber, si no era El
Mundo, era l’ABC..., en fi, segurament...

(Remor de veus)

... si ens mostràs la notícia segurament... segurament ho
veuríem molt clar. 

(Continua la remor de veus)

Després ens parla de propaganda amb mesures... bé, ha dit
per exemple una baixada lineal de... una baixada lineals del
0,5% en tots els trams, a això li diu progressivitat?, que li
lleven 0,5%  igual a un que cobra 130.000 l'any o 200.000
euros a un pobre que cobra 12.000 euros? Vostè a això li diu
progressivitat?, un 0,5% de 200.000 euros són 10.000 euros
l’any, vostè a això li diu progressivitat, vull dir, vostè..., segons
vostè a Madrid lleven 10.000 euros a un senyor que cobra
100.000 que pagui... d’imposts i un que cobra 12.000 euros, un
0,5% serien 60 euros. No hi ha diferència ni res, perquè amb
10.000 euros durant tot l'any es poden comprar moltes coses.
Això, per favor!, i això vostès ens ho vol vendre com realment
que vostès fan feina perquè la gent tengui doblers a la butxaca?
Això és perquè els que tenen més, tenguin més doblers a la
butxaca. No ho digui al revés, Sra. Riera. Aquest exemple que
ens ha posat no té nom, no té nom.

(Alguns aplaudiments) 

Jo vull entendre que vostè defensi la baixada d'imposts,
però almanco dignament no ens posi un exemple que canta per
la seva..., que canta per la seva desproporcionalitat, la seva
desproporcionalitat a la gent que realment li costa anar a
comprar. Vostè ens diu, clar que li costa anar a comprar, però,
bé.

També ens parla de la llibertat, i l'acomiadament de
sanitaris i  l’acomiadament de mestres que fan després, això
també? Perquè vostès han contaminat la paraula llibertat.
Vostès l'han contaminada i nosaltres no deixarem que
contaminin, això sí que li ho puc assegurar, perquè només
poden governar amb la complicitat de l'extrema dreta i amb la
complicitat de l’extrema dreta que els reclama retallar drets
fonamentals de les dones, dels col·lectius LGTBI, ... Per tant,
no són creïbles, perquè vostès no són una dreta europea
moderna que lluita per la democràcia, han quedat reduïts a
poder governar només amb l'extrema dreta, això, perquè vostès
l'únic que fan és seguidisme, seguidisme, d'aquests
plantejaments negacionistes del que imposa una democràcia
real. I això no acabarà bé, Sra. Riera, i això ho haurien de
veure. 

Vostès aquí ja varen tenir un exemple amb el Sr. Bauzá, que
ara és a Ciudadanos, de quin era el plantejament que tenia,
perquè el Sr. Bauzá no és tan lluny del plantejament d'aquella
bancada d’allà dalt, no cregui que està tan lluny. Per tant, ja
varen viure quin era i encara ara va a pitjor. Han quedat reduïts.
La dreta europea té capacitat de negociar amb altres forces
polítiques. Vostès a l'Estat espanyol només poden negociar amb
l'extrema dreta, han quedat reduïts perquè només fan
seguidisme d'ells. Aquest és el problema. 

 



6320 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 3 / 21 de desembre de 2021 

Per tant, des de MÉS per Mallorca realment creim que el
seu discurs, Sra. Riera, precisament mostra la seva poca
capacitat que tenen realment de trobar complicitats amb altres
forces polítiques. Perquè també és qüestió seva, no pensi que
a vegades tot és qüestió dels altres perquè, clar, és molt fàcil,
però no és només qüestió..., és qüestió de tothom. Vostès aquí
han fet, i ja fa estona, ja fa un parell d'anys i ara més quan més
s'acosten les eleccions, fan una oposició que la mostren a les
seves esmenes, i en la seva rèplica ens ho ha demostrat. Per
tant, Sra. Riera, jo crec que, com li he dit, crec que s'ho han de
repensar, aquesta complicitat que va de cada vegada més,
aquest negacionisme que tenen, aquesta complicitat que tenen
amb propostes que precisament no mostren que pensin en la
gent i la gent que en aquest moment ho passa malament, els
hauria de fer reflexionar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Campomar. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixt intervendrá el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volia començar citant el que ha
comentat la Sra. Truyols a la seva intervenció que ha posat un
exemple, com que ve just després meu jo acabava de dir 
l’important que és el bon funcionament de les institucions
perquè l'economia funcioni bé, i, per tant, hi hagi progrés. I
vostè posat un exemple molt clar amb l'ATIB. Per tant, m'ha
agradat perquè era un exemple exactament del que jo volia dir.
Jo m'estava referint a l'Oficina anticorrupció, és a dir, un òrgan
que supervisi el bon funcionament de l'administració, les bones
pràctiques en aquesta matèria és fonamental i acaba estalviant
molts doblers, són uns doblers que estan ben gastats. Per tant,
nosaltres hem donat suport a l'increment de la dotació d'aquesta
oficina. 

Sra. Riera, vostès no només han dit el mateix en els últims
anys sinó que a la seva segona intervenció ha dit exactament el
mateix que la primera, amb una gran diferència, que això és un
debat i jo li he demanat, escolti, a vostè li han donat unes dades
que desmenteixen el seu mantra, quina explicació en dóna?
Cap. Per tant, aquí hi ha debat zero. Vostè ha vingut a hablar
de su libro, li hem replicat amb dades concretes i vostè ha
continuat parlant del seu llibre. Molt bé. Doncs ara som jo que
parlaré del meu llibre i parlaré de l'esmena que hem aconseguit
negociar en aquesta secció. 

Una esmena a la secció 32, la secció en què es preveuen les
transferències a les entitats locals, i, en aquest cas, una esmena
que en vàrem fer publicitat, no?, diu una nova depuradora per
a l'escorxador de Ciutadella. És una cosa poc èpica, no?, de les
que a vegades fa il·lusió potser parlar d'altres tipus d'esmenes,
però nosaltres estem molt orgullosos. Per què? Perquè és un cas
paradigmàtic, un problema que s'estava enquistant, que no tenia
solució i que suposava un perjudici important per al medi
ambient i, a més a més, per a la viabilitat d'aquesta instal·lació
tan important no només per a Ciutadella sinó per a Menorca,

perquè és un escorxador de titularitat municipal, però que dóna
servei a tot Menorca.

Evidentment aquest escorxador necessita una rehabilitació
total, però hem començat per una part, la més important creiem
nosaltres, que és la depuració dels residus que provoca aquest
escorxador, una cosa, per tant, molt important des del punt de
vista de l'afectació al medi i també des del punt de vista de la
sostenibilitat, perquè evidentment la gestió dels residus és un
dels elements que més encareixen tot aquest procés. Avui en
dia molts dels residus que produeixen els escorxadors de les
nostres illes es porten a la península i, per tant, el tractament
d'aquests residus en origen implica una sostenibilitat global en
la gestió d'un equipament tan important. Per tant, estam
contents d'haver pogut destinar 1 milió d'euros i haver donat
una resposta definitivament a un problema que fa molts d'anys
que s’arrossegava. Aquest és el paper que nosaltres intentam fer
aquí en el Parlament. 

Deia abans, Sra. Consellera, que el 2022 serà trepidant, em
referia sobretot des del punt de vista pressupostari. És que el
debat de pressuposts no s'acaba aquí perquè amb totes
l’assignació del factor d'insularitat i tota la discussió dels
criteris d'inclusió dels diferents projectes dins del Pla estratègic
d'inversions, tindrem una feina parlamentària molt interessant
de continuar decidint i de continuar debatent sobre a què es
dediquen els doblers en aquesta comunitat autònoma, a quins
projectes per afavorir aquest canvi de model.

Volia comentar una cosa que ha dit la Sra. Campomar, que
m'ha semblat molt interessant a la seva primera intervenció,
però no he tengut temps, quan parlava de tota la problemàtica
de la insularitat mediterrània i venia a parlar dels costos fixos
de la insularitat. I aquí aprofito per treure un tema que té a
veure amb el població ajustada, aquest informe de la població
ajustada que ha publicat el Ministeri d'Hisenda que quan es
parla de la distribució de la compensació de la insularitat diu,
bé, agafarem el criteri de la distància respecte de la península.
Resultat, Canàries se'n du el 80% i Balears el 20%. És l'únic
criteri que fa servir.

Clar, nosaltres aquí tenim un camp de batalla perquè, com
molt bé ha dit la Sra. Campomar, només haver de fer el bot, per
prop que estiguem de la península, ja suposa uns costos fixos
molt importants. Per tant, hauríem de lluitar contra aquesta
visió que es té des de l'Estat d'una distribució només variable
del finançament per la insularitat en funció de la distància.
Aquests són els temes de fons que hem de batallar per
aconseguir un bon finançament. 

Dit això, em sembla que és la darrera intervenció que
tindrem en aquest debat de pressuposts, a no ser que es faci
alguna una al·lusió molt directa al meu grup, que llavors
demanaria al Sr. Antoni Sanz que em deixés uns minuts, sent
com és la meva última intervenció, encara que falta per acabar
aquest debat, simplement volia desitjar-los bones festes i molts
d'anys.

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Es el turno del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Sra. Riera, bé, veig que s'ha
intentat canviar el vestuari, però tot i així seguirem discrepant
en tot. Bé, vostè, amb el mantra de la baixada d'imposts i també
amb notícies que han aparegut a mitjans de comunicació afins,
per favor, el que li ha dit el Sr. Castells, contrastin les dades.
De fet, de fet, la meva intervenció d'ahir amb relació al debat
de l'articulat ho deixava molt clar. Vostè ha posat com a
exemple el Sr. Juanma Moreno que anunciava que s’ha
incrementat el nombre de contribuents a la seva comunitat
autònoma en quasi 300.000 nous contribuents i que això és
resultat, talment ho deia, és el resultat de la seva política
impositiva de baixada d'imposts. 

Sra. Riera, ja li vaig dir ahir, miri que mai no s'ha complert
la corba de Laffer, mai.  Economistes de gran prestigi sempre
han infamat la corba de Laffer, i és més, és més, deixen de
banda un factor que influeix molt, de forma molt important i
directa en l'increment del nombre de contribuents, que és el
tema de la població, l'increment demogràfic, i de fet
curiosament, curiosament, ara aquí ho deixen de banda i segur
que quan haguem d'anar a sol·licitar la reforma del sistema de
finançament, posaran aquesta variable com a factor clau. Per
tant, deixin d'embullar els ciutadans d'aquestes illes, perquè no
és cert que a resultes d'una abaixada impositiva, incrementi el
nombre de contribuents. 

També posava com a exemple l’abaixada impositiva de la
Sra. Ayuso. També li vàrem dir amb dades contrastades, amb
dades de les estadístiques de l'Agència Tributària estatal.
Aquests 0,5 punts lineals, que, per cert, és una abaixada
impositiva regressiva, si fan càlculs i si miren com deia les
estadístiques, significa que a qui més beneficia aquesta política
fiscal de la Sra. Ayuso, són als que tenen rendes superiors a
110.000 euros, no a les rendes baixes ni mitjanes, rendes
superiors a 110.000 euros. I, a més a més, vam mirar la
diferència que hi havia entre la recaptació en la tarifa de les
Illes Balears i la tarifa proposada per la Sra. Ayuso, ahir també
li vaig comentar, 80 euros anuals de diferència. O sigui, un
madrileny pagarà 80 euros menys a l'any d'IRPF, quan les seves
rendes no superen els 30.000 euros, 0,22 euros al dia. Això
també implica que el 30% dels madrilenys i madrilenyes que
guanyen manco de 12.000 euros, sap què els baixa amb la
reforma?, zero euros. O sigui, rendes baixes que veuen com la
seva tributació segueix igual...

(Alguns aplaudiments)

I als que obtenen més de 60.000 euros, els baixa 4.500
euros a l'any. Facin càlculs, vagin incrementant la progressivitat
i veuran que com més amunt anam en relació amb els ingressos,
el benefici és major. Per tant, la Sra. Ayuso el que fa és aplicar
una política regressiva, política regressiva, política regressiva
que també varen vostès aplicar aquí quan teníem una tarifa de
l'IRPF en cinc trams. Vostè sap que quan vostès governaven
pagava el mateix tipus marginal, una persona que tenia una

renda de 60.000 euros que una persona que tenia una renda de
300.000, de 400.000, de 500.000, o de 175.000, podria anar
més a baix?

Què vàrem fer l’any 2016 just arribar, millor dit, l’any
2015?, perquè a la Llei de pressupost de l’any 2016 vàrem
interposar una disposició final que deia que les normes relatives
a IRPF, entraven en vigor amb efectes 2015. Què vàrem fer just
arribar? Incorporar quatre nous trams, incrementar la
progressivitat per a rendes superiors a 70.000, a 90.000, a
120.000 i a 175.000 euros. I ja els he dit un parell de vegades
que mirin els fets, i els fets són els que són, qui més aposta per
la progressivitat és l'esquerra. 

I, Sr. Castells, vostè deia que a la meva darrera intervenció
havia enllaçat amb el que acabava de comentar. Doncs, jo
també ara enllaç un poc, benvinguda a aquesta depuradora de
l'escorxador de Ciutadella. Quina diferència no, respecta del
Govern de la dreta, quan els municipis estaven ofegats per mor
de la Llei Montoro.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Truyols. Ahora, para fijar posición,
interviene la Sra. Ribas por el Grupo Parlamentario VOX-
Actua Baleares. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta, buenos días a todos. Desde que
iniciamos la tramitación de estos presupuestos, los diputados de
VOX manifestamos que debían devolverse al Gobierno porque
no son aceptables, nacen viciados por prever unos ingresos
irreales. Lo dice el Banco de España, la Comisión Europea, el
BBVA, la AIReF, lo dice todo el mundo. No sé por qué se ríe,
Sr. Consejero. Son unos presupuestos fake, que no pueden ni
merecen ser enmendados. Porque hemos llegado a una
situación en la que los ciudadanos de Baleares merecen
honestidad y no seguir siendo engañados mediante un debate
paripé, que a lo sumo conseguirá cambiar un ínfimo porcentaje
de unas partidas a otras y que no solucionará nada, porque todo
este despropósito nos condena a un aumento del déficit y, en
consecuencia, a un mayor empobrecimiento de estas islas. 

Por eso nosotros presentamos una enmienda a la totalidad
de estos presupuestos y por eso mismo no hemos presentado
enmiendas parciales, por coherencia, por responsabilidad y
porque nuestro compromiso con los ciudadanos es real.
Nosotros no vamos de farol, hacemos lo que decimos y
decimos lo que pensamos. Otras veces sí hemos presentado
enmiendas, no habíamos llegado a este nivel de irrealismo en
la previsión de ingresos. El año pasado presentamos 168
enmiendas, por cierto, bastante más que otros grupos que ahora
cuestionan nuestra capacidad de trabajo, 50 más que los de
Ciudadanos. 47 más que El Pi. No, de MÉS per Mallorca, ya
no importa ni hablar, si la capacidad de trabajo la medimos por
el número de enmiendas presentadas por ustedes, se llevan la
palma, pero por vagos, porque sólo presentaron 29. 
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Pero lo cierto es que de las 278 que hemos presentados a
los dos presupuestos anteriores, ¿saben cuántas se han
aprobado? Ninguna. ¿Y qué ha pasado con los presupuestos
que no han incorporado ninguna de nuestras enmiendas? Pues
que Baleares no ha parado de hundirse cada vez más en la
miseria. En 2018 teníamos un 18% de la población en riesgo de
exclusión social y en 2020 el porcentaje ya había subido hasta
el 22%. Pero los grupos que dan apoyo al Gobierno siguen con
su benda en los ojos, sin hacer ningún tipo de autocrítica sobre
el modelo económico y de gestión pública que llevan a cabo,
basado en una ideología de izquierdas, globalista y fracasada.

Nosotros no vamos a participar de este paripé, estos
presupuestos son más de lo mismo y el resultado de estos
debates ya lo conocemos. Acabamos con unos presupuestos
inútiles, alejados de lo que necesitan los ciudadanos de
Baleares. En vez de participar en el blanqueamiento de este
desastre presupuestario, nosotros nos hemos dedicado a realizar
nuestra labor de control a este gobierno autonómico y por eso
hemos presentado más de 150 preguntas relativas al
presupuesto para poder ejercer esa función de control y
demostrar a los ciudadanos el atropello que suponen estos
presupuestos, con el dinero que tanto les cuesta pagar a través
de la enorme carga fiscal que soportan y que, por supuesto,
estos presupuestos no contemplan aliviar, sino todo lo
contrario, suponen seguir aumentando la presión fiscal sobre
los ciudadanos de estas islas. 

Tras analizar minuciosamente todas las enmiendas que se
han presentado, votaremos tan solo a favor de aquellas
enmiendas en las que nuestro voto pueda mejorar la vida de los
ciudadanos de estas islas, como ya hicimos en la sesión de ayer,
votando a favor de las enmiendas a la totalidad de las
secciones; a favor de las líneas de ayuda a los estudiantes de
otras islas que tienen que desplazarse a Mallorca para acudir a
la universidad; a favor de las enmiendas destinadas a
salvaguardar los derechos del personal interino y de los
empleados públicos, así como de los docentes de la educación
concertada. Y hoy, por supuesto, votaremos a favor de suprimir
la Oficina Anticorrupción, de la que llevamos pidiendo su
cierre desde el inicio de la legislatura, por tratarse de un
chiringuito más que no tiene sentido, porque solapa las
funciones de otros organismos que ya existen para controlar la
corrupción y que son los que deberían reforzarse, como son la
Intervención, la Sindicatura de Cuentas, la Policía Nacional, la
Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción, los tribunales de
justicia, que están infradotados, muy probablemente para tener
luego la excusa de pedir la transferencia de su gestión o la
creación de policías autonómicas, que permitan calmar los egos
de los políticos nacionalistas a costa de que a los ciudadanos
nos salga más y más caro aún el sostenimiento de unos
servicios, con una estructura multiplicada innecesariamente por
diecisiete comunidades autónomas. 

Pero todos ustedes saben tan bien como yo que por mucho
que votemos a favor, las enmiendas no saldrán aprobadas. Lo
poco que consigan rascar los grupos de la oposición, que
incomprensiblemente siguen presentando enmiendas a los
presupuestos, no servirá para parar la deriva económica suicida,
a la que nos aboca este gobierno socialcomunista separatista
para quiénes lo único importante es seguir calentando sillas y

repartirse las cuotas de poder entre los tres partidos que lo
conforman.

Gracias, presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 

Amb aquesta intervenció donam per finalitzat el debat
número 5 i procedim a l'inici del debat número 6, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient i Territori, amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 15, Conselleria de Medi
Ambient i Territori, 13477; E03, Agència Balear de l'Aigua i
de la Qualitat Ambiental, ABAQUA, 13478; E04, Institut
Balear de la Natura, IBANAT, 13479; E19, Servei
d'Informació Territorial de les Illes Balears, 13480; C09,
Consorci Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, COFIB,
13481.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, 13087.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 15, Conselleria de Medi
Ambient i Territori, al programa 561A, domini públic hidràulic,
protecció i control, Directiva marc de l'aigua, 13599, 13740,
13598, 13606, 13826 i 13807; al programa 562A, abastament
d'aigües, 13543, 13544, 13554, 13578, 13579, 13580, 13581,
13593 a 13597, 13600, 13602, 13603, 13605, 13753, 13773,
13820; al programa 562B, sanejament i depuració d'aigües,
13582 a 13586, 13589 a 13592, 13601, 13604, 13542, 13555,
13556, 13558, 13804, 13557, 13559; al programa 571A, gestió
de residus, 13821; al programa 571C, gestió d'espais naturals,
13587, 13588, 13818; al programa 571G, Sanitat forestal,
13806; E03, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental, ABAQUA, 13608, 13745, 13763, 13808; E04,
Institut Balear de la Natura, IBANAT, 13741, 13790, 13805.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Territori, al programa 561A, domini públic
hidràulic, protecció i control. Directiva, marc de l'aigua, 13343, 
13345, 13346, 13349; al programa 562B, sanejament i
depuració d'aigües, 13347 i 13348; al programa 571D,
conservació i millora del medi ambient, 13344; al programa
571K, fons de prevenció i gestió de residus, 13550.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 15, Conselleria de Medi Ambient i Territori, al
programa 531A, ordenació del territori i urbanisme, 13012; al
programa 561A, domini públic hidràulic, protecció i control.
Directiva, marc de l'aigua, 13013, 13014 i 13082; al programa
562A, abastament d'aigües, 13015 i 13016; al programa 562B,
sanejament i depuració d'aigües, 13017 a 13021; al programa
571C, gestió d'espais naturals, 13028, 13026, 13022; al
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programa 571D, conservació i millora del medi natural, 13023
a 13025, 13079, 13081; al programa 571F, espècies silvestres,
13029; al programa 571J, Direcció i serveis generals Medi
Ambient i Territori, 13069.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots. Senyors i senyores
diputats. Sr. Sagreras, molta força i a la resta de positius per
COVID els desig una ràpida recuperació.

Estamos ante un proyecto de ley de presupuestos para el
año 2022, un año esperemos mejor que este 2021 en todos los
aspectos. De hecho, los presupuestos que hoy se aprobarán
aquí, para la Sección 15, de la Conselleria de Medio Ambiente
y Territorio, són altos; de hecho, los más altos de la historia.
¿No es eso que dicen cada vez que hay que hacer algo?: los
más de la historia, los primeros de la historia... Pues eso,
hablemos de los más de la historia.

Sin duda, por cuantía, son unos buenos presupuestos para
las Islas Baleares, eso se lo tengo que reconocer; ahora bien, es
evidente que no son los presupuestos que nosotros hubiéramos
diseñado. Muchos de los problemas más importantes de estas
islas siguen quedándose en el tintero y usted, Sr. Conseller, no
debería permitirlo.

En cuanto al dinero que recibe esta conselleria de los
fondos europeos y de los ingresos que recibe del impuesto
turístico sostenible, entiendo que usted, Sr. Conseller, no debe
estar tampoco contento; de Europa, llega a esta conselleria lo
justo, eso para que no se queje demasiado; y de la ecotasa, es
que ya ni disimulan.

Hagamos un inciso: ¿qué piensa, Sr. Conseller, del destino
de los fondos del impuesto turístico sostenible? Usted es una
persona sensata que defiende la terra, que defiende "lo
nostro"... ¿Le parece bien que su conselleria no reciba el
grueso de los fondos de la ecotasa? Fueron ustedes que
delimitaron el ámbito de actuación y fueron ustedes los que
justificaron la implantación de este impuesto -y abro comillas-
para minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza
y en el medio ambiente a través de inversiones necesarias para
la conservación de la naturaleza. ¿Qué inversiones van a hacer
para la conservación de la naturaleza, con el ITS? 

Por favor, si hace uso de su turno incidental, detállenos
todas las inversiones para conservar la naturaleza que van a
hacer con la “ecofarsa”, digo con la ecotasa; ya le digo yo que
ninguna. Lo que van a hacer ustedes, otra vez, es otro concierto
de los 40 Principales, y si no, hagamos una apuesta.

Volvamos a sus presupuestos. Que sean unos presupuestos
altos hace también que sean los presupuestos con más
posibilidades y, por tanto, los que deberían ser más
transformadores, dado que la inversión de los fondos europeos

-que son los que están engrosando estos presupuestos-
precisamente tienen ese objetivo: el de transformar.

Creo que todos compartimos que son tiempos difíciles y que
nos tenemos que adaptar a estos tiempos. De hecho,
presupuestariamente, Europa ha entendido que debía ayudar a
los diferentes países miembros y a sus comunidades autónomas
a adaptarse a estos tiempos, con una inyección de capital nunca
vista y unos objetivos transformadores claros, Europa ha dado
un mensaje muy bueno y, ahora, está en manos del Gobierno de
España y del Govern de les Illes Balears, en particular utilizar
estos recursos de la mejor manera posible, ¿los utilizarán de la
mejor manera posible?, ¿ustedes creen que se harán inversiones
transformadoras? Nosotros tenemos ciertas dudas.

Como ya le dije en su comparecencia, Sr. Conseller Mir,
tendrá toda la colaboración de nuestra parte y así está siendo.
El Partido Popular ha presentado un total de 61 enmiendas, 55
de ellas parciales; el resto de grupos han presentado cincuenta
y tantas, lo que hace un total de 113 enmiendas, más de cien
propuestas de mejora de estos presupuestos, entre estas
enmiendas hay a la totalidad por diferentes motivos, pero el
hecho de que haya habido más de cien enmiendas ya es un
motivo en sí mismo.

Estas enmiendas a la totalidad servirían para verificar el
rigor de las partidas de ingresos, que bastantes de los aquí
presentes creemos que son irreales. Igualmente tienen por
objetivo revisar los gastos innecesarios que desde nuestro punto
de vista existen y ajustar así a las inversiones necesarias reales
priorizando las más urgentes, ya que muchas llevan demasiados
años en la conselleria y en las empresas públicas. 

Entendemos que no aceptará las enmiendas a la totalidad,
por lo que pasaré a comentar también las enmiendas parciales
que nuestro grupo ha presentado. Las hemos presentado en
todos los ámbitos de actuación de esta conselleria para
Mallorca, para Menorca, para Ibiza, para Formentera y afectan
a muchos ciudadanos de infinidad de pueblos. Evidentemente
no es un capricho del Partido Popular, no son caprichos del
Partido Popular por lo que esperamos que hayan valorado estas
enmiendas con la atención que así lo requieren.

Un diputado socialista hacía burla durante la comisión de la
semana pasada y tildaba algunas de nuestras enmiendas de
Clásicos Populares, porque era la segunda o la tercera vez que
recibían la misma enmienda. ¿Es así, no? A usted, Sr.
Conseller, ¿también le hace gracia que un municipio lleve tres
o cuatro años rogando una inversión en su pueblo?, inversiones
en pluviales, en canalizaciones, en pozos, en limpieza de
torrentes, no en concierto de Los 40 Principales, eso no, eso
no...

(Alguns aplaudiments) 

¿A usted también le hace gracia o le preocupa que haya
municipios que lleven años rogando una inversión? 

La gran mayoría de nuestras enmiendas, como habrán
podido comprobar, hacen referencia al ciclo del agua y al
saneamiento. Entiendo que muchos de ustedes también
comparte la preocupación en estos temas en particular, porque
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hay más enmiendas en este sentido, tanto de Ciudadanos como
de El Pi, muchas de ellas que nosotros apoyaremos como no
puede ser de otra manera. Sin duda es uno de los principales
problemas de estas islas y estoy seguro de que prácticamente
todos los partidos con representación en esta cámara así lo
creen. 

Es por eso que vuelvo a sacar aquí los fondos europeos. No
es normal que con la lluvia de millones que ha habido en las
diferentes consellerias se destine esta cantidad -y permítame
decirlo- ridícula a lo que todos consideramos que es uno de los
principales problemas de estas islas, no es normal, y apuesto
que usted, Sr. Conseller, así lo considera y permítame decirle
que aquí le han ninguneado, aquí le han dado lo que se le da a
las consellerias María. 

Llevábamos también una serie de enmiendas sobre
depuradoras, en Menorca sobre todo, pero también en Sa
Pobla, en Sóller, en Formentera, mejoras en mantenimiento, en
estaciones de bombeo, ampliaciones de EDAR.

También hay enmiendas referentes a torrentes, en cuanto a
la limpieza de torrentes sabemos que no se sigue ninguna
fórmula matemática, pero también sabemos que se necesita una
limpieza anual y periódica de todos los torrentes y no está
haciéndose. De hecho nos consta que hay torrentes que llevan
mucho tiempo sin limpiarse pese a las reiteradas quejas de
nuestros grupos municipales en los pueblos afectados. Nosotros
querríamos afectar a una serie de partidas para la limpieza
obligada de algunos torrentes que sabemos que no se han
limpiado en mucho tiempo y que ponen en peligro a la
población, si bien deberían limpiarse todos y periódicamente,
pero vemos que ustedes no son capaces, por lo que le pregunto:
¿Considera que es suficiente la partida que se está destinando
a la limpieza de torrentes? Nosotros creemos que hace falta
más y mejor. Necesitamos que se limpien más y mejor los
torrentes de las islas y en particular, por su dejadez y
peligrosidad, la limpieza de los torrentes del municipio de Sa
Pobla.

Y así hasta un total de 55 enmiendas parciales que si
necesitan de más explicación o ampliación de información yo
se la daré encantado en el siguiente turno de palabra. 

Las cosas están difíciles ahí fuera, todos están haciendo
esfuerzos, todos se están amoldando a esta situación y pienso
que la ciudadanía no puede entender de ninguna de las maneras
que no nos podamos poner de acuerdo en nada, no en temas
ideológicos, que evidentemente estamos a las antípodas, sino
en aspectos que no son ni de derechas ni de izquierdas como el
ciclo del agua, la depuración de las mismas, limpieza de
torrentes o inversiones transformadoras en estas islas. 

Es muy difícil y muy complicado que nosotros nos hayamos
equivocado en las 55 enmiendas parciales que hemos
presentado. Yo diría que es tanto o igual de difícil y de
complicado como que el Govern haya clavado el presupuesto
de arriba abajo, sin el más mínimo error y sin haberse dejado
absolutamente nada. Ni ustedes son tan listos como se creen, ni
nuestras enmiendas son tan malas como piensan. 

Es evidente que de las 55 enmiendas parciales algunas no
se pueden hacer y tengan una justificación técnica, vale; otras
que ya están en la cabeza de alguien de la conselleria y como
ya están en la cabeza de alguien ustedes la vayan a rechazar,
vale; es posible que haya alguna que ya esté dentro de ese
presupuesto y como no tenía una partida específica y no la
hemos encontrado, nosotros la hayamos puesto y no la quieren
aceptar, también nos vale, pero rechazarlas todas o casi todas
por sistema, sin más consulta ni demanda de ampliación de
información, nos parece... increíble, por no decir otra cosa.

De aprobar alguna de nuestras enmiendas darían la imagen
de que hay cierta voluntad por parte de este gobierno de
colaborar y mejorar los presupuestos, aceptar una enmienda no
significa que hayan hecho mal su trabajo, de hecho harían mal
su trabajo de no querer ni aprobar ni transaccionar ninguna de
nuestras demandas. 

Sé que son muchas iniciativas las que llevamos y espero que
algunas, si no todas, sean votadas a favor. Le aseguro que están
hechas con ánimo constructivo y ánimo positivo. En comisión
no pasó ni una, era de esperar, pero ahora tienen una segunda
oportunidad para demostrar que tienen disponibilidad para
negociar y mejorar estos presupuestos que hoy se presentan
aquí.

Muchas gracias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Bonet. Por parte del grupo
parlamentario El Pi Proposa per les Illes Balears interviene la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, començam
el debat de la secció 15, Conselleria de Medi Ambient i
Territori. En aquesta secció nosaltres hem presentat 24
esmenes, una a la totalitat.

S'han incrementat els pressuposts de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori i han arribat a ser els més elevats de la
història en aquesta secció com molt bé acaba de dir el portaveu
que m'ha precedit. 

Es fan passes per millorar infraestructures en matèria
mediambiental, però pensam que no basta. Pensam que hi
hauria d'haver millores en depuradores, ens trobam amb
emissaris amb fuites que poden fer i fan molt de mal a la
posidònia, a la nostra terra, als nostres municipis; també amb
torrents bruts que no basta que ens informin que es fan
quilòmetres de torrents nets cada any, pensam que s'ha d’idear
un sistema que permeti que tots els torrents de la nostra
comunitat es puguin fer nets amb convenis de col·laboració,
però hi hauria d'haver qualque manera que ajudàs perquè no
passàs. 
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Parlam sovint, i darrerament molt, del canvi climàtic i de les
intenses pluges i fenòmens meteorològics que ens trobam a la
comunitat i sabem el mal que poden fer. Ja ho vaig dir l'altre
dia, no és només que hi hagi els torrents nets que fa... que no
poguessin fer mal als nostres municipis, a la ciutadania, però
ajudaria a aturar segons quins tipus de mals.

També d’aigua potable en alta, se'n parla, es fan, però no es
fan els avanços que tocaria.

En tema de desnitrificació tenim tot el pla allà on hi ha
massa nitrats i a la part del sud no en parlem, el Sr. Vidal crec
que a la legislatura passada ens va explicar i de manera molt
concreta, perquè fins i tot va dur aquí aigua del seu poble, de
quina manera tenen dificultats per poder beure, és impossible
beure aigua del grifó.

També en tema d'adquisició de finques, és ver que no totes
les finques han de ser públiques, però també n'hi ha algunes
amb unes característiques concretes, específiques que pensam
que podrien ser de gran interès per als ciutadans de la nostra
comunitat, per als visitants i també zones en estudi i protecció
que es podrien dur des de la conselleria i altres ens que també
hi poguessin fer feina. 

En tema de gestió de parcs, tenim molts de parcs naturals,
tenim parcs que no tenen tota la regulació que haurien de tenir.
Pensam que és molt important que es regulin aquests espais
naturals i a molts de moments posar ordre. No sempre, i també
ho hem dit des del nostre grup parlamentari, hi ha molts de
moments que els ciutadans pensen que es  vol prohibir, tenen
la sensació que sempre se'ls prohibeix poder fer coses en els
ports o als passejos. Posaré l’exemple dels cans, que malgrat no
puguin dur, per exemple, a un espai natural cans fermats per
por que puguin anar a... Crec que és importantíssim regular,
però no prohibir, i aquesta sensació l'hauríem de girar cap als
ciutadans.

En tema de recursos hídrics, també reiteradament nosaltres
posam esmenes damunt la taula per intentar que tots aquests
expedients col·lapsats es puguin tirar endavant i es puguin
resoldre el més aviat possible. D'aquí la nostra esmena a la
totalitat i d'aquí les esmenes parcials que hem presentat a la
conselleria. 

Vull dir que d’aquestes 23 esmenes parcials que s'han
presentat a la Conselleria de Medi Ambient n'hi va haver dues
que es varen aprovar en comissió, hi va haver dues esmenes
amb transacció, la 13027, per implantar codi QR a aquelles
finques naturals de propietat del Govern, pensam que és una
passa important en noves tecnologies i perquè també els
ciutadans i les ciutadanes i els visitants puguin tenir i puguin
saber tot el que envolta aquell espai natural i perquè també hi
pugui haver un control per part de la conselleria en aquests 
llocs. 

L’altra esmena, que també es va aprovar amb 50.000 euros,
la 13030, va ser la de controlar i eradicar les serps invasores a
l'illa d'Eivissa. Evidentment hi ha una partida, però
s'incrementarà aquesta partida perquè pensam que no només a
Eivissa, però sí que amb més força hi ha aquestes serps que no
són d'aquí i que fan mal. Jo me'n record que a una comissió

vaig ser un poc exagerada i vaig dir que podien fer fins a set
metres, després vaig dir no, no és ver, però sí que poden arribar
a dos i a tres metres de llargària, i ja són serps importants. 

En referència a les altres esmenes que hem presentat, hem
presentat dins ordenació del territori i urbanisme l'adquisició de
la fàbrica nova de Sóller, podria ser que no fos el moment de
comprar aquesta o altres propietats que nosaltres proposam,
però sí que s'han de mirar moltes vegades les oportunitats, les
necessitats, els projectes que es poden fer i les circumstàncies
de cada zona i almanco tenir-ho en compte. 

També dins el programa del domini públic hidràulic,
protecció i control directiva de marc de l'aigua hi ha la de
contractar, com dic, més personal amb l'objectiu de
desbloquejar els projectes pendents d'informe de Recursos
Hídrics. Se'ns va dir a la compareixença del conseller que feia
pocs mesos s'havia acabat de contractar el personal que
nosaltres amb una esmena també ja vàrem proposar. Pensam
que és necessari, no sé si s'ha reestructurat o no, però és
necessari perquè també la directora general quan va venir a
donar-nos explicacions per un altre tema ens va dir que cada
any poden entrar uns 2.000 expedients i no només s’han de
resoldre aquests 2.000 expedients, sinó tots els que hi ha
pendents d'enrere, i això és important.

També, com dic, el tema de la neteja de torrents. Cada any
posam una esmena per incrementar la partida de neteja de
torrents. Creim que és bàsic a la nostra comunitat que estiguin
nets, que hi pugui passar fàcilment l'aigua quan hi ha aquestes
pluges tan intenses. També en aquest sentit hem demanat la
reparació i neteja i drenatge del nou terreny de Ferreries, a
Menorca. Crec que es farà una transacció amb aquesta esmena.
És veritat que es va començar a fer feina ja en el seu moment
quan hi varen haver les pluges intenses que varen fer mal, però
pensam que és important que es continuï i s'acabi la feina
començada.

En tema d'abastament d'aigües ens agradaria que es fes un
conveni amb l'Ajuntament de Porreres per ampliar la síquia
torrent de banderes, i també el projecte de renovació integral de
la xarxa d'abastiment d'aigua potable i sanejament a Sa Pobla.
Em dirà que és un tema del municipi, que no és competència
del Govern, però jo també els diré que el Govern col·labora
amb els municipis quan troba que és oportú. No sé si en concret
en aquest tema es va col·laborar amb Valldemossa, no estic
segura, però si hi ha necessitats sempre es troba o es pot trobar
una col·laboració per part del Govern.

En tema de sanejament i depuració d'aigües també
demanam una nova ETAP de desnitrificació biològica
heteròtrofa a Sa Pobla per millorar el cicle de l'àrea amb
influència al Parc Natural de S'Albufera. També una partida
general de millora per a projectes de depuradores. La
construcció de la nova depuradora de Maó-Es Castell. No sé si
ens se'ns va dir que ja s'hi estava fent feina. Nosaltres hem
posat una esmena amb 2 milions d'euros. 

Una altra de les esmenes que hem presentat és la redacció
del projecte bàsic i d'execució del projecte de cobriment de la
tercera fase del torrent d'Es Pas al seu pas en el nucli urbà de
Manacor. Se'ns va dir que per ventura no era voluntat fer aquest
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cobriment. Jo crec que quan es fan projectes de segons quines
característiques s'ha de fer el projecte dins la seva totalitat, i fa
anys que estan pendents d'aquesta fase.

També la reutilització d'aigües depurades d'Eivissa. Així
com a Mallorca s'ha fet molta feina en la reutilització de les
aigües depurades, pensam que a Eivissa seria necessari i 
important que es pogués tirar endavant.

La compra de la finca de Son Quint. Augmentar la partida
per destinar a la preservació i la recuperació de la posidònia i
també la instal·lació de boies ecològiques a Cala Salada, a Sant
Antoni de Portmany, ja que hi ha moltes barques de fondeig
amb un fondeig descontrolat a la zona. Sé que la llei ja marcava
la prohibició dels fondeigs en aquella platja, però així i tot
encara se segueix.

En tema de conservació -i ja per acabar perquè veig que em
queda molt poc temps i també ja vaig acabant les esmenes-, en
tema de conservació i millora del medi natural en tenim una per
un reconeixement dels treballadors de l'IBANAT com a
professionals de bombers forestals, la compra de la finca de
Cala Varques, convenis de col·laboració amb la CAIB per a
adquisició d'espais lliures públics, ajudes en prevenció i
eradicació de plagues. Em varen comentar que, per exemple, hi
havia unes plagues a Banyalbufar i passaven pena que aquestes
plagues es poguessin expandir a tota la Serra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Acab, Sra. Presidenta, crec que sempre he estat amb el
temps..., sempre me n’ha sobrat i si avui me’n falta un poc,
permeti’m que acabi les esmenes. 

Elaborar un projecte d'aprofitament forestal en el bruc i per
a millora mediambiental perquè s'executi a Menorca, això pot
ajudar a la creació de llocs de feina; un centre de recuperació
d'espècies marines a Eivissa; i, per acabar, ampliar la plantilla
d'educadors ambientals que a Mallorca sempre en falten,
evidentment a Mallorca n'hi ha, però sobretot a la resta d'illes
són pocs i es necessitaria ampliar. 

Gràcies, presidenta, pel seu temps extra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda.

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

Sí, vicepresidenta, deman obrir una qüestió incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, intervendrá entonces el Govern abriendo una
cuestión incidental. Tiene la palabra el conseller de Medio
Ambiente y Territorio.

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

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades,
senyors diputats. Bon dia. Per mor del que avui ens ocupa, en
primer lloc i a grans trets, m'agradaria explicar el pressupost de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori en vista a l'any
2022, un pressupost que ascendeix a 193.062.567 euros, que
deriva en un increment de 44,7 milions, un 30% més respecte
dels d'enguany, sent així, com es comentava, la quarta
conselleria del Govern amb més pressupost i la primera
sectorial, just per darrera de les conselleries de Salut,
d’Educació i d’Afers Socials. A més, si es tenen en compte les
empreses públiques que depenen d'aquesta conselleria, el
pressupost consolidat ascendeix a 227,9 milions d'euros, de fet,
13,8 milions d'euros més que el 2021.

L’augment pressupostari amb vista a l'any que ve s'explica,
en part, per l'arribada, de moment, de 34,5 milions d’euros
provinent del fons del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, una quantitat finalista que es traduirà en noves
inversions al cicle de l'aigua, en increment d'esforços per a la
lluita contra les espècies invasores, en polítiques de paisatge i
resiliència envers els efectes del canvi climàtic, en la millora
dels espais naturals protegits i la seva conservació, a seguir
millorant les eines per a la prevenció dels incendis forestals o
a incrementar i millorar la implementació de l'economia
circular. 

Actuacions, per tant, que vénen a reforçar les polítiques i els
objectius que sempre s'ha marcat aquesta conselleria des de
l'inici de legislatura. Però és que fins i tot, si obviam aquests
fons extraordinaris, els europeus, el pressupost propi de la
conselleria per a 2022 augmenta en 10,2 milions d'euros,
gairebé un 7% més. A més, el sector instrumental de la
conselleria té un pressupost de 113,9 milions d'euros, dels quals
85 milions corresponen a l'Agència Balear de l'Aigua, la qual
cosa demostra una vegada més, el compromís d'aquesta
conselleria en la millora de les infraestructures hídriques. 

I ja entrant en la consideració d'alguna de les esmenes que
s'han presentat a aquest pressupost, en aquest punt m'agradaria
fer referència -ara no hi és- a unes paraules que el Sr. Costa en
comissió, va dir que les esmenes del Grup Parlamentari Popular
prioritzaven el cicle de l'aigua per mor del dèficit d'inversions
que hi ha hagut, i no es va atrevir a dir-ho el Sr. Costa, però
efectivament, un dèficit d'inversions que es va produir a la
legislatura en la qual el Partit Popular va governar i que va
paralitzar la xarxa d'abastament en alta de les Illes i les
inversions en sanejament i depuració. De fet, sense cap
modificació normativa, la qual cosa encara fa més greu el fet,
van desmantellar el cànon de sanejament. Nosaltres som aquí
per recordar-los-ho, però també per rebatre aquesta mentida i,
sobretot, fer-ho amb dades. 

Mirin, el pressupost de la Direcció General de Recursos
Hídrics per a l'any que ve se situa en 101 milions d'euros, i
representa més del 52% del pressupost total de la conselleria,
amb un augment de gairebé un 10% respecte d'enguany. Aquest
fet suposa que disposarem de 9,1 milions d'euros més per
invertir en el cicle de l'aigua amb l’increment de totes les
partides i de tots els programes. De fet, també el Grup
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Parlamentari Popular, a qui se li’n va la mà presentant esmenes
a la totalitat i en fa una fins i tot al pressupost del SITIBSA, ja
ens ho explicarà algun dia. Hauran d'explicar també, a mi no,
sinó també a la ciutadania, com és que no saben vostès, que
diuen prioritzar les inversions en el cicle de l'aigua, ja que ara
els preocupa tant, que el condicionament i manteniment dels
torrents els executa la Direcció General de Recursos Hídrics i
no la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat; però
és que també tenen un embull amb les competències de les
conselleries o de les diferents administracions, vostès, que es
venen sempre com tan bons gestors.

Ara bé, també el súmmum de la demagògia se l’enduen amb
les esmenes referents al factor d'insularitat. El Sr. Bonet deia 61
esmenes. D’aquestes 61, 41 presentades quant al factor
d'insularitat, quan vostès saben perfectament que el repartiment
i les actuacions a finançar s'han de determinar a través de la
comissió mixta, tal i com indica el propi REB. I des del
respecte, òbviament, els he de dir, senyores i senyors diputats
del Partit Popular, que tot fa pensar que vostès s'han mirat molt
poc els pressuposts d'aquesta conselleria. Això sí, almanco han
fet part de la feina, no com el grup parlamentari de l'extrema
dreta, que no ha presentat, òbviament, ni una sola esmena i que
un any més va abandonar la comissió parlamentària de
pressuposts, i per a mi no es mereix ni més esment ni atenció
que reafirmar la poca feina que fan i que demostren.

També criden l'atenció algunes esmenes de el Grup
Parlamentari de Ciutadans, que la seva obsessió -entenc que
fruit del coneixement o això vull entendre- de rebaixar tot el
que consideren despeses supèrflues, es passen de frenada i
demanen llevar les gratificacions per a la disponibilitat del
personal tècnic d'extinció d'incendis forestals i dels agents de
Medi Ambient, una disponibilitat que -convindran amb mi- s'ha
de mantenir i compensar. Un tarannà, el de Ciutadans, si més
no perillós per a l'interès públic d'aquestes illes. 

L'altra esmena a la totalitat del pressupost de la secció 15 ha
estat presentada pel Grup Parlamentari El Pi, del qual, tot i
això, d'acord amb el nostre tarannà constructiu, hem incorporat
dues esmenes, com bé deia la Sra. Sureda, transaccionades: una
referent al control d’ofidis a Eivissa i l'altra, a la introducció del
codi QR en finques públiques. A més, és palès també el
compromís del Govern de les Illes Balears en la millora de tot
el cicle de l'aigua. En aquest sentit, també m'agradaria
encomanar als grups parlamentaris a recuperar i a debatre una
altra esmena també presentada p’El Pi, referent a la millora del
torrent de Ferreries, com bé comentava la Sra. Sureda, en
concret, la 13082 perquè pugui ser aprovada. 

Seguint, la Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat comptarà el 2022 amb 52 milions d’euros,
pràcticament un 49% més que enguany. De fet, a través de la
Direcció General d'Espais Naturals, l'IBANAT, ... en aquest
punt m'agradaria destacar també l'augment del personal que
tenim previst en vista a l'any que ve, amb la dotació de sis
noves places destinades al Parc Nacional Marítim Terrestre de
Cabrera, a més també de la creació d'una brigada específica en
el Parc Natural d'Es Trenc per part de l'Institut Balear de la
Natura. De fet, l'IBANAT a més, licitarà un nou i millor
contracte d'informació i assessorament al fondeig per conservar
la posidònia oceànica a les nostres illes. Per a aquesta i d'altres

actuacions l'IBANAT comptarà el 2022 amb 25,7 milions
d'euros, 4,1 milions d’euros més que enguany.

Una de les altres línies de treball prioritari seguirà sent
acompanyar el canvi de model iniciat des de l'aprovació per
aquest parlament, de la Llei de residus i sòls contaminats. És
per això que, pel que fa a la Direcció General de Residus i
Educació Ambiental, comptarà l'any que ve amb un pressupost
de 22,9 milions d'euros, un augment d’un 316%, 17,4 milions
més, en part per la incorporació de 15,5 milions d’euros
provinents del Pla de Recuperació i Transformació i
Resiliència. 

En la mateixa línia continuam donant suport als ajuntaments
per a la construcció i millora de les deixalleries, per
desenvolupar campanyes d'educació ambiental o per a la
retirada d'amiant i a les entitats i empreses privades, a través de
les subvencions d'economia social i circular. 

Per acabar, vull detallar que el pressupost de la Direcció
General de Territori i Paisatge per a l'any 2022 és d'1,9 milions
d'euros. En aquest sentit, cal destacar que des d'aquesta àrea se
seguirà treballant per aconseguir, tal i com es mereixen
aquestes illes, un bon traspàs quant a les competències de
costes. A més, i a través del SITIBSA, se seguirà en la
democratització, millora i transparència de les dades especials
territorials de les Illes Balears. 

Abans de finalitzar aquesta primera intervenció, també
m'agradaria agrair el tarannà negociador, un any més, de MÉS
per Menorca, per arribar a acords amb les esmenes, com també
ha fet el diputat de Formentera el Sr. Sanz. 

Senyores i senyors diputats, el pressupost de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori per a l'any 2022 demostra que hem
sabut fer de la crisi provocada per la COVID-19 una
oportunitat, una oportunitat per accelerar el canvi iniciat cap a
unes illes més sostenibles i diversificades, que ha de donar com
a resultat la millora del benestar de la ciutadania, amb
polítiques que suposen tenir cura del nostre patrimoni natural
protegit dels nostres escassos recursos naturals i la seva gestió,
de seguir avançant cap a una economia circular, de millorar les
nostres infraestructures hídriques, apostant per la digitalització
i augmentant la nostra resiliència davant l'emergència climàtica. 

Això és possible gràcies en part i innegablement al Pla de
Recuperació, Transformació i Rsiliència, que es nodreix d'un
fons europeus que supediten la recuperació econòmica, com fa
aquest govern i aquesta conselleria, amb una transformació
ecològica real. 

Amb tot, aquests canvis, sols s'aconsegueixen amb fets i no
amb paraules i eslògans, i així la conselleria que tenc l'honor
d'encapçalar, comptarà el 2022 amb el major pressupost de la
seva història i es posicionarà a més com l’àrea sectorial amb
més pressupost del Govern, just per darrere de les conselleries
d'àmbit social i sanitari. Així, doncs, el 2022 dedicarem més de
132 milions d'euros a polítiques d'aigua i 55,6 milions d'euros
a economia verda, gairebé 20 milions d'euros més que enguany. 
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El compromís amb el canvi ens compet a tots i a totes,
senyores i senyors diputats, per aconseguir que allò que sembla
inabastable es converteixi en una realitat. 

I abans d'acabar aquesta primera intervenció, volia fer dues
pinzellades d'alguna de les coses que trobam més rellevants
comentades tant pel Sr. Bonet com també per la Sra. Sureda.

El Sr. Bonet em reconeixia o reconeixia, la qual cosa també
li vull agrair, tal i com ja vaig fer en compareixença, que
aquests són els pressuposts més elevats de la història, però jo
li he de demanar que, per tant, si aquesta és la seva lectura
inicial, per què vostès presenten una esmena a la totalitat, més
que seguir treballant d'una manera precisa i acurada amb
esmenes parcials, perquè després també, alhora, vostè
m'acusava o acusava que aquesta era una conselleria maria, i
subscric les seves paraules.

Vostè també em feia referència a veure si jo estava
preocupat o me'n reia que hi havia municipis que arrogaven
inversions des de feia alguns anys. Jo m'oferesc a donar-li una
còpia, per exemple, d'una carta que a l'any 2014 el gerent
d'EMAYA va trametre al Sr. Company, en què demanava,
d'una manera totalment desesperada, inversions quant a la
depuradora de Palma. Li he de recordar que en aquella carta hi
havia una taula on posava el pressupost de cànon de sanejament
destinat a la depuradora de Palma, i, per altra banda, una altra
columna on especificava el cànon executat a la depuradora de
Palma, i li puc dir que de l'any 2011 a l’any 2014 els nombres
que emplenaven aquestes caselles eren de zero euros.

O també li puc recordar una notícia al Diario de Mallorca,
a l'any 2014, on batles governats pel Partit Popular demanaven
al Sr. Company retornar les depuradores perquè no rebien
absolutament ni un sol euro de cànon de sanejament.

Per tant, li puc dir que jo estic preocupat i ho demostr amb
fets, invertint la major quantitat mai invertida en la història
d'aquesta comunitat autònoma en cànon de sanejament. Per
tant, Sr. Bonet, no em fa gràcia, el contrari, em preocupa, i
aquest govern no és que es preocupi, sinó que també se
n’ocupa.

I, finalment, també em feia referència a la neteja de torrents,
que nosaltres no ho fem. Jo també m'he de demanar si vostès
conscients, no sé si seguia l'actualitat a l'any 2014, no sé si és
conscient vostè del que va fer el Partit Popular amb els torrents
a les Illes Balears. El Partit Popular va invertir 200 milions
d'euros, i, efectivament, no tenia cap batle que es queixàs,
perquè les inversions es varen executar en un sol any i només
i exclusivament a municipis del Partit Popular. Efectivament,
i tal com ja li vaig expressar en comissió, aquesta no és la
manera de fer d'aquest govern, no. Aquest govern fa net el
torrent, sota criteris tècnics i amb un sistema rotatori i periòdic,
i aquesta és la manera com seguirem fent feina quant al
manteniment i condicionament dels torrents.

I quant a la Sra. Sureda, un poc aprofit també aquesta
darrera rèplica que li explicava ara el Sr. Bonet quant a la
neteja dels torrents, més enllà de la consideració que cada grup
i que cada persona tengui del que suposa, i vol dir i significa
tenir un torrent net, el sistema que s'aplica és un sistema

periòdic i de recurrència en base a criteris tècnics, i tenint
sempre en compte com a primera premissa el risc per a les
persones. Aquest és el criteri que treballa el Govern, i aquest és
el criteri que seguirà treballant el Govern.

I ja per acabar, també una referència a la menció que vostè
feia de l'abastament d'aigua. El tema de l'abastament d'aigua és
un dels grans reptes que tenim a les Illes i, en concret, a la
Mediterrània, perquè està íntimament lligat amb els efectes i els
estralls de l'emergència climàtica, i la disponibilitat d'aigua en
aquestes illes és escassa. En aquest sentit, en el cas de
Mallorca, vostès podran haver vist que les darreres setmanes jo
mateix he subscrit un protocol, tant amb l'Ajuntament de
Manacor com amb la Mancomunitat del Pla, per establir un full
de ruta definit i nítid quant a donar resposta a aquesta
necessitat, certament històrica, però que sens dubte, i això no
ho podem oblidar, respon a una conseqüència d'aquest canvi
climàtic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Abrimos el turno de réplica,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, intervendrá el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, vicepresidenta. Sr. conseller, Agradezco, como ya
le comenté en su comparecencia, todas sus explicaciones y
claridad con la que habla siempre, pero me hubiera gustado
que, además de vehemente y de directo, hubiera sido también
algo humilde.

No puede ser que los fondos europeos se destinen a tapar
las vergüenzas de los escasos recursos destinados en años
anteriores, ese no era el objetivo, y usted lo sabe. El
presupuesto más alto de la historia en su conselleria le pone
presión a su gestión, usted tiene más posibilidades de las que ha
tenido nunca ningún conseller de Medio Ambiente para hacer
más cosas, para ejecutar más inversiones y, por tanto, de
mejorar nuestras queridas Islas Baleares.

Permítame la licencia, Sr. Conseller Mir, y le diga algo
referente a su presupuesto, un gran poder conlleva una gran
responsabilidad. Entenderá que el presupuesto que va a
manejar este año requiera de más trabajo que nunca para
conseguir ejecutar el cien por cien del mismo, porque de su
ejecución dependerá su éxito o dependerá su fracaso, y si usted
hubiera sido más humilde, hubiera pensado que es posible, y le
digo que es posible solo, que algunas de las inversiones que
ustedes comprometan sean otros las que tengan que ejecutarlas,
por lo que hubiera sido elegante, por su parte, al menos
sentarse a consensuarlas.

Y le repito, nos preocupa que el Govern de las Illes Balears
no utilice los fondos europeos de la mejor manera posible, y le
pongo un ejemplo: ¿no piensa que se está destinando una
cantidad ridícula al ciclo del agua, si lo comparamos con los
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millones que van a llegar a las Islas Baleares? ¿Qué hay más
importante que esto? Usted, Sr. Conseller, debería haberse
partido la cara con quien hiciera falta para conseguir más
millones, y no me tome de forma literal. Creo que todo lo
gallito que se pone con el Partido Popular en los plenos le deja
sin fuerzas y se vuelve un manso corderito cuando se tiene que
ir a negociar con la Sra. Armengol,...

(Alguns aplaudiments)

..., y digo eso porque no le he visto sentado en la mesa, pero sí
que he visto los resultados de esas negociaciones.

Y pongo otro ejemplo, y usted me hablaba de Palma, no
piensa, Sr. Conseller, que con esta inyección de capital, nunca
vista, usted no tenía que sentarse con el alcalde de Palma y
acordar que en un año se hiciera la depuradora que tanta falta
nos hace. Usted vive, como nosotros, las continuas noticias de
los vertidos de aguas fecales en la bahía de Palma, que afectan
gravemente a nuestra imagen como destino turístico, pero
también la padecen los ciudadanos de Palma, nunca va tener
una posibilidad com esta de darle una solución en un any a este
grave problema.

Pero tampoco, ustedes van a gastar los fondos europeos en
minucias y no en grandes proyectos, que era lo que hacía falta
de verdad.

Algunos nos dicen ahora: bienvenidos a la defensa del
medio ambiente; bienvenidos ahora a la defensa del ciclo del
agua, y yo le tengo que decir que no hemos llegado a ningún
sitio porque siempre hemos estado. Pensamos que defender el
medio ambiente es algo más que ponerse detrás de una
pancarta, por lo que les animo a pasar rápido de la pancarta al
BOIB y que veamos pronto los resultados.

Conviene recordar, con datos, pero, no con sensaciones, ni
me parece, ni un amigo me contó, las inversiones de agua que
ha hecho el Partido Popular mientras ha gobernado y lo que ha
hecho la izquierda, no creo que deban sacar mucho pecho
tampoco.

Para no alargar demasiado el debate, me pronunciaré ya
sobre las enmiendas que quedan vivas en este debate. Hay
enmiendas que coinciden con nuestras demandas, hay diversas
de hecho, como el mantenimiento de torrentes, reutilización de
aguas depuradas, y en estas estamos totalmente de acuerdo,
porque nosotros vamos precisamente en esa línea, por lo que
apoyaremos cuatro de las enmiendas de Ciudadanos y nos
abstendremos en el resto. Y las abstenciones se deben a que no
compartimos su argumentación en algunas partidas de baja.

De las enmiendas de El Pi, apoyaremos prácticamente la
totalidad de sus enmiendas, porque, como ya he dicho,
compartimos sus demandas, pero existen una serie de
enmiendas que proponen la compra de fincas y espacios libres
que no creemos que ahora sea una prioridad y, por tanto, nos
abstendremos. Así como también nos abstendremos en las
enmiendas 13023 y 13069, porque tampoco consideramos que
ahora mismo sea imprescindible.

Tot i això, Sr. Conseller, li desig molta sort, molt d’ànim,
feina i té el Partit Popular disposat a col·laborar si troba que
els podem ajudar en qualque cosa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. 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. Breument,
perquè la vicepresidenta m'ha donat possibilitats d'acabar
d'explicar les esmenes que hem presentat, vull dir, Sr.
Conseller, que en el tema de la neteja de torrents és ver que es
fa amb criteris tècnics, que és ver que es fa de manera
periòdica, però també és cert que hi ha zones de torrents que fa
molta estona que no s'han fet netes. Nosaltres quan deim
“netejar” no és arrassar, no. Evidentment no tot importa que
s'hagi de llevar, però també ens envien des dels municipis fotos
i ens expressen la seva preocupació a l'hora del que podria
passar en cas d'intenses pluges. Per tant..., aposta dic... a veure
si s'ha canviat el criteri o s'ha canviat la manera de fer aquesta
neteja. Nosaltres voldríem incrementar amb la partida que hem
demanat la quantia perquè es puguin fer més actuacions.

I en tema de full de ruta d'abastiment d'aigua que sí que el
vaig veure que va firmar aquest full de ruta amb Manacor i el
Pla. Com he dit és una necessitat en aquella zona i a totes les
Balears, però especialment... s'ha de començar per qualque lloc
i és necessari allà, però el que li dic és que no ha de quedar en
un full de ruta, en un paper. Crec que són bones intencions,
però s'ha de traduir en fets concrets i crec que és necessari que
es vegi.

En referència a les esmenes, vull agrair que se’n puguin
aprovar, si tot va bé, tres en aquest pressupost, l'any passat no
varen tenir tanta sort, no ens en varen aprovar cap i esperem
avançar en aquest sentit. Ja vàrem dir a una altra secció que el
que moltes vegades passa és que anam fent iniciatives i després
no ens les aproven perquè... o anam fent esmenes i després no
ens les aproven perquè justament ja es fa, idò si almanco ens
escolten ja ens donam per satisfets.

I respecte de la votació de la resta dels grups parlamentaris,
nosaltres a la comissió ja ens vàrem manifestar en els vots de
les esmenes de la resta de grups, a la majoria les votam a favor
i en algunes també ens abstindrem i dins la mateixa línia
seguirem amb els mateixos vots.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per respondre per part del Govern té
la paraula el conseller de Medi Ambient i Territori.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, li deman disculpes per
aquesta aparent vehemència, no era la meva intenció, em
consider una persona humil, així m'han educat, en tot cas si no
ho ha semblat des d'aquí també li vull demanar disculpes
públicament. 

Vostè feia referència, Sr. Bonet, als fons europeus, els fons
europeus estan taxats tant per Europa com pel que fa al
ministeri, en aquest cas, de Transició Ecològica. Vostè feia
referència que han arribat molts pocs doblers pel que fa a
polítiques hídriques. Nosaltres estam rebent doblers a través de
les conferències sectorials, a mesura que les conferències
sectorials van aprovant paquets d'ajudes finalistes en aspectes
de medi ambient i també d'aigua. De moment tenim 34 milions
d'euros, però també li he de dir que al llarg de l'any 2022, a
mesura que es vagin aprovant paquets de subvencions a través
d'aquestes conferències sectorials, anirem rebent més doblers,
no només Balears, sinó qualsevol altra comunitat autònoma. Hi
haurà subvencions que aniran destinades a polítiques
hidràuliques, competències dels governs autonòmics, i n'hi
haurà, que ja n'hi ha alguna, que només van destinades
directament als ajuntaments, la qual cosa em pareix bé, em
sembla correcta perquè crec que també, els ajuntaments i les
entitats locals, els hem d'empènyer i ajudar des de les
administracions superiors a caminar cap a una major capacitat
d'inversió quant a polítiques hidràuliques.

Bé, després vostè em feia referència o em posava en dubte
les inversions de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Jo
no dubt, Sr. Bonet, que vostè s'ha mirat el pressupost de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, i precisament jo crec
que enguany d'una manera paral·lela... en ser els pressuposts
més elevats de la història també és un dels anys que més
inversió aquests pressuposts preveuen i, com li deia abans, en
gran part ho fan a través de polítiques hidràuliques. 

Per tant, jo crec que en aquest sentit, aquesta conselleria, i
a posta ho deia a les meves conclusions, es reafirma com una
de les palanques principals per fer una transformació ecològica
també justa en aquesta comunitat autònoma, però sense cap
tipus de dubte, i jo crec que, d'una manera quantitativa i
empírica, així ho demostren els pressuposts que avui podem
defensar.

(...) Palma. Home!, jo a Palma li he de dir que aquest
govern té un protocol firmat, ja en execució de 91 milions
d'euros a Palma, en el sistema de sanejament, ja en execució i
li he de dir que aquest conseller, humilment, va participar a les
negociacions que varen donar lloc a aconseguir una inversió de
180 milions d'euros de l'Estat per construir la depuradora de
Palma. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, que vostè incideixi a Palma quan vostès a Palma
no varen invertir ni un euro, em pareix com a mínim atrevit -
com a mínim, atrevit.

I li diré una cosa: li accept el repte. Vostè m'ha llançat un
repte i jo l’hi accept, de fet, joc aprofitaré ja per donar aquestes
dades a les quals vostè feia referència, el dia que vostè pugui
doni’m les seves. 

Miri, aquest govern des de l'any 2015 ha invertit
377.396.216 euros de cànon de sanejament, dels quals 310
milions han estat en manteniment i 66,7 milions en obra nova.
Des de 2019, per tant des d'aquesta legislatura, des que aquest
que ara li parla és conseller de Medi Ambient i Territori, s'han
invertit 158.391.786 euros en cànon de sanejament, dels quals
136 milions corresponen a manteniment i gairebé 23 milions a
obra nova. 

Aquestes són les xifres que ha impulsat aquest govern
progressista envers polítiques de sanejament i depuració a
través del sistema de recuperació de costos propis d'aquesta
comunitat autònoma. 

Jo li accept el repte i li deman que vostè en el moment que
trobi oportú faci públiques les dades que des de l'any 2011 a
l'any 2014 el Govern autonòmic de les Illes Balears va invertir
quant a cànon de sanejament, i ho tendrà fàcil perquè el Sr,
Costa -que aquí no hi és- va ser director general de Pressuposts
i, per tant, doncs, tenia molt present aquesta informació. 

I ja per acabar també una menció a El Pi, crec que amb la
neteja de torrents ha quedat d'alguna manera clar el
posicionament i sobretot el sistema que utilitza, que seguirem
potenciant aquest sistema sota criteris tècnics i tenint molt en
compte també el risc per a les persones. Sabem que hi ha
ajuntaments que a vegades tenen peticions específiques, de fet,
quan aquestes peticions específiques ens arriben s’analitzen i en
molts casos s'ha actuat a una zona on se'ns havia demanat
actuar precisament. Per tant, en aquest sentit, sempre estam
oberts i és un sistema dinàmic. 

I quant a l'abastament d'aigua, també ja li ho he dit, i per no
allargar-me més, jo crec que aquests protocols que hem signat
són precisament no deixar aquestes qüestions sota intencions i
d'alguna manera deliberacions, sinó posar fil a l'agulla i
estipular bé què ha de fer cadascuna de les administracions,
també el Govern de les Illes Balears a través de l’Agència
Balear de l'Aigua per tal que puguem donar resposta entre totes
i tots als problemes d'abastament d'aigua que en aquest cas
tenen algunes zones de l'illa de Mallorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Donam la paraula ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Mir, encantado de escucharle
que su trabajo ha sido empírico, práctico y pretende hacerlo sin
vehemencia, porque probablemente el problema del tema del
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medio ambiente sea aquello de (...), sobre todo sin celo, sin
exageraciones.

La Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, cuyo
presupuesto estamos debatiendo, alcanza un puesto envidiable
en el ránquing de las consellerias, ha conseguido el cuarto
puesto. El Sr. Mir incluso se jactaba de pretender alcanzar la
situación de cuarta pata del estado del bienestar, incluso con
una conselleria no directamente relacionada con el bienestar de
las personas, sino con su entorno. Era una posibilidad, que está
asomando, con estos 190 millones, este incremento de 45
millones, de un 30%. 

Ahora, Sr. Mir, tenga cuidado porque la situación es
tentadora, demasiado tentadora, puede resultar equívoca. Esta,
recordemos, que es una conselleria no directamente relacionada
con el bienestar de las personas.

¿Por qué digo que puede resultar tentadora y equívoca?
Porque la situación, la política en general, no sé si ustedes lo
han percibido, pero está intentando apoderarse de unos terrenos
donde no había pisado tradicionalmente pero que, tal vez, la
sociedad está haciendo dejación y la política entonces tiende a
expandirse por todos costados. 

Por un lado, el de lo transcendente. Tenemos una tendencia
a estar cogiendo lo transcendente, el futuro, las futuras
generaciones, la responsabilidad, la responsabilidad, lo
privado, lo moral, la adecuación de lo transcendente, la
trasposición de lo transcendente al terreno privado, la
culpabilización de ciertos comportamientos y el premio de
otros ciertos comportamientos. La política se ha expandido en
esas dos direcciones donde, habitualmente, no se metía, pero el
mundo en el que estamos viviendo, sí, como percibirán ustedes
en un montón de sitios. Y precisamente su conselleria es donde
la tentación vive arriba, abajo y en medio. 

Entonces, esta..., dése cuenta, ¿cual es una de las
tentaciones?, pues que el discurso apocalíptico en estos temas
es de los que es más tentador; el “cuanto peor, mejor” no
voluntariamente, sino cuanto peor aparezca, cuanto más sea la
responsabilidad o la transcendencia, más capacidad de
aplicación moral tenemos. Así que es una tentación de
ennegrecer el panorama o de cargar las tintas especialmente
negras y de culpabilizar o responsabilizar o pensar sobre
acciones que han sido habituales, tradicionales, normales, no
sé, o sea, pienso que la tarea de fondear durante los últimos
cinco años, desde el neolítico y desde que lo que se hacía era
atar un canto a una piedra y tirarlo con un (...) era una actividad
normal y formal, y ahora estamos hablando de los fondeos
ilegales, controlados... Evidentemente, los fenicios de por
natural fondeaban incontroladamente, era su tendencia. Y sin
embargo ahora, por lo visto, la cosa es un problema, ¿vale?

Entonces, tenemos este problema de crear usos indebidos,
inadecuados y potencialmente peligrosos, que es una tentación
que puede tener usted con sus presupuestos. Porque yo creo
que la lectura de Keynes, que se hace en esta sala, es un poco
confusa, un poco inadecuada o incluso un poco corta, tal vez lo
hemos leído poco para lo mucho que lo hemos invocado y que
se invoca en los momentos de crisis. Porque la cuestión es que
en los momentos de crisis las administraciones, los estados,

disponiendo de fondos, pueden aprovechar para realizar sus
obligaciones infraestructurales y los trabajos que tienen que
hacer a mejor precio, porque se les ofrecerán mejor precio, y
además siendo motor de un mercado que en ese momento está
de capa caída; es decir, realizar sus obligaciones en temas de
infraestructuras, no engrosar la administración y no dedicarse
a temas inmateriales o labores de propaganda.

Si despertáramos a Sir John Maynard Kennedy..., Keynes,
de su... -perdón, pero era tentadora, la confusión- de su
merecido descanso, nos miraría con estupefacción si le
dijéramos que lo que queremos hacer con los fondos es
utilizarlos en, a pesar de que haya grandes voluntades sobre el
tema de la administración, pero es su teoría, su planteamiento,
que lleva pues al Grand Coulee Dam ..., o sea a las grandes
obras, el New Deal de Roosevelt, ¿no?, pero materializadas,
todavía está allí la Grand Coulee Dam, sigue siendo la mayor
presa..., bueno, ahora los chinos han hecho unas cosas por
hacer que..., y tan sorprendentes. 

Vale, pero entonces, estos son los dos temas que nosotros,
personal e inmateriales, en un momento en el que habría que
aprovechar todos los recursos y que habría que estar captando
todos los recursos europeos para mejorar nuestras
infraestructuras, si no cayéramos en las tentaciones de
culpabilizarnos, de culpabilizar el exceso de población, sino
que nos planteáramos, somos un lugar de acogida que tiene
temporalmente puntas de población que, probablemente va a
recibir población, que tiene que preparar sus infraestructuras,
sus vertidos de aguas, su capacidad de abastecimiento, todos
sus recursos y requerimientos, tiene que prepararlos no
culpabilizando a los turistas, ¿son buenos o malos?, pues los
hay buenos y malos, ya se lo digo yo. La gente que recibe a los
turistas,¿son buenos o malos?, unos buenos, y otros malos,
como todo; o sea, es un tema donde la moral nos va a servir
muy poco así que no podemos azuzar la turismofobia ni la...,
digo, porque la recuperación además, si se dan cuenta, consiste
por sí misma en recuperar, volver a donde estábamos, luego
nos plantearemos qué otras actuaciones hay que hacer pero, por
ahora, volvamos, garanticemos; porque este año sigue siendo
un año impredecible, donde no se sabe muy bien exactamente
qué nos va a pasar y, por ahora, determinados procesos
inflacionistas y tal nos amenazan demasiado. 

Entonces nosotros deberíamos prepararnos y juzgar..., esta
conselleria entonces debería tener muy, muy claro que es un
servicio público, es un servicio a la sociedad, su carácter es de
servicio a la sociedad. No su carácter de restrictor, prohibidor,
mandador de la sociedad, sino que lo que tiene que hacer es
prestar unos servicios.

Así que resulta muy, muy loable todo su trabajo en el ciclo
del agua, con este 52% y esta asombrosa cantidad de dinero al
abastecimiento, al saneamiento, a la depuración, a la
eliminación o vertido -porque llamemos a las cosas por sus
nombres-, y a la reconducción en evitación de consecuencias de
esas cosas, por ejemplo en torrentes, donde ya que todos hemos
apuntado algo, permítaseme también a mí, acuerdo con los
propietarios, participación y mucho cuidado, por cierto, en la
utilización de maquinaria pesada y este tipo de cosas que
pueden ser muy destructivas con los torrentes, especialmente
hechos por los árabes hace 800 años, con los muros preciosos
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y tal, puede resulta muy brutal, pero vamos, este es el tipo de
cosas que creemos que usted va haciendo y que, la parte activa
que le aplaudimos y le alabamos, y le jaleamos, estamos
profundamente de acuerdo. 

Es que a mí las alertas aquí me dan miedo, porque yo no sé
si ustedes recordarán -yo es que debo de ser muy mayor, claro-
pero en los últimos 80, primeros 90, hubo una sequía atroz,
durante años. A mí me da un montón de miedo que nos suceda
una cosa igual, ¿eh?, yo sé que me llevan alertando con que hay
unos problemas climáticos tremendos pero si volviéramos a
enfrentarnos a eso me da la sensación de que, esta vez, nos
militarizaban, ¿eh? O sea, no tengo muy claro, me parece que
tendré que ponerme un uniforme verde oliva, como suceda una
sequía de estas. Porque hay una culpabilización de la sociedad,
en una cosa en una cosa en que no puede haberla. 

Así que, completamente convencidos de que el suministro,
la capacidad del suministro, la garantía del suministro, la
calidad del abastecimiento, la capacidad de depuración de
residuales, el saneamiento, la prevención en temas de ciclos del
agua, y en las actividades de protección de espacios naturales,
de prevención de incendios y catástrofes, de lucha contra
especies invasoras... -a mí me dan miedo con 50 centímetros,
no me hace falta la exageración en metros, Sra. Sureda-, la
mejora de la biodiversidad, la conservación de las áreas
forestales o la mejora de la biodiversidad pero en esto que
hablábamos, ¿eh?, surtout, pas de zèle, sin vehemencias, sin
necesidad, empíricamente; esto es un trabajo que hay que
hacer, que hay que realizar y que hay que llevar a cabo.

Porque si no, caemos en el peligro de que la custodia del
territorio -que suena tan bonito- nos convierta en los guardeses
de la finca, nos haga en la tentación de vivir sobre el terreno del
propio patrimonio sin generar riqueza, sin siquiera venderlo
como lugar de visita, y ponernos nosotros a vigilarlo y a
intentar vivir de ello. Y es demasiado próximo. Sé que suena
mucho mejor el custodio del territorio que el guardés de la
finca, pero andan demasiado cerca y vuelven el peligro de que
para la ciudadanía la finca sigue siendo el señor marqués,
aunque hoy en día reciba otro nombre, ¿no?

En cuanto a nuestras..., tendría que hacer algunas
observaciones de la ecotasa... Bueno, nuestras enmiendas, si les
parece, ya las comento en el segundo turno y así no sobrepaso
el tiempo que se me ha asignado. 

Gracias, señores, buenos días.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, bon dia a tothom. A nuestro grupo
parlamentario los presupuestos generales referidos a Medio
Ambiente y Territorio nos parecen, de forma genérica,
adecuados y ajustados al particular momento en el que vivimos,

en el que hay que sumar objetivos de lucha contra el cambio
climático o contra la pérdida de biodiversidad juntamente con
la gestión de los recursos disponibles y en un contexto de
mantenimiento de pandemia. Un presupuesto, encuadrado en
otros generales, que ha seguido poniendo el acento en materia
social, fundamentalmente, pero que no rehuye los compromisos
relacionados con los objetivos generales en cuanto al
calentamiento global y biodiversidad.

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

La crisis climática sigue estando ahí, es un problema
innegable que ha quedado en un segundo lugar debido a la
crisis sanitaria. También la pérdida de diversidad ha quedado
en un segundo lugar. Pero lo que podrían parecer problemas
distintos sin relación alguna no son tal,  el calentamiento
global, pérdida de biodiversidad y pandemias son parte del
mismo problema. 

Siguiendo el análisis del panel intergubernamental de la
ONU sobre diversidad, el IPBES, no hay un gran misterio en
esta relación, las pandemias están completamente provocadas
por las actividades humanas y estas actividades son las mismas
que causan la crisis climática y la extinción masiva de especies,
la explotación insostenible del planeta, así de claro es el
dictamen de este organismo de la ONU. Entre las agresiones
que conlleva esta explotación ambiental el IPBES señala el
cambio en el uso de los suelos, la expansión de la agricultura
intensiva o el comercio con vida salvaje. Al mismo tiempo,
todas esas actividades son responsables, además, de al menos
el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para completar el panorama, también han conllevado hasta
un 1 milllón de pérdida..., a un 1 millón de especies que están
al borde de la extinción. Una tasa que supone varias veces la
media de los últimos 10 millones de años, como alertó también
el IPBES. 

El IPCC no deja de alertarnos con sus continuados informes
de que estamos llegando en puntos y retorno. El VI informe de
evaluación, emitido hace pocos meses, nos dan una idea
bastante precisa sobre la degradación y desertificación de
tierras, sobre demanda de alimentos, sobre producción agraria
y cambios de temperatura con respecto al periodo preindustrial.
A la hora de establecer responsabilidades la conclusión del
informe no tiene dudas, la responsabilidad proviene de la
propia actividad humana que ha calentado la atmósfera, el
océano y la superficie terrestre.

En los últimos veinte años la temperatura global de la
superficie ha sido casi un grado más alta que entre 1850 y
1900. En total, se estima que actualmente la temperatura media
ha aumentado 1,2 grados respecto a la era preindustrial, con
estos datos cada vez parece más improbable alcanzar los
objetivos en los Acuerdos de París. 
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Este informe nos deja claro que la influencia humana es la
principal responsable del retroceso global de los glaciares, la
disminución del hielo ártico y el deshielo de Groenlandía de las
últimas décadas. También se relaciona inequívocamente el
impacto de la actividad humana con el calentamiento de la capa
superior de los océanos, la (...) de las aguas y el aumento del
nivel del mar. 

Esta situaciones no son ajenas a las Illes Balears. Nuevos
fenómenos meteorológicos, comportamiento desconocidos de
la fauna o presencia de especies invasoras, tanto de flora como
de fauna, no son más que un ejemplo de estos cambios en el
clima y en la biodiversidad provocados por estas actividades
humanas, claramente depredadoras.

El IPCC en un informe de 2018 nos alertaba de las serias
consecuencias para las personas y sus medios subsistencia, que
supondría no alcanzar el Acuerdo de París. Si en aquel informe
se insistía en la necesidad de implementar las medidas para
reducir drásticamente las emisiones de CO2 derivadas de la
quema de combustibles fósiles, el informe de agosto de 2019
habla ya de que esto no basta, de que hay que trabajar en todos
los sectores, como la producción de alimentos en la gestión de
los suelos. 

En septiembre de ese mismo año el IPCC nos advierte del
peligro de un océano hoy más caliente, más ácido y menos
productivo por sus inquietantes derivaciones en cuanto a
recursos pesqueros y cambios en las dinámicas climáticas
regionales y locales.

En relación con las pandemias, más allá de enfrentar unas
de sus manifestaciones como es la actual, es necesario señalar
que, si bien no son algo nuevo, como podemos verificar
mediante un rápido repaso histórico, su incidencia se ha
triplicado en los últimos 50 años habiéndose producido al
menos diez de distinta envergadura, entre ellas algunas
conocidas: como el ébola, el SARS, la gripe aviar, el VIH o el
(...). Todas estas pandemias son de origen zoonótico, saltando
de algunas especies hospedantes al ser humano. Los principales
herbóreos o patógenos susceptibles de convertirse en
pandemias se encuentran en  mamíferos y en algunas aves,
además del ganado. 

La pregunta es ¿por qué ahora hay más incidencia que hace
medio siglo?, y encontramos la respuesta a la propia especie
humana que coloniza, coloniza cada vez más territorio
desplazando especies o eliminándolas directamente,
destruyendo hábitats y modificando sustancialmente la
dinámica ecológica de los ecosistemas. El equilibrio en los
ecosistemas regula la presencia de bacterias y virus que en si
mismos no son responsables de pandemias, ya que esos
organismos forman parte del propio entramado de la vida. 

Otro informe del programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente advierte que es muy probable que siete
factores de intervención humana estén fundamentando la
aparición de zoonosis, como son: el incremento de la demanda
de proteínas animales, la intensificación insostenible de la
agricultura, el aumento del uso y la explotación de las especies
silvestres, la utilización insostenible de los recursos naturales
acelerada por la urbanización, el cambio del uso del suelo y la

industria extractiva, el aumento de los desplazamientos y el
transporte, alteraciones en el suministro de alimentos y el
cambio climático. 

El  IPBES ve también que las actividades humanas son las
que generan este riesgo, debido al impacto exponencial que
está causando en el medio ambiente el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad. 

Con esta información puede deducirse, sin lugar a dudas,
que los tres grandes problemas ambientales que asolan la
humanidad tienen su origen en la propia humanidad. El declive
de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y los
riesgos pandémicos no son fruto de ningún castigo divino,
como durante siglos se creía ante cualquier eventualidad que
modificará lo que se consideraba la normalidad cotidiana. 

Afortunadamente, hoy día, los avances científicos nos
colocan ante el espejo de nuestra realidad para que,
entendiendo lo que sucede, seamos dueños de nuestros
destinos, pero incomprensiblemente no queremos mirar la
imagen reflejada y seguimos actuando como si nada pasara. No
hay mejor ejemplo que la reciente presente pandemia del
coronavirus, que debería haber abierto profundos debates sobre
el momento complejo en el que vivimos, el modelo
socioeconómico dominante o la crisis sanitaria y ambiental que
puede convertirse en sistémica. 

Hacerse preguntas sin cuestionar el sistema en el que
vivimos parece un principio para buscar nuevas fórmulas que
nos saquen del atolladero ambiental en el que nos encontramos.
No puede haber más respuesta a esta emergencia global que
plantear modelos alternativos. El sistema socioeconómico
actual no es reformable. La producción agrícola, pesquera,
forestal y la extracción de materias primas han crecido de
forma exponencial desde los años cincuenta, el pasado siglo, en
relación inversa con la capacidad de recuperación de los
ecosistemas. 

Es imposible seguir así. El sistema en el que vivimos se
fundamenta en el crecimiento continuo de la producción, que
implica a su vez la necesidad del aumento del consumo por
parte de la población para mantener las tasas de ganancias de
un sistema en bucle perverso que no tiene en consideración los
límites finitos de los recursos del planeta. Es necesario un
replanteamiento absoluto, por tanto, de nuestra forma de vivir;
para ello hay que establecer estrategias. 

La primera, debe venir desde las políticas públicas
progresistas que limiten de forma drástica la incidencia de los
grandes conglomerados industriales y de transporte en la
emisión de efectos invernadero. Recordemos que el 71% de las
emisiones de CO2 a nivel global procede únicamente de cien
grandes empresas. 

La segunda tiene que nacer de la conciencia colectiva de la
población que rompa con la dinámica suicida del hiper
consumismo. Debemos entender desde ella nuestra relación con
el consumo como un acto político en el que cuestionemos el
modelo capitalista que nos sumerge en una espiral de
dependencia en que la adquisición irresponsable de bienes se
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convierte en el elemento central de nuestras vidas. Hemos de
replantear, por tanto, nuestros hábitos de consumo. 

Por todo ello, es importante que los presupuestos generales
de la comunidad autónoma recojan estas preocupaciones.
Creemos además que estas cuestiones son transversales y
debieran estar interiorizadas en el corpus programático de todas
las consellerias. En el caso de medio ambiente creemos que, en
parte, esto se plasma en los objetivos enunciados de nuevas
inversiones en ciclo del agua, en el mantenimiento de la
biodiversidad, en la lucha contra las especies invasoras, en la
mejora de los espacios naturales protegidos, en las herramientas
para la prevención de los incendios forestales y en la
implementación de la economía circular; actuaciones todas
ellas consideradas en los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. 

También sería primordial recordar la entrada en vigor este
año de la prohibición de los plásticos de un solo uso, o
también, por ejemplo, en Formentera la prueba piloto que se
realizará en Formentera sobre el (...) que esperamos que se
pueda continuar en el conjunto de todas las islas. 

También sería importante implementar el trabajo de
coordinación institucional en el ciclo del agua y su relación con
la Directiva Marco del Agua, un trabajo que, a nuestro parecer,
mejoraría mucho con la internalización del servicio de
abastecimiento y saneamiento de aguas y en un contexto de
reducción del recurso por el aumento de la temperatura con una
mejora del ahorro y con la eficiencia y la credibilidad de las
infraestructuras. 

Sería una buena noticia que las enmiendas, tanto las del
equipo de Gobierno como las de la oposición estuvieran
imbuidas del análisis derivado de los informes del IPBES y del
IPCC, órganos -recuerdo- de la ONU, avanzaremos mucho más
rápido en la solución de esta crisis socioambiental. 

En cuanto a las enmiendas presentadas, que se han visto
tanto en ponencia como en comisión, más allá de las aprobadas,
tanto a Gent per Formentera-PSIB-EUIB como a El Pi,  como
a MÉS per Menorca, no consideramos ahora apoyar en pleno
ninguna de las otras que han quedado vivas por los motivos ya
expresados en comisión y que además ya ha explicado el Sr.
Conseller de manera profusa. Solamente decirle a El Pi que su
enmienda 13082, sobre la limpieza de torrente de Ferreries en
Menorca ha sido transaccionada, tal como anunciaba la
representante de este partido. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
membres del Govern, Sr. Conseller, abans de res vull desitjar

una prompta recuperació a totes les diputades i diputats
afectades aquests dies per la COVID, entre d’altres, la
presidenta del Govern Sra. Francina Armengol.

Els pressuposts de 2022 del Govern de les Illes Balears
faran història i ho faran per un parell de motius: un d'ells, i
sense cap dubte, serà per l'aposta per les polítiques de medi
ambient, més de 193.000 milions d'euros, el que suposa un
increment del 44,7 milions... mil milions d’euros, un 30% més
respecte dels actuals. Són xifres que vostè ha donat ara fa una
estona. I si es tenen en compte les empreses públiques, aquest
pressupost ascendirà a més de 227.000 mil milions d'euros,
13,8 mil milions d'euros més que els pressuposts actuals, els de
2021.

I vostè ho ha dit, Sr. Mir, la Conselleria de Medi Ambient
i Ordenació del Territori sense cap més atribució serà la quarta
conselleria del Govern amb més pressuposts i la primera
sectorial, just per darrere les de Salut, d’Educació i d’Afers
Socials. 

I quan ha passat això? Jo em deman: quan ha passat això,
senyores i senyors diputats?, quan ha passat una aposta política
com aquesta, una aposta política forta pel medi ambient? A títol
particular el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mir
i la Sra. Fina Santiago, està molt satisfet i orgullós d'aquests
pressuposts i de la posada en valor que es dóna a dues
conselleries gestionades per MÉS per Mallorca i també ho
estam de l'impuls que es dóna a la secretaria autonòmica
d'Universitats, Recerca i Política Lingüística de la Conselleria
de Fons Europeus i gestionada també per MÉS per Mallorca
amb la Sra. Vilaret al capdavant. 103 milions d’euros per a la
política científica, 12 milions més que el 2021 i un increment
de mig milió d'euros en política lingüística que suposarà més
ajuts a entitats, ajuntaments, mitjans en català i que es traduirà
també en un impuls al català a l'Administració de Justícia i més
dinamitzadors per fer arribar la llengua als joves i als nous
parlants. 

En resum, molt satisfets perquè es doni una resposta política
a aquestes àrees, àrees que donen una resposta a les necessitats
de les persones, a les necessitats del nostre entorn a la nostra
llengua i que miren el futur amb una aposta per la ciència i no
sols perquè siguin conselleries gestionades per MÉS, sinó
perquè són respostes polítiques de país i per això som al
Govern. Hi som per sumar, per donar una resposta política a les
demandes de les persones, a totes; hi som perquè pensam que
ser-hi és de valents i que no és fàcil, ja ho sabem; hi som
perquè no podem no formar part d'aquesta història, la del
rècord de governs de l'esquerra consecutius; hi som perquè si
hi som nosaltres no hi són ells -la dreta-; i hi som perquè no ens
conformam a dir als altres què han de fer, volem fer-ho perquè
així ho vol la nostra gent a la qual nosaltres ens devem. Hi som
perquè pensam que som imprescindibles, que sense MÉS per
Mallorca no es durien a terme polítiques com les de protecció
del territori impulsades en el decret 9, la de l'increment de la
renda social o la de la defensa dels drets lingüístics que s'han
dut a terme aquests anys. 

Som al Govern perquè la comoditat, allò fàcil no forma part
de l'ADN de MÉS per Mallorca, no ho són les posicions que
defensam, no ho són les nostres conviccions, no ho són les
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nostres polítiques i no ho són tampoc les nostres renúncies ni
contradiccions. Res no és fàcil per a nosaltres, ni ara ni mai,
però el temps, molt sovint, el temps ens acaba donant la raó i
per això guanyam i per això som aquí.

Sr. Mir, enhorabona per aquests pressuposts, diuen molt de
vostès, del seu equip i de la seva feina. Si vostè avui maneja
aquestes xifres i la seva responsabilitat de 34.000 milions
d'euros provinents dels fons del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència és perquè s'ha guanyat la confiança
dels seus companys del Consell de Govern i de la presidenta,
però també perquè s'ha guanyat la confiança dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern i em sembla que
també la confiança de la ciutadania i de l'opinió pública.

I escolti, fàcil no ho era ni ho serà. Vostè ha agafat el relleu
del conseller, avui senador Vicenç Vidal, qui engegà una línia
de feina amb una aposta clara i decidida pel medi ambient,
vostè era present en aquest equip, una aposta que el va dur a
aconseguir fites tan importants com la protecció d'Es Trenc, el
Decret de posidònia, la Llei de residus, l'ampliació del Parc
Nacional de Cabrera, el ZEPA, el Pla hidrològic, etc., i una
aposta que va fer extensiva també a les àrees d'agricultura i
pesca en ampliar reserves marines, la Llei agrària, els (...) i
apostant per l'agricultura ecològica i de proximitat; una
valentia, Sr. Mir, que a dia d'avui la dreta li recordi i li retreu,
dia sí i dia també, i ho continuarà fent.

Què li vull dir, Sr. Conseller?, que no es preocupi pel que
digui la dreta i les seves crítiques, que diguin el que vulguin,
que belin, parafrasejant el Sr. Biel Company -entre cometes- fa
més feina una guarda d'ovelles que tota la brigada de la dreta,
especialment de la ultradreta...

(Remor de veus)

Vostè, Sr. Conseller, sigui valent i marqui perfil, marqui
perfil amb polítiques valentes que contribueixen a un canvi de
pensament, a un canvi de paradigma, a un canvi de model
econòmic. Al màxim que podríem aspirar si la dreta tornés a
governar seria a un Wacu Wacu descafeïnat a IB3.

En un altre ordre de coses, i anem per parts, primer,
respecte als pressuposts de la conselleria, dues qüestions a
destacar: 34,5 milions d'euros provinents dels fons del Pla de
recuperació, una oportunitat per demostrar que de la crisi se'n
pot sortir, primer per l'esquerra i amb un impuls també, segon,
a l'economia verda. 

Els pressuposts de la Direcció General de Recursos Hídrics
per a l'any que ve se situen en 101.000 milions d'euros, un 52%
dels pressuposts totals de la conselleria. Hi ha hagut gent que
ha criticat o que ha posat en qüestió la inversió que es pugui fer
en el cicle de l'aigua, més de la meitat dels pressuposts van
destinats a aquesta qüestió. 

Segona qüestió. Vostè i el Govern de les Illes Balears tenen
uns reptes polítics i una responsabilitat gegantina el 2022. Això
ho diu l'oposició i té raó. Crec que ho pensam tots. Els
pressuposts més elevats de la història del Govern de les Illes
Balears i de la Conselleria de Medi Ambient haurien de, en
primer lloc, deixar una petjada verda al compromís de canvi de

model econòmic per sortir molt més reforçats de la crisi
econòmica derivada de la COVID, una economia verda i neta
que generi llocs de feina de qualitat, treballar també de forma
transversal amb la resta de conselleries del Govern amb una
estratègia específica, clara i avaluable, cada any ho dic -cada
any ho dic- per tal de fer front a qüestions d'emergència
ecològica, especialment amb les conselleries de Transició
Energètica, Canvi Climàtic, Mobilitat i Habitatge, també per a
Transport com a qüestió estratègica de país, i Agricultura i
Pesca, perquè gestionen, Sra. Mae De la Concha, les reserves
marines i sectors econòmics com l'agricultura i la pesca que han
de ser aliats en aquesta estratègia contra el canvi climàtic.

 I aquesta estratègia ha de donar una resposta ecològica i
humana, i humana per què?, perquè no podem tolerar que pel
camí milers de famílies tremolin a l'hora d’encendre la llum.

Des de MÉS hem presentat una bateria de propostes al
Parlament que s'han aprovat i que esperem que el Govern
espanyol escolti. I aquesta estratègia, senyores i senyors
diputats, requereix que el Govern espanyol escolti i reconsideri
polítiques que ens ha bloquejat, com la prohibició de vehicles
dièsel i combustibles contaminants, per al 2025 i 35,
respectivament.

I requereix millorar en polítiques com la gestió de costes,
una millora que passa, sí o sí pel traspàs de competències, que
avui s'ha anunciat dins un acord de globalitat entre el senador
Vicenç Vidal i el Govern espanyol, una victòria sobiranista, i
la demostració que per fer front a l'emergència climàtica és més
necessari que mai comptar amb un control sobirà dels recursos
i del territori; un acord de suport als pressuposts generals, que
també inclou, entre d'altres, una partida d'1 milió d'euros per al
fons posidònia, que repercutirà a tot el territori de les Illes
Balears.

Tercera qüestió a comentar, les esmenes i les transaccions.
Quina és la prioritat per a nosaltres? La mateixa que l'any
passat, ja la vàrem comentar, arribar a acords amb les forces
polítiques que s'ubiquen a les coordinades de l'esquerra i del
sobiranisme, 6 transaccions i un acord global amb MÉS per
Menorca i el grup de Gent per Formentera, PSIB i EUIB, i dues
transaccions amb Partit Proposta per les Illes, amb El Pi.

Respecte del Partit Popular, el conseller ja ho ha dit, 41 de
les 61 esmenes són referents al factor d'insularitat les quals no
podem acceptar, perquè sabem que estan mal dissenyades, mal
enfocades. El repartiment i les actuacions a finançar s'han de
determinar a través de la comissió mixta, segons indica el règim
especial.

I des de Ciutadans, el conseller crec que també ha estat
explícit, la reducció dels serveis d'extinció d'incendis forestals
i els agents de Medi Ambient no són una opció per a MÉS per
Mallorca.

Respecte d’El PI, voldríem assumir l'encomana del
conseller de Medi Ambient, el Sr. Miquel Mir i oferir-li una
transacció a l'esmena 13082, de reparació, neteja i drenatge nou
dels torrents de Ferreries, a Menorca, amb un canvi d’import de
100.000 euros, farem arribar una còpia a la lletrada i a tots els
grups.
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I, per últim, respecte de VOX, fan bo allò que fa més feina
una guarda d'ovelles que vostès, però, vaja, ja està bé així, zero
esmenes, ni una, ni una esmena de VOX als pressuposts, zero
recursos per part de la resta de grups, amb les seves esmenes,
en conseqüència, un estalvi d'energia i de temps per a tothom.
Amb el seu exemple d'enguany, amb les seves esmenes, amb les
de VOX fan bona la dita de que el millor residu és aquell que
no es produeix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt, donam la
paraula al Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. El primer que volia dir és, volia canviar
una paraula, la paraula “vehemència”, que em sembla un poc
forta, canviar-la per “passió”, perquè jo venc també moltes
vegades vehement, i crec que és una qüestió diferent i la vull
posar en positiu, és per passió, però el Sr. Mir, quan jo he estat
conseller de Medi Ambient hem, puc dir-ho, discutit, però amb
passió, i s'arriba a qüestions, i llavors també és important poder
dir-ho.

Perquè reconèixer, ho diré en castellà, que té més sentit:
“reconocer es tan importante que se escribe igual del derecho
que del revés”.

Bé, Sr. Mir, li ha preguntat, li donarà resposta a la pregunta
que li ha fet el Sr. Bonet, li diré la despesa consolidada que va
fer el PP els anys 2012, 2013 i 2014, és molt senzill, 37 milions
d'euros, perquè hi ha el mateix cadascun dels anys. I saben les
següents? 60, 62, 63, 63, 60, 61, 70, en aquest any
pressupostat, llavors aquesta és la diferència. Poden parlar de
la despesa consolidada en EDAR, poden presentar 12 esmenes
per a les EDAR, però la qüestió rau en què les coses no només
és dir o presentar esmenes, és executar-les quan es té la
possibilitat i es fa.

I parlaré de Formentera. Per la part de Formentera, aquest
any tenim pressupostats 364.000 euros, justament per al
manteniment de l’EDAR de Formentera, que és una qüestió de
les que hem discutit, perquè les primeres que vam discutir va
ser el funcionament de l'EDAR i les aigües que es vessaven
fora, i en aquest punt també s'ha de posat de manifest que és
important el que fa l’EDAR, però també mirar quina és la xifra
de depuració que tenen aquestes instal·lacions i mirar també la
part que correspon a cadascun dels municipis, perquè té una
part important, que és la policia de l'aigua per saber quina
qualitat és la de l'aigua que entra a les depuradores.

També en aquest pressupost, i justament ho vam parlar en
una pregunta, el tema de la sensorització i perquè és important
ho vam parlar aquí al Parlament, perquè saber el que entra en
temps real ens permetria actuar. I llavors és una qüestió que
està inclosa i ens va indicar el conseller, i hem comprovat que

als pressuposts hi ha partida pressupostària per poder fer
aquestes actuacions, és important disposar d'aquests punts.

També s'ha parlat referit, sembla que ho he dit abans, el
tema de tenim uns mantres clars, el discurs dels 40 principals,
jo no entraré a valorar si hi estic d'acord o no, perquè no és la
qüestió, la qüestió és l'article 19 de la llei, li dic, el BOIB
número 42, del 2 d'abril del 2016, allà ho té, l'article 19, al punt
3, diu quins són els punts que es poden finançar mitjançant
l'ITS, que no es diu ecotaxa, es diu Impost de Turisme
Sostenible, projectes mediambientals a apuntar, és cert, però
després hi ha el b), foment de la desestacionalització; el punt
c), recuperació del patrimoni històric i cultural, gràcies al qual
es va poder comprar la finca de Sa Sanieta a Formentera, a la
qual vam aprovar ahir una esmena per poder-nos (...).

Llavors és una qüestió també que, al final, si diem només
una part de la veritat, no li diré que és mentir, però sí que és
faltar a la veritat, llavors diguem-la completa i serà més
còmode.

Després, Sr. Méndez, ja sabia que em referiria a vostè, ja ho
havíem parlat, però és qüestió perquè vostè parla de guardes de
la finca, la frase aquesta de guardes de la finca, de dimonitzar
els projectes; bé, és que ara mateix no tenim la mateixa
quantitat de barques, ni les barques que hi ha ara generen els
mateixos residus a la mar que les que vostè parla de quan érem
abans. Vostè considera que 2.000 barques al dia en el Parc
Natural de Ses Salines és una qüestió raonable? Considera que
la pressió que té el litoral de Formentera és raonable? Perquè
vostè el que ha proposat és que qualsevol pugui fer el que
campi qui pugui, no és una qüestió així. I és per això que una
de les esmenes que s'han aprovat presentades pel meu grup, és
la redacció d'un projecte per mirar de regular tot el litoral de
Formentera, que és molt important.

És una qüestió de saturació, Sr. Méndez, perquè el que
tenim clar, almenys des de Formentera ho hem exposat així
crec que totes les vegades, tant al consell, com la diputada que
em va precedir, que sense medi ambient és que no tindrem res,
pot parlar que qualsevol (...) un mercat, que ha de continuar,
però és que sense medi ambient no tindrem res. I si s’han posat
tants de sous en aquesta conselleria, sincerament, no li diré
conselleria Maria, però sí que és cert, i és una qüestió que jo he
reconegut moltes vegades, és una conselleria a la qual consider
que s’hi han de dedicar molts de fons, òbviament s’ha de
prioritzar i les conselleries que es troben per sobre, està
claríssim que han de ser així, però que estigui la quart rànquing,
en lloc de menysprear-la, a l’inrevés, és posar-la en valor.

Es reconeix que sense medi ambient no tindríem cap altra
cosa, no tindríem el turisme que tenim, i llavors s’ha de
conservar i de la manera que es pugui fer.

85 milions per a l’ABAQUA, es fa molt bona tasca, a la
compareixença de la directora general, Joana Maria Garau, es
va parlar i s’ha crescut, es fan tasques.

També hi ha hagut esmenes, ha parlat, Sr. Bonet, que ha
presentat més de 100 esmenes, si repeteixen les esmenes per a
molts de municipis és molt senzill arribar a 100, a 200 o a 300,
repeteix les xarxes d’aigües a les pluvials d’Alaior, a les

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 3 / 21 de desembre de 2021 6337

pluvials de Ses Salines, la neteja de torrents d’una banda, d’una
altra, sí, sí, pot arribar a 100, a 200 o a 300, com han fan en
algunes PNL que presenten, que les repeteixen i n’hi ha tal
vegada més de 1.000 situació, en lloc d’agrupar-les, per qüestió
de posar números.

I respecte d’El Pi, que ha presentat una esmena, això del
tema de totalitat sincerament no ho comprenc, Sra. Sureda, no
ho comprenc, perquè és un mecanisme, però no ho comprenc,
crec que no és de rebut.

I en el tema dels (...) col·lapsats, ja ho va explicar la
directora general a la seva compareixença, no és una qüestió tal
vegada de més tècnics, sinó una qüestió de reorganització i
també de treball, juntament amb els ajuntaments, per veure
quins són els projectes. Llavors, no sempre és posar més sous
en aquesta qüestió, sinó com reorganitzar-ho.

I acabo ja, que ja he assolit el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon donar la paraula a la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. En aquesta secció
volem destacar els acords als quals hem arribat i que són de
gran importància per a Menorca, parlam d'obres del cicle de
l'aigua, aquest recurs escàs que condiciona la vida humana, i
més quan parlam de territoris fràgils, com el nostre. A més, sota
el paraigua de Reserva de la Biosfera, hem de ser modèlics,
sosteniblement parlant.

Volem destacar les inversions aconseguides pel que fa al
cicle de l'aigua, en primer lloc, 1 milió d'euros per millorar els
EDAR de Maó-Es Castell, Ciutadella i Sant Lluís. També hi ha
inclosos la redacció dels projectes refosos de diferents
conductes emissaris, així com l'estudi de viabilitat del nou
traçat de l'emissari Maó-Es Castell.

En segon lloc, i com ja ha explicat el company Pep Castells,
1 milió d'euros per a la construcció de la depuradora de
l'escorxador de Ciutadella.

I, finalment, més de 6,5 milions d'euros per a una obra molt
necessària per al municipi de Maó, la construcció del col·lector
de la ronda sud, una reivindicació de fa molt de temps i que
millorarà, i molt, el cicle de l'aigua perquè es reduirà la
infiltració d'aigua salada i evitarà els abocaments al port de
Maó. Aquesta obra està inclosa en el Pla estratègic d'inversions
Illes Balears 2030, prèvia presentació per part de l'Ajuntament
de Maó, de manera que serà prioritària a l'hora d'accedir al
finançament provinent dels fons europeus i d'altres fonts de
finançament.

És cert que parlar d'obres d'aquest tipus no resulta atractiu,
perquè són obres que no veiem o ens cauen enfora, però sí
sabem com tenim les infraestructures necessàries quan obrim
l’aixeta o veiem què passa quan plou molt i els claveguerams

es desborden. Sí, aquesta conselleria també redunda en la
qualitat de vida de les persones.

Vet aquí la importància del que hem acordat en aquests
pressuposts amb el Govern, i, en concret, amb la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, als quals volem agrair la seva bona
predisposició i facilitat per negociar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, principi d'Arquímedes: una
infraestructura allotjada en un pressupost progressista
experimenta una necessitat d'inversió vertical i cap amunt, igual
a la desídia dels governs del PP, que desallotja.

Senyores i senyors diputats, bon dia. El rosari de mancances
que el PP vol fer emergir no és res més que l'altra cara del
mirall de la gestió, bona gestió del Govern, el PP ha presentat
55 esmenes parcials i rònegues al pressupost més elevat de la
història de la secció 25, 15, i açò sí, una esmena a la totalitat
dels seus pressuposts i al de cadascuna de les empreses
públiques que en depenen, ja dóna prou per una piulada i per
un post d'Instagram; el PP ha mirat el territori, és a dir, totes les
illes, Sa Dragonera inclosa, amb la lupa política de
Rompetechos. Ha descendit per posar només dos exemples fins
al detall de la necessitat de rehabilitació de la tarima del
passeig marítim de Sa Colònia de Sant Jordi, o la construcció
-sic- d'espais de temps lliure i descans en el passeig saludable
de Santa Eugènia, dues demandes plausibles que són, però,
responsabilitat municipal, com tantes altres que, amb la seva
reiterada displicència competencial, el PP ens proposa de
resoldre, totes les dels pluvials, per exemple.

Per cert, ara tenim una magnífica oportunitat per resoldre
els greus problemes de pluvials de tants municipis amb els fons
europeus, però qui hi pot accedir són els ajuntaments, no el
Govern.

I si parlam de Sa Dragonera, la responsabilitat és del
consell, quan es fan esmenes al detall, convé ser meticulosos i
feiners, perquè altrament corre el risc d'acabar per ressaltar per
contrast tot allò que has oblidat d'esmenar. En la seva anàlisi de
les necessitats de Mallorca, Sa Dragonera inclosa, el PP ha
ignorat més de dos terços dels municipis de Mallorca,
deixadesa, i és que a l'hora de fer esmenes a la secció 15 del
pressupost, el PP s'ha envestit una vegada més amb l’iceberg de
l'enorme desídia del PP, entre els 35 municipis mallorquins
oblidats pel PP hi ha Algaida, Bunyola, Muro, Binissalem
Andratx, Capdepera, Santa Margalida, Pollença Alcúdia, hi ha
Llucmajor, hi ha Marratxí, hi ha Calvià i hi ha Palma, les
necessitats de més del 75% de la població de Mallorca no
mereixen de la consideració ambiental del PP, desídia!
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(Alguns aplaudiments)

Una esmena, és cert, esmenta Palma, però no és per a
Palma, i resulta que el PP hi demana 100.000 euros per
redactar el projecte per enviar aigua de la dessaladora de
Palma, Es Pla i Migjorn ja està licitada, badada!, i ara reclamen
en el discurs inversions milionàries per a Palma, feina no, i
demagògia si.

La suposada meticulositat del PP no és altra cosa que
parcialitat disfressada de rigor, d’indolència maquillada amb
una pàtina de consciència mediambiental, i si a la prova
d'esforç del PP hi restàssim la feinada de tallar i aferrar, any
rera any, un caramull d'esmenes revingudes, “Clásicos
Populares Bonet”, Sr. Bonet, classes populars, poden creure
que ens quedaríem ben descansats, abúlia!

El PP ha estat precís, rigorós i equilibrat com per demanar
2 milions per netejar tots els torrents de les Illes Balears,
inclosos els de Menorca, i, a la vegada, pretén que el Govern
destini 1,5 milions d'euros, endemés s'entén de la part alíquota
dels 2 milions que li corresponen de l'esmena anterior, a la
neteja de -cometes- diversos trams dels torrents de Menorca,
estrès!, Sr. Bonet.

Que consti que no dic que no siguin de tota l'atenció
possible els torrents de Menorca,  que la mereixen, la policia
dels torrents ha de ser, i ho és, una prioritat del Govern.
Enguany, el pressupost per a torrents s'incrementa en 4,1
milions d'euros. Les concretes solucions i vies tant pel que fa
a les partides d'alta com de baixa pressupostària que ens
proposa el PP no són, ni de noves, les més adients, i per paga
enguany tenim una novetat molt remarcable, el PP deixat de
ficar tant la mà, almanco tant com solia, a la caixa del deute
públic, enguany s'han dedicat a atracar el factor d'insularitat
com si fos aquell banc que tant agradava d'atracar als germans
Dalton, i ho han fet amb el mateix èxit que els germans Dalton.
Açò no és una tómbola, senyors del PP, el fons d'insularitat s'ha
de distribuir d'acord amb el que estableix el Reial Decret
4/2019, de Règim Especial de les Illes Balears, en els seus
articles 18 i 19, i sobretot en el 20, que determina que la
distribució dels fons l’ha de fer el Ministeri d'Hisenda en el
primer quadrimestre de cada any i en funció de les línies
d'actuació que s'acordin a la Comissió Mixta d'Economia i
Hisenda que es crea a l’efecte, 15 alumnes que té el senyor, el
professor Costa, 15 alumnes.

Convindria que llegeixin una mica com van les coses abans
de fer esmenes, com aquell que compra un nombre de la rifa
del sopar de Nadal del PP de Madrid. No han llegit ni el reial
decret llei, ni la Llei de pressuposts i la memòria de la secció
31, ni van parar atenció a les paraules de la consellera
d'Hisenda en la seva compareixença de dia 16 de novembre,
menfotisme!

Aquesta negligència monumental, aquesta badada supina,
tanta i tanta desídia invaliden les baixes del 75% de les
esmenes parcials, 41 esmenes del PP a la secció 15.

I per acabar-ho d'adobar, el PP ens proposa detreure del
factor d'insularitat encara més recursos dels que el PP pensava

que ens mereixíem els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears per començar la nostra condició d’insulars, formidable!

El Pi ha presentat, com el PP, una esmena a la totalitat de la
conselleria, però de les seves 23 esmenes parcials se'n podria
deduir fàcilment que, més que expressar una disconformitat
total amb el pressupost, es tracta d'un gest encaminat a marcar
les distàncies polítiques amb el Govern; es podria deduir, però
no ho faré, com diria el Sr. Melià, les deduccions en política
solen acabar en caricatura, sobretot, Sra. Sureda, quan les
deduccions són fiscals i de l'estil de les que proposen El Pi, el
PP i Ciutadans, qui resulta caricaturitzat llavors és l'estat del
benestar i, en conseqüència, la preservació del medi ambient i
la gestió dels recursos naturals i de la biodiversitat.

El pressupost de la conselleria, no oblidem que té un
increment de 44,7 milions d’euros respecte del d'enguany, més
d'un 30% més, un creixement que s'explica, en part, per
l'arribada dels primers fons europeus, però també per la
voluntat clara del Govern per seguir incidint i cada vegada amb
més èmfasi en les polítiques ambientals, un 7% d'aquest
increment es fa amb recursos propis. El Govern hauria pogut
aprofitar l'arribada dels fons europeus per minvar el seu esforç
pressupostari a favor del medi ambient, ha fet ben el contrari,
l'ha incrementat igualment, perquè invertir en medi ambient és
invertir en el futur, és invertir en benestar, en l'estat del
benestar i en prosperitat.

I per a açò fan falta imposts progressius, equilibrats i
mesurats, i amb el factor d'insularitat les inversions ambientals
creixeran encara molt més que ja ho fan.

En tot cas, les esmenes parcials d'El Pi reflecteixen la seva
preocupació per la millora de la gestió dels recursos hídrics i de
les infraestructures de sanejament, com les de Ciutadans que,
tot i algun error de garrafa, s'ha fixat de manera especial en la
gestió de residus. Però moltes de les propostes d'El Pi de
Ciutadans ja estan previstes en els pressuposts, perquè és
precisament en aquestes qüestions que el Govern concentra els
majors esforços pressupostaris i polítics en l'àmbit que ens
ocupa, el 52% dels recursos per a l'any que ve són per al cicle
d'aigua, un 10% més que enguany, amb un increment de
gairebé el 12% per a sanejament i depuració, i per a la gestió de
residus un 316% més, 17,4 milions.

Senyores i senyors diputats, les esmenes són el termòmetre
que gradua la feina d'oposició, són el baròmetre que avalua la
capacitat d'incidir políticament, hi ha un grup, així, que amb les
seves esmenes ha estat capaç de demostrar amb claredat
precisió i rigor, consciència, esforç seva preocupació pel medi
ambient, pel benestar i per la prosperitat dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, si hi ha hagut un grup que ha
demostrat amb les seves esmenes, la seva categoria política i
moral, sens dubte aquest grup ha estat VOX, i quan tots
haguem parlat, llavors ells faran el seu monòleg autista i
estantís, tot confonent principis i prejudicis; de regenerar amb
rigor i oportunitat, valor i preu, democràcia i reglament, i
confondran conviccions amb evidències. PP i VOX, per tant,
vides paral·leles.

D'aquí a una estona votarem les 76 esmenes parcials que els
distints -i distants- grups de l'oposició han presentat al
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pressupost de la Conselleria de Medi Ambient, un pressupost
que puja més de 193 milions d'euros, amb un increment del
30% i, mentre El Pi i Ciutadans han mirat d'incidir en allò que
el Govern, en bona part ja està fent, els envanits escolans
dements del trio de falsos profetes de la cultura de l'esforç...,
bé, trio..., quartet, ja no ho sabem ben bé si són tres o quatre;
els escolans dements -deia- continuaran un any més en el racó
de pensar amb les seves 55 esmenes rònegues i parcials que han
presentat per procuració de VOX, i procuraran fer un tuit on
parlaran de supèrbia, búnquer i altres romanços impulsats,
continuarà tirant d'argumentaris precuinats marca Kitchen,
propaganda.

Mentrestant, el Govern continuarà dedicat a governar,
continuarà governant sense entrar en el joc, perquè hi està en
joc, senyores i senyors diputats, la prosperitat i el benestar de
les ciutadanes i els ciutadans. Feina. Responsabilitat. Rigor.
Progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, humildemente acepto sus
disculpas.

Yo le cojo el reto y entenderá que necesitaré algo de tiempo
para recopilar toda la información de la inversión que ha hecho
el Partido Popular cuando ha gobernado, que es lo que yo he
dicho, no en la legislatura en que su pacto de progreso nos dejó
las cuentas tiritando y, aun así, se siguió invirtiendo. En la
legislatura 2003-2007 se llevaron a cabo depuradoras,
desaladoras, temas de agua, torrents y otras infraestructuras,
que usted bien conoce, pero no se preocupe que intentaré sumar
todas las inversiones que mi partido ha hecho a favor del ciclo
del agua. Usted sabe que las comparaciones son odiosas.

Y ¿saben qué ha hecho en Palma en seis años? Un
convenio. Un convenio. Terminará esta legislatura y se
seguirán vertiendo aguas fecales en el mar. Y lo sabe.

El Sr. Borràs ha reconegut aquí que, a més de les nostres
esmenes, hi ha 35 municipis a Mallorca, per exemple, que
tenen deficiències. Ho ha dit així. Sr. Conseller, quin amic... És
ell, és ell qui li ho diu. Jo no sé per què, vostès, si tantes
deficiències troba que hi ha a 35 municipis de Mallorca, no
han presentat cap esmena en aquest sentit. Vagueria i poc
feiner. I no és que ho digui jo, és la seva feina aquí en el
Parlament. 

I sí que hem presentat per a Palma, potser no ho ha
escoltat, però per capitalitat, hem demanat 15 milions d'euros. 

Pienso, además, que usted, Sr. conseller, no debería hablar
con tanta seguridad de la limpieza de los torrentes o no lo haría

yo en su lugar, al menos; porque le he pedido específicamente
por la limpieza de un torrente que hace demasiado tiempo que
no se limpia y pone en riesgo la seguridad de sus vecinos, y yo
se lo he lanzado a título de aviso para que no se cometa
ninguna desgracia.

Y, créame, que no solo la izquierda son los que quieren a
estas islas, porque parece que es que solo son ustedes, nosotros
también, y para muestra, estas enmiendas que presentamos con
todo el ánimo constructivo del mundo; ¿de verdad que ninguna
de las 55 enmiendas parciales solucionan ningún problema de
estas islas?, ¿usted se ha mirado alguna de las enmiendas?

Finalmente, ustedes parece que aprobarán 0 de las 55
enmiendas parciales que el Partido Popular ha presentado; esto
equivale al 0% del total de las enmiendas y si lo midiéramos en
tiempo invertido hubiera bastado invertir 0 minutos y no hacer
todas las llamadas que se han tenido que hacer a todas las
juntas locales de cada uno de los pueblos para que nos pasaran
cada una de sus necesidades. 

Por lo que un año más nos volvemos a hacer la misma
pregunta que nos hicimos el año pasado, cuando ustedes
volvieron a pasar el rodillo: ¿sirve de algo hacer enmiendas
parciales a sus presupuestos?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Bonet. 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, reiterar -
reiterar- la voluntat de les nostres esmenes en millora de neteja
de torrents, de depuració... Evidentment, acceptam la transacció
que ens han fet des dels grups que donen suport al Govern.
Sabem que s'ha fet feina en la reparació del torrent de Ferreries,
i pensam que s'ha d'acabar aquesta feina i, per tant, ens va bé
aquesta transacció.

També s'ha comentat, i és cert, que durant la legislatura
2011-2015 la nostra comunitat no va rebre, o s’aturaren en part
les actuacions als torrents i es va fer per ventura de manera
específica. Des d'El Pi pensam que és imprescindible que es
vagin fent actuacions anuals, s'ha d'aprendre del que no s'ha fet
bé i no només en tema de neteja de torrents, sinó també en
manteniment de les infraestructures i edificis que tenim, com
poden ser les depuradores, els emissaris, els edificis, les
dessaladores, que dins la legislatura passada va costar molt
posar-les en marxa una altra vegada perquè havien estat molt de
temps aturades. Des de l'administració no podem deixar i
abandonar el manteniment del que és propi, i moltes vegades
només es pensa a fer i no a mantenir i a això crec que tots ho
hem de tenir molt clar i ho  hem d’aplicar i no hem de deixar
que es perdi. 

 



6340 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 3 / 21 de desembre de 2021 

I en referències concretes que se m'han fet, Sr. Sanz, el tema
de l'esmena a la totalitat, som a l'oposició i ens agradaria que
per ventura s'avançàs més en segons quins temes en aquesta
conselleria de Medi Ambient, i a posta l'hem feta: en el tema
del cicle de l'aigua, en millora amb les propietats que tenen el
Govern i la conservació. El fet de ser crítics no ens ha aturat a
poder fer també esmenes parcials i a poder intentar arribar a
transaccionar per millorar els pressuposts, que consideràvem
que era la millor, i és la nostra feina estant a l'oposició, de fer-
ho. I, per tant, a posta les hem presentat així. 

I al Sr. Borràs, també, ja li vaig dir ahir al Sr. Marí, que
nosaltres, per ventura, no sabem d'on podem agafar els doblers
per aplicar les nostres esmenes i en segons quins casos per
ventura buidam de contingut qualque cosa; però que si el
Govern considera que les esmenes són oportunes, estam
disposats a escoltar tot tipus de transaccions per poder fer altes
i baixes, i ho hem manifestat en cada secció d'aquest pressupost
i així ho farem. 

Repetesc la intenció d'aquest grup parlamentari: la intenció
d'El Pi és i serà millorar o intentar millorar el pressupost, en
aquest cas, per al 2022.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Entendemos que hemos explicado
con toda humildad y dentro de nuestra capacidad, el origen, el
motivo de nuestras enmiendas y qué es lo que pretendían en
esta valoración de una conselleria que, entendemos, que debe
ser una gran inversora y debe intervenir en un montón de
procesos y que debe evitar, sin embargo, otros riesgos
inmateriales o de personal. 

Incluso, tenemos que agradecer esta especie de enmienda
anzuelo sobre retribuciones, porque ha llamado la atención
sobre los dos aspectos que nos preocupaban en origen y como
ven en resultados, pues es sobre todo inversiones.

Ahora, sobre el resto de las enmiendas, las 61 del PP, 55 de
ellas parciales, seremos favorables en casi todas, me parece que
hay una o dos que nos abstenemos, pero valoramos
tremendamente su trabajo tan preciso, minucioso y municipio
a municipio y somos partidarios de casi todas. Sobre todo
estaremos de acuerdo en las que tienen origen en deuda y,
como saben, nos abstenemos -les recuerdo la política común
que estamos practicando-, nos abstenemos en las enmiendas a
la totalidad.

Con respecto a las de El Pi, practicamos la misma política
que en las enmiendas a la totalidad y sobre todo hemos tenido
dudas en aquellas de compra o inversiones, entendiendo no
tanto que el criterio sea desacertado del todo, sino que el
momento es más para inversión extra estructural, que para
inversión de propiedad.

En cuanto al Sr. Borràs, me gustaría decirle que cuando uno
reformula el principio de Arquímedes, si lo hace demasiado a
principio del discurso, ¿cómo era?, tendré que preguntárselo y
tomar nota. Sería bueno, creo que es un buen truco retórico
repetirlo después, ya despierta la atención. Pero me ha gustado
su reformulación del principio de Arquímedes. 

Ahora, Sr. Sanz, no basta con decir que uno es capdavanter
i pioner, cuando se enfrenta a retos, hay unos anales de la
navegación de los últimos 5.000 años, en los cuales Ulises
frecuentó estas islas, Alfonso III desembarcó en la isla del Rey
o los supervivientes del Roma, bombardeado por la Luftwaffe,
fueron acogidos en Menorca y resituados por (...), que se
habían quedado sin flota italiana. Ahora usted nos dice que
enfrentamos 2.000 embarcaciones y tal, enfrentamos los
problemas, es lógico que la humanidad vaya enfrentando
nuevos problemas y no vale con ser capdavanter i pioner en las
restricciones.

Yo por supuesto, no se preocupe que no espero que
compartan no sólo ya mis criterios, sino los principios en que
se basan. Ya hemos compartido usted y yo muchas comisiones
y yo ya no espero nada, digamos. Pero no es una cuestión sólo
de ser restrictivo, porque recordemos que hay toda una
participación de la comunidad internacional, todos unos
tratados internacionales sobre navegación, sobre refugio en
casos de..., que probablemente en este concepto nuestro de no,
pues nada, aquí no se fondea y no dejamos (...), probablemente
violaremos. O sea, seamos especialmente cuidadosos y
tratemos de ser muy creativos al enfrentar estos problemas en
la forma lo menos restrictiva, lesiva para actividades
tradicionales, habituales en que nuestra población pues disfruta
también del medio y del entorno en el que vivimos, intentar
hacérselo lo más pasajero posible. No conformarnos con
restringir, prohibir y sancionar. 

Pero les agradecemos mucho la atención y esperamos un
voto entusiasta y unánime hacía nuestras enmiendas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Començam el torn de contrarèplica.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bien, mi intervención anterior no ha tenido
mucho éxito, he de reconocerlo, puesto que nadie me ha dicho
nada. Nadie me ha contestado, nadie me ha... Alguien me dirá
algo, ¡qué va, ni una sola palabra! No pasa nada, es normal,
¿no? Cuando no intenta hablar de temas de conciencia, que van
más allá de un tema concreto, pues finalmente en un debate casi
genérico sobre temas que al final son casi..., pueden parecer
casi filosóficos. Tal vez a lo mejor el debate habría que
plantearlo en otro momento, también puede ser.

Lo que pasa es que yo firmemente creo que o metemos en
el debate político general determinadas cuestiones, que no es
que las diga yo, que las dicen determinados organismos de la
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ONU, (...), y ese debate no lo metemos continuamente en todas
las consellerias nuestras, en los presupuestos, en toda la acción
política, mal vamos. Es decir, esto es una cuestión de que
estamos a muy corto plazo de una situación irreversible.
Algunos me llamarán totalmente catastrofista, ... bueno cosas
así. Pero insisto, no es una cuestión que se me ocurra a mí, es
una cuestión a la que yo le doy mucha importancia, después de
estudiar mucho, de utilizar muchas fuentes, muchos
documentos, no me invento las cosas, es decir, están ahí. Ahí
están también. 

Bueno, ya de paso le digo al Partido Popular, es que ya ni
siquiera me ha dado ni un segundo de respuesta, ni en
comisión, que le conteste a todas sus enmiendas diciendo,
bueno, lo que nos parecía del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos ni hoy tampoco. Es decir, nos ha ignorado
absolutamente. Bueno, no pasa nada, también es verdad, le
reconozco al Sr. Bonet que cuando él entró, yo estaba
interviniendo y probablemente no me escuchara. Es decir, que
le echo un cable para que les iba de excusa, por si me tiene que
decir algo, hoy no me ha dicho nada. Bueno, no pasa nada. 

En cambió al tanto a El Pi, como a Ciudadanos, sí que
tuvimos algo de debate en comisión, lo cual siempre se
agradece, en torno a distintos temas y para eso estamos aquí,
para debatir, confrontar posiciones e intentar llegar a acuerdos
en la medida de lo posible. 

Bueno, ya para acabar, simplemente para intentar rematar
la intervención anterior, tiene mucho que ver lo que sucede en
el mundo, estos tres problemas ambientales graves, como son
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las
pandemias recurrentes. Tiene mucho que ver con el modelo de
crecimiento económico que tenemos. Es decir, esto lo habrán
leído ustedes en muchos lugares, en muchos sitios, pero es que
seguir así es materialmente imposible, mantener estos índices
de crecimiento sin que se colapse el propio sistema. Es una
cuestión que creo que hemos de tener muy clara, tanto a ese
nivel general que yo decía, del trabajo político, desde las
políticas públicas, para insistir en reducir la enorme influencia
que tienen en la economía y en la política mundial los grandes
conglomerados financieros, que manejan todo tipo de ámbitos
políticos, como también en el ámbito individual. Hemos de
replantear nuestros hábitos de consumo. Hay que ser
conscientes de lo que hay detrás de cada compra, en términos
tales como el tipo y origen de materias primas, la energía y
agua consumidas en su fabricación o elaboración, el tipo de
envases utilizado para su comercialización, el proceso de
distribución y gestión final del posible desecho, además de las
condiciones sociolaborales de las personas contratadas o que
hayan intervenido en el conjunto de los procesos de producción
y consumo. 

Es decir, todos estos son elementos de reflexión, que yo
dejo aquí, por si lo tienen a bien considerar. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, crec que és obligat
donar l'enhorabona a tots els grups parlamentaris, a tots els
partits polítics que durant aquests anys o aquest darrer any han
fet pressió, via iniciatives parlamentàries, via posicionaments
polítics per la declaració de zona catastròfica de l'àrea
compresa entre Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, a causa
de l'esclafit i a causa del cap de fibló, que hi va haver l'estiu del
2020. Per tant, l'enhorabona, perquè això permetrà fer justícia
i que aquests municipis i els propietaris de finques es puguin
adherir a les línies d'ajuda que es duguin a terme en aquest futur
proper. 

En primer lloc, respecte del Partit Popular, que ha fet
comentaris sobre la neteja del torrents. Les prioritats crec que
les ha contestat el conseller a qualcú, però és que les prioritats
són molt clares, són tècniques i són tècniques, des del punt de
vista, primer, de protegir la població humana; segona, criteris
tècnics diversos, que són molts; i tercer, també quan queda
qualque cosa sota demanda, que hi pugui haver una demanda
puntual a qualque indret concret, però a mi m'agradaria saber
com ho faria el Partit Popular, perquè com ho va fer, ho sabem
també, ho sabem. I vostè sap la història de 2011 a 2015 quina
va ser la política de torrents, una doblerada un any i res la resta,
fins i tot hi va haver un any que crec que no va arribar ni a dos
quilòmetres i mig de neteja de torrents perquè s'havia gastat tot
el pressupost d'un conveni amb l'Estat per fer neteja de torrents
fins al 2015, tot s'havia gastat.

I amb això contest una pregunta o un suggeriment que ha fet
la Sra. Sureda d'El Pi. Vostè ha demanat si hauríem de demanar
convenis de col·laboració, hem de recuperar aquest conveni de
col·laboració amb l'Estat que es va perdre i es va perdre l'any
2013.

Una segona qüestió, també la de cicle de l'aigua, la del cicle
de l'aigua com una qüestió que no és d'esquerres i no és de
dretes, i jo no sé si, mira, si és d'esquerres o no d’esquerres, o
no és de dretes, hi ha qüestions en què supòs que estarem
d'acord tots, n'hi ha algunes altres que no, però, és clar, de
vegades ens demanam, crec que també ha estat la companya
d'El Pi Sra.  Sureda, que ha fet referència a la qualitat de l'aigua
al sud. Jo m'ho he demanat un parell de vegades, per què es va
fer una dessaladora a Andratx i no es va fer al sud.

Respecte de les esmenes que vostè ha retret, ens ha retret
per què no hi ha hagut aquesta... diguéssim, aquesta
consideració cap a les esmenes del Partit Popular. Jo li vaig dir
en comissió: la mà estesa. De fet, he rebut telefonades d'altres
grups per intentar arribar a un acord, amb alguns ha estat
possible, amb alguns no, i al final hi ha hagut aquesta
transacció, però la mà estesa jo sempre la tenc per intentar
facilitar acords en els pressuposts.

Quart punt, en referència a aquest repte que... vostè s’ha
retat amb el conseller, jo li dobl la proposta: no demani només
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pel cànon de sanejament, demani també per al manteniment de
torrents nets, demani també per als recursos humans a espais
naturals, demani també per a terreny protegit, perquè protegir
terreny també forma part de les funcions de Medi Ambient. Jo
li ho recoman i vostè té mecanismes, preguntes amb sol·licitud
de resposta escrita, sol·licitud de documentació,
interpel·lacions, compareixences... Vostè ho pot fer, té tots els
mecanismes per fer-ho. 

Respecte de Ciutadans, vostè... només és un comentari, que
no és una conselleria directament relacionada amb les persones,
uf!, és a dir..., malalties, morts per contaminants, morts per
desastres de canvi climàtic, etc. És clar que sí que és una
conselleria que està molt relacionada amb les persones, amb els
interessos de les persones. De fet, les persones quan responen
sondeigs i enquestes que s'estan duent a terme a nivell estatal,
a nivell europeu, a nivell mundial i a nivell local, les polítiques
que posen en valor i que els preocupen són aquestes, són
aquestes, també les Illes Balears, també les Illes Balears. 

I per últim, és clar,... és una situació un poc injusta, no?,
perquè ara qui menys feina fa és el que tanca el debat, és clar,
no podrem contestar-li, però jo contestaré una reflexió que s'ha
fet abans. S'ha dit que no s'han presentat esmenes perquè això
era un paripé, i això és molt perillós, posin qualsevol motiu, el
que vulguin, més motiu, excusa, però paripé. La democràcia,
un paripé?, presentar esmenes un paripé?...

(Alguns aplaudiments)

.. Per què presentar esmenes? Aquesta és la pregunta que es fan
els de VOX: “per què hem de presentar esmenes?, és un
paripé”.

I aquesta gent és la mateixa que un dia arribarà a la reflexió,
si no hi ha arribat ja, que també és un paripé presentar els
pressuposts i que també és un paripé que hi hagi un parlament
autonòmic i també és un paripé que hi hagi un govern i també
és un paripé que hi hagi competències, i això és molt perillós,
senyores i senyors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies Sr. President. Sr. Ferrà, quan els vents bufen de
ponent si la barca no escora cap a babord i se’n va cap a
estribord el que pot passar és que s’enfonsi i són coses que
alguns, que a la mar... són coses que (...) ja tenim clares...

També, Sr. Ferrà... Sr. Bonet, ha dit que el cicle de l’aigua
no és d’esquerres, bé, com a concepte tornem a dir que no els
agrada parlar d’ideologia, el que és d’esquerres o de dretes és
invertir en el cicle de l’aigua o no invertir en el cicle de l’aigua,
aquesta és la diferència i vostès varen demostrar quan el Sr.

Biel Company era conseller de Medi Ambient l’interès que
tenien a invertir en el cicle de l’aigua. És tan senzill com això.

Sr. Méndez, després parlaré d’unes esmenes que he deixat
abans, però li ho he de dir, vostè ha dit que no basta ser
capdavanter i ser pioner i... restringir. No. Si és que no s’està
dient això. No parlem de ser capdavanters i pioners. Ha parlat
d’Ulisses i ha parlat dels temps de Maricastanya, com es diu,
però la realitat és que vostè considera que hi ha d’haver...? La
pregunta és clara: vostè considera que 2.000 barques amb
motors de combustió són normals a un parc natural de
protecció? Considera que la pressió que sofreix ara mateix el
medi natural, el litoral de Formentera, i s’ha vist aquest any en
la resta d’illes, és normal? És el que li pregunt, és la qüestió, si
és vol...

I després també una altra vegada tornem a la crispació i a la
mancança (...) de gestió, “no es tindrà en compte que les
persones puguin tenir refugi en cas de temporal”, òbviament, és
que hi ha una jerarquia normativa, òbviament s’ha de tenir en
compte això si es fa una regulació de fondeig, és que fer una
regulació de fondeig no vol dir que ningú no hi pugui estar, vol
dir que estigui quantificat qui hi pot estar, com pot estar-hi
perquè el medi natural tingui la capacitat de recuperar-se,
perquè la pressió ambiental es pot mesurar també la pressió
ambiental, la pressió paisatgística i la pressió natural, són
diverses maneres de mesurar-la i pot ser tenim un problema en
com es concep.

Ha dit que no arribarem a cap acord i, bé, jo li demane que
no perdi l’esperança perquè pot ser que puguem arribar a
acords, però sí que és cert que el que està plantejant..., ara
mateix en el seu plantejament inicial per part meva no té sentit
perquè passa del fet que no pugui fondejar ningú al campi qui
pugui i crec que enmig hi ha una gran varietat de colors, com
s’ha vist avui.

Sra. Sureda, l’esmena que li han acceptat nosaltres la
votarem a favor perquè com bé... -i ara ja vaig a les esmenes
que varen presentar, i a part del pressupost que ja hi està inclòs-
considerem que és molt important també aquesta neteja de
torrents i el que s’ha fet, així com també es va acceptar en
comissió una esmena relativa a les serps a Eivissa. 

A Formentera hi ha una partida destinada de 64.000 euros
justament a combatre-les perquè en la comissió que hi ha del
seguiment d’aquestes espècies invasores a Formentera es té
l’objectiu de veure si es poden eradicar les serps a Formentera
que pot ser que sigui l’objectiu assolible, perquè també en
varen arribar amb les oliveres i sembla que podrem.

També una qüestió que m’havia deixat per al segon torn: Sr.
Bonet, diu que els fons de l’ITS... que quins projectes són els
que es fan en relació amb el medi ambient, n’hi puc dir un, ho
ha explicat el diputat de Podemos: sistema de dipòsit i retorn
d’envasos. És una mesura que afecta el medi ambient
òbviament perquè tots els envasos que aconseguim que puguin
ser recirculats mitjançant economia circular potser no acabin al
medi ambient i, com es fa?, amb una bonificació per a la
qüestió de... perquè les persones puguin rebre una part del que
tal vegada han aportat amb aquests envasos.
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És un projecte finançat amb mig milió d’euros que està en
funcionament i que continua i que en aquest pressupost una de
les catorze esmenes que he presentat, la de l’articulat, justament
era per poder potenciar aquest projecte perquè pugui continuar
desenvolupant-se amb l’acord de les navilieres.

També en la qüestió dels fondejos, Sr. Méndez, sí que es
va... vàrem parlar aquí, vàrem discutir al Parlament, Sr. Mir,
vàrem discutir sobre la banda de Migjorn, la qüestió de la
banda de Migjorn i una de les esmenes acceptades és que s’ha
reconegut, parlant i veient la manera de poder fer-ho, que poder
fer la vigilància en aquesta banda és bo per al medi ambient, no
és una qüestió de pensar en restricció. Alerta a agafar la paraula
“llibertat” i a veure on va, que ens han demostrat que la paraula
“llibertat” es pot convertir molt fàcilment en “llibertinatge”,
alerta!, i crec que el matrimoni que han tingut amb el PP no va
molt bé a moltes bandes. Alerta a agafar la paraula “llibertat”,
Sr. Méndez, que potser no acabi tan bé.

Després, una altra de les esmenes que també... que també
teníem era l’esmena...

(Remor de veus) 

... relativa a les millores en la gestió i el transport dels residus.
Com bé saben, a Formentera no tenim cap planta de gestió de
residus, tenim una planta de tractament o de pretractament per
poder enviar a la...

(Continua la remor de veus)

... -gràcies per escoltar-me-... a la zona d’Eivissa, a la planta de
Ca Na Putxa a Eivissa per poder traslladar-ho ja que no podem
fer el tractament a Formentera, sinó només preparar-ho per
poder enviar-ho. 

Sí que hi ha un projecte i s’està treballant conjuntament
amb la Direcció General de Residus, amb la qual he treballat
quan era conseller de Medi Ambient a preparar una planta de
compostatge tal i com inclou el Pla director sectorial de residus
de Formentera.

I per acabar, Sr. Bonet, sincerament, a la seva darrera part
del discurs on diu que si serveix de qualque cosa presentar
esmenes, alerta, que ja hi ha un grup que no ha presentat
esmenes i potser no sigui el que més els convengui dins la
democràcia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, les seves esmenes
estaven ben formulades, per tant, res a dir.

Sr. Méndez, vostè a la seva intervenció ha mesclat tres
grans conceptes, transcendència, temptació i culpa; ha
començat molt a la manera de Charlton Heston en Els Deu
Manaments, durant una bona part la seva intervenció m'ha
recordat, i permeti'm la broma, Marilyn Monroe a La temptació
viu a dalt, i ha acabat exercint d’Atticus Finch i Gregory Peck
a Matar un rossinyol, però recordi una cosa, la llibertat és una
cosa molt rigorosa, molt seriosa, molta gent ha patit presó i fins
i tot mort durant molts d'anys, i recordi una altra cosa, les
infraestructures creixem demogràficament i les infraestructures
no poden créixer infinitament, pensi una cosa, si una persona
s'engreixa, a mi m’ha passat, té dues opcions: o et compres un
vestit nou i una corretja nova o fas règim, si vas comprant-te
vestits nous acabes tenint un infart, i als territoris els passa
exactament igual.

I vostè m'ha demanat que li repliqui, que li parli més del
principi d'Arquímedes, però jo parlaré d'un altre principi que ha
parafrasejat el Sr. Bonet, a la seva intervenció, que és un altre
principi, també d'un gran filòsof, que és el principi de Peter
Parker, i diu: un gran poder comporta una gran responsabilitat,
Peter Parker era aquell senyor que es deia Peter Parker abans
de convertir-se en l’home aranya i s’hagi conegut per la història
com Spider-Man.

Em parla de deficiències, Sr. Bonet, és clar que els
municipis de les Illes tenen deficiències, i és clar que en tenen,
tots en tenen, o d'aigua o de sanejament o problemes ambientals
o de vessaments, tots en tenen, és clar que sí, però, és clar, quan
vostè fa la foto de detall de molts pocs municipis evidència que
vostè o desconeix la resta o és que no li importen els ciutadans
d'aquests municipis i, per tant, malament anam.

Ha parlat, diu, no, Palma, Llei de capitalitat, supòs que es
refereix a l'esmena 13567, baixa al capítol 34, alta a la secció
11, Presidència, no de Medi Ambient, no té res a veure amb el
medi ambient la Conselleria de Presidència.

I diu que no serveix de res de presentar esmenes, miri,
aprovació d'esmenes, en parlarem, jo mateix vaig presentar a la
Llei de transports del Sr. Company, Llei del transport
sostenible, hi havia 464 esmenes, d’aprovades cap ni una. M’he
cansat de fer esmenes, no, vaig continuar fent esmenes. Perquè
les esmenes no només serveixen per millorar les coses d’acord
amb el que algú pensa, sinó que serveixen per explicar la teva
posició política damunt les coses, les esmenes són política i
parlen de política, i per açò és necessari fer esmenes, no fer-ne
és ometre la responsabilitat política amb les persones que t’han
triat per ser el seu representant.

Podríem parlar dels “Clásicos Populares”, dels pluvials
d'Alaior, que li va passar a la Sra. Sugrañes, que el Sr.
Company va trobar un conveni signat amb el ministeri, va
agafar els recursos dels pluvials d'Alaior, que ara vostès
demanen que el Govern hi inverteixi, i es va destinar a un
dipòsit de Campos, bé, supòs que li va donar peixet el Sr.
Sagreras perquè li interessava més donar peixet al Sr. Sagreras
que a la Sra. Sugrañes, que, per cert, no es va queixar que li
haguessin pispat el conveni fins que hi va haver canvi de
govern i va governar un govern progressista.
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I vostè diu que hem parlat d'autoritat, de comandar, que si
la presidenta és autoritària, que comanda molt, els explicaré
amb una cita d'autoritat comandar en aquesta comunitat què
significa, Diari de Sessions del Ple de dia 22 de desembre del
2011, portaveu del Partit Popular, Sra. Cabrer, per cert, a un
debat sobre mesures urgents tributàries, on pujaven imposts als
ciutadans, els que sempre els davalla, la Sra. Cabrer diu: “N’hi
ha un que comanda clarament, i tots obeeixen”, i tots es referia
als diputats del PP i es referia als consellers i alts càrrecs del
PP, i aquí n'hi ha uns quants que hi eren en aquell moment, i el
Sr. Bauzá va comandar fins que va deixar de comandar, i
després va començar a comandar el Sr. Company, que era un
dels que obeïa i va passar a comandar, fins que va deixar de
comandar.

(Remor de veus)

I ara figura, i ara figura, -ara anem al present, no es
preocupi, parlarem del present i del futur-, ara resulta que
comanda, figura, la Sra. Prohens. Però la Sra. Prohens té un
problema, que si guanya les..., si perd les eleccions deixarà,
com el Sr. Bauzá i el Sr. Company, deixarà de comandar; però,
si per casualitat, per atzar, guanyés les eleccions, no
comandaria perquè comandaria VOX, i açò és el problema que
tenen vostès, que ni si guanya ni si perd comandarà la Sra.
Prohens, sinó que comandarà VOX.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A la Sra. Prohens, ja que hem de parlar de present, li agrada
molt anar amb Vespa per Palma, mostrarà la seva vida per
Instagram, però, passa, és clar, que a Instagram sempre es
gestiona millor si ha pres tot això, i a la Vespa de la Sra.
Prohens no es veu mai que és una Vespa amb sidecar, i amb
sidecar hi ha el Sr. Campos, i el Sr. Campos és al sidecar amb
el mapa, amb el plànol, amb la ruta, qui marca la ruta del PP és
VOX.

(Remor de veus)

I per açò, per açò, ja comencen a dir que no serveix de res
fer esmenes, perquè vostès es converteixen en antisistemes
talment com VOX, perquè tenen por de...

(Remor de veus)

... -sí, sí, Sra. Cabrera, què li succeeix?-...

(Se sent una veu de fons que diu: “(...) fa rialles”)

..., no si fa moltes rialles, vull dir..., no, vostès m’interrompen
constantment, jo no tenc res més a dir..,

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, per favor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... els que fan pena i rialles són vostès amb les esmenes que han
presentat. Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per fixar la seva posició, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Un momentito que ahora no puedo
hablar, luego te digo qué tienes que hacer. Es que, no, perdón,
era el Sr. Casado, que me pide lo que tiene que..., como yo doy
instrucciones a Génova, pues...

(Remor de veus i petita cridòria)

... -perdón por la interrupción.

Sr. Borràs, yo no sé quién va en el sidecar del Partido
Popular, sé quién va en el sidecar con ustedes, y a mí,
francamente, como al presidente del Gobierno, ir en el sidecar,
con según quién, no me dejaría dormir por las noches.

(Petit aldarull i algun aplaudiment)

A ver, me decía..., Sr. Ferrà, Sr. Ferrà, mire, yo le voy a
intentar explicar, lo que es antidemocrático, porque veo que
está usted muy preocupada per poder este tema, lo que es
antidemocrático es lo que hacen sus socios de Esquerra
Republicana de Catalunya en el Parlamento catalán, de impedir
el nombramiento de un senador de designación autonómica que
le corresponde a VOX por su número de diputados, eso es
antidemocrático. Lo que es antidemocrático es lo que le hacen
a mi compañera, Amaya Martínez, en el Parlamento vasco, sus
amigos de Bildu, limitándole sus intervenciones en contra de lo
que ponía el reglamento, y que hemos recurrido al Tribunal
Constitucional. Y lo que es antidemocrático es el intento fallido
de cinturón sanitario que intentaron ustedes imponernos, eso es
lo que es antidemocrático.

Pero si quiere podemos seguir poniendo ejemplos, porque,
desde el respeto personal que todos ustedes me merecen, y que
saben que les tengo, de una persona, de unas personas, de un
partido que se va a hacer fotos con Bildu y que está en sus
listas parlamentarias europeas, y que son sus socios, entenderá
que yo no acepté ningún tipo de principio moral. Ustedes no
pueden dar lecciones morales a nadie de nada, mientras sigan
teniendo esos compañeros de viaje con las manos manchadas
de sangre.

(Algun aplaudiment)

Y ahora voy a intentar hablar de la conselleria de lo que
creo que ha dicho mi futuro compañero, por lo visto, del
Partido Popular, que era una conselleria María. Pues, lo cierto
es que no, porque ustedes han creado, ustedes, la izquierda, una
nueva religión, la religión climática, de la que, lógicamente, el
Sr. Conseller debería ser sumo sacerdote; es una religión que
tiene su becerro de oro, ese aro de colorines que se ponen
ustedes cuando no se ponen churros amarillos, que tiene unas
sagradas escrituras, que son la Agenda 2030, donde ahí está
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todo el Talmud, todo el saber, todo el compendio de lo que
debemos..., qué camino debemos transitar y tienen una serie de
profetas, tienen al Sr. Bill Gates que nos dice que tenemos que
comer hamburguesas de gusanos, o sea, tienen ustedes hecho
todo su armazón de una religión, y usted debería ser el sumo
sacerdote.

Pero es que hasta en esto le han levantado la tostada, porque
resulta que al final, sobre todo es Podemos los que se han
convertido en pontífices de esta nueva religión, y a usted le han
dejado en párroco de aldea. Porque en el fondo el problema
que ustedes tienen, en MÉS, que es el partido al que usted
pertenece, es que su verdadera religión es la lengua, de hecho
el Sr. Ferrà lo ha demostrado, cuando ha subido aquí y ha
hablado de lengua en un debate sobre medio ambiente, porque
es lo que de verdad les preocupa, ese es su mantra, esa es su
preocupación, y entonces, usted, esto del cambio climático y
vayamos a construir el arca porque viene el diluvio universal no
se lo acaba de creer, usted está en otras cosas. 

Desgraciadamente, de la gestión que han hecho ustedes en
medio ambiente creo que no pueden sacar mucho pecho. Eso
sí, van persiguiendo gente si echan el ferretó porque se carga
la posidonia, no eso en los vertidos fecales constantes que
tenemos cada vez que caen dos gotas de más en la Playa de
Palma, por los cuales, entre otras cosas, está imputada su
compañera de partido, la Sra. Truyols, en el Ayuntamiento de
Palma, que, misteriosamente y de una manera que no puedo
comprender, sigue en el consejo de administración de esta
empresa, pese a estar imputada ahora. Ahora, eso sí, se dedica
a destrozar el urbanismo de Palma, que es su otra ocupación
después de haber destrozado todo el sistema de esto que a
ustedes les gusta tanto llamar el ciclo del agua. 

Sí, bostece, no me preocupa, no, yo entiendo que usted
tiene sueño a estas horas, pero son ustedes tan feiners que,
lógicamente, a estas horas no sé si bostezan de cansancio o de
hambre.

Y, Sr. Ferrà, que no se me olvide, porque es que su
intervención me ha llamado mucho la atención, dice usted que
tienen el récord de gobiernos consecutivos de la izquierda
gracias a su gestión, lo ha dicho usted en esta tribuna: tenemos
el récord -sí, sí, talmente, puede mirar el Diario de Sesiones. Su
récord es dos... o sea, un récord son las copas de Europa del
Real Madrid, lo suyo..., se ponen el listón muy bajo.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació. Començam amb la votació de les
esmenes de la secció 14. En primer lloc, votarem les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Votació de l'esmena 13010. Votam.

19 sí, 31 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 13085. Votam.

18 sí, 27 no, 4 abstencions.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

En primer lloc votarem l’esmena 13370. Votam.

45 sí, 1 no i 3 abstencions.

L’esmena 13371 té una transacció i he de demanar si cap
grup s’hi oposa. Doncs, passam a votar l’esmena amb la
transacció incorporada. Votam.

47 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara votam les esmenes del Grup Parlamentari Popular. Si
cap grup no demana votació separada, votarem conjuntament
l’esmena 13469 i 13471. Votam.

18 sí, 28 no i 4 abstencions.

Ara, si cap grup no demana votació separada, votarem
conjuntament les esmenes 13470 i de la 13472 a la 13476.
Votam.

15 sí, 28 no i 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’esmena 13566 i 13568. Votam.

19 sí, 28 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13577 i 13827. Votam.

16 sí, 28 no i 6 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes de la secció 15. En
primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

Votació de l’esmena 13012. Votam.

7 sí, 31 no, 12 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13013, 13014, 13018, 13019 i 13079. Votam.

22 sí, 28 no i cap abstenció. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13015, 13016, 13017, 13020, 13021, 13022,
13029 i 13081. Votam.

19 sí, 28 no i 3 abstencions.

L’esmena 13082 té una transacció feta, deman si qualque
grup s’hi oposa. Si ningú no s’hi oposa, votam l’esmena 13082
amb la transacció incorporada. Votam.
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47 sí, cap no i 3 abstencions.

Passam a votar l'esmena 13023. Votam.

6 sí, 28 no i 16 abstencions

Passam a votar l'esmena 13026. Votam.

19 sí, 31 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13024, 13025 i 13028. Votam.

3 sí, 31 no i 16 abstencions.

Passam a votar l'esmena 13069. Votam.

3 sí, 26 no, 19 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 13087. Votam.

18 sí, 28 no i 4 abstencions.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Votació de l'esmena 13343. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Passam a votar, si ningú no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 13344 i 13350. Votam.

17 sí, 28 no i 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 13345 i 13346. Votam.

8 sí, 28 no i 14 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13347 i 13348. Votam.

5 sí, 28 no, 17 abstencions.

Votació de l'esmena 13349. Votam.

20 sí, 28 no i 2 abstencions.

Votació, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes de la 13477 a la 13481. Votam.

17 sí, 28 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes següents: 13542, 13544, 13554, 13555, 13556,
13558, 13580, 13581, 13582, 13585, 13586, 13587, 13588,
13589, 13592, 13593, 13594, 13595, 13598, 13599, 13601,
13603, 13604, 13608, 13740, 13804, 13808, 13821 i 13826.
Votam.

18 sí, 28 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes següents: 13543, 13557, 13559, 13578, 13579,
13583, 13584, 13590, 13591, 13596, 13597, 13600, 13602,
13605, 13606, 13745, 13753, 13763, 13773, 13790, 13805,
13806, 13807, 13818 i 13820. Votam.

16 vots a favor, 27 en contra i 7 abstencions.

Ara votam, l'esmena 13741. Votam.

12 vots a favor, 28 en contra i 10 abstencions.

Suspenem ara el plenari i tornarem començar la sessió a les
tres i quart del capvespre.
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