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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Abans de començar aquest
debat número 9, en primer lloc -si és tan amable, Sra. Sansó, de
seure i callar-, demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, President. Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Joan Boned.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no n’hi ha més...perdoni, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, no substitueix ningú, no som membre de la
comissió, però el fet que hagi presentat una esmena, em dóna
dret a assistir a la comissió. Per tant, m’agradaria que constés en
acta que assistesc a la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam aquest de debat de totalitat, agrupació
de la secció 14, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb les seccions i entitats afins. Jo
els agrairia, senyores i senyors diputats, que facin els comentaris
més fluix, perquè despisten qui intervé, fins i tot despisten el
president, que és difícil, però el despisten. 

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció
14 Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, esmenes 9736 i 9927. Secció 50, Agència
Tributària de les Illes Balears, esmena 9975. Secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, 9933. Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, 9737 i 9947. Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia, esmena 9973. 

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 14 Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació 10072. Consell Executiu de les Illes
Balears, secció 4, esmena 100561. Secció 06, Oficina de
Transparència, esmena 10167. Secció 07, Consell Audiovisual
de les Illes Balears, esmena 10159. Secció 31, serveis comuns,
despeses diverses, esmena 10173. Secció 32, ens territorials,
esmena 10182. I Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears 10075.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó, per un temps
de deu minuts, que supòs que no esgotarà.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, ens reservam el debat
a la totalitat per al ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes queden defensades en
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En torn en contra i per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula, Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies. Igualment que els altres partits, les
defensarem en el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies a tots. Per tant, passam a la votació
de les esmenes a la totalitat de la secció 14 Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació. Si cap grup
no demana votació separada, que supòs que no, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció.

Igualment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Ara passam al debat número 10 de
globalitat, agrupació de la secció 14 Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, amb les
seccions i entitats afins. 

Esmenes parcials per part del Grup Parlamentari Socialista,
secció 14 Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, en el programa 000A, nous
programes i no classificats, esmenes 9976, 9977 i 9978. En el
programa 315B, salut i promoció de riscos laborals, esmenes
9727 i 9728. Al programa 315C, foment de la responsabilitat
social, 9732. Al programa 322A, ocupació i inserció laboral
específics, esmenes 9731 i 9730. Al programa 322B, gestió de
les relacions laborals, esmenes 9979 i 9729. Al programa 542A,
innovació tecnològica, esmenes 9750, 9872 i 9752. Al programa
722A, regulació i normativa industrial, esmena 9751. Al
programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, esmenes 9744, 9747 i 9745. Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmenes 9738,
9739 i 9740. Fundació Balear d’Innovació i Tecnologies,
esmena 9755.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 14 Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, en el programa 542A,
innovació tecnològica, esmena 10087. Al programa 612H,
gestió dels fons procedents de la Unió Europea, esmena 10076.
AL programa 723A, promoció industrial i tecnologies, esmenes
10077 i 10079. Al programa 731C, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi d’energia, esmena 10086. Al programa
763A, ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, esmenes 10082 i 10078. Secció 32, ens territorials.
Al programa 912A, transferències a corporacions locals, esmena
10147.

De la diputada no adscrita, Margalida Font i Aguiló, secció
14 Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, en el programa 542A, innovació tecnològica,
esmena 10217. 

I del diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, secció 14
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, en el programa 612A, planificació i ordenació de
la política econòmica, esmena 10238.

Per a la defensa conjunta de les esmenes en primer lloc per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Compartirem el temps amb la Sra.
Barceló, si li pareix bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Saben que tenen cinc minuts cada una. Jo l’avisaré
quan faltin deu segons.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Molt bé. Moltes gràcies. En primer lloc cal dir que les
partides presentades no van en la idea de gastar més, sinó de
distribuir millor els doblers, ja que pensam que en comerç,
innovació i internacionalització de les empreses es pot fer molt
més. 

Amb l’objectiu d’incentivar aquests sectors, que fins fa poc
han mantingut un creixement sostenible i han creat ocupació i
que a causa de la crisi existent, estan passant molts mals
moments i que el govern actual en lloc de donar-los la mà, els
dóna l’esquena. Hem considerat adient presentar aquestes
esmenes que hem distribuït en quatre blocs: innovació, comerç,
emprenedoria i internacionalització.

En el bloc d’innovació incloem les esmenes 9738, 9755 i
9750, amb la finalitat de promoure innovació tecnològica a la
nostra comunitat, afavorir la implantació de professionals
qualificats i potenciar la creació d’empreses d’alt valor afegit.
Consideram molt necessari promoure la investigació, el
desenvolupament i la recerca econòmica i social. És necessari
potenciar espais adequats a les diferents illes i donar suport als
clústers tecnològics empresarials perquè puguin seguir amb la
seva activitat, ja que molts d’ells possiblement hauran de tancar
el desembre, per la falta de suport del Govern.

En la mateixa línia presentam l’esmena 9738, per reforçar i
promoure la investigació, el desenvolupament i la formació
vinculats a l’activitat universitària a través de la Universitat i
empreses del sector tecnològic.

En el bloc del comerç, presentam les esmenes 9745, 9747 i
9744. Des del Grup Socialista entenem que les polítiques
públiques, en general s’han d’adreçar a les persones i per tant,
també als comerciants. Per això hem presentat aquestes esmenes
als pressuposts de 2013 que pretenen donar la nostra visió en
matèria de promoció comercial i de comerç interior. I es basen
en dos eixos, destinar recursos necessaris als consells insulars
per tal de què puguin desplegar el seu pla director sectorial
d’equipaments comercials i, alhora, impulsar la cooperació entre
els comerciants i altres sectors per desplegar nous instruments
de promoció comercial, arrelats sobre la trama urbana més
pròxima on es troben, com poden ser els centres comercials
oberts, o eixos comercials, o un carrer qualsevol d’una ciutat o
d’un barri.

Amb l’objectiu de propiciar el naixement i la consolidació
de microempresaris i autònoms, el que s’entén avui en dia per
emprenedor, presentam l’esmena 9740, que va destinada a donar
suport a joves que volen posar en marxa negocis i que es troben
amb una llei de l’emprenedor buida de contingut i sense
recursos econòmics. Trobam necessari destinar una assignació
pressupostària a aquesta partida.
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Per tal d’ajudar a la internacionalització de les nostres
empreses i facilitar l’exportació dels seus productes i serveis,
hem presentat l’esmena 9739, perquè pensam que les empreses
industrials de la nostra terra tenen oportunitats de cara a
l’exterior, però han perdut capacitat competitiva i necessiten un
impuls per part de l’administració. És necessari reforçar la
musculatura econòmica i, per a això, s’ha de tenir presència a
l’exterior. Per això, atès que moltes empreses no tenen capacitat
econòmica, ni organitzativa per fer front a aquesta obertura cap
altres països, és molt interessant que l’administració impulsi la
internacionalització de les nostres empreses.

I per la meva part, no tenc res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Sansó. Sra. Barceló, té la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Continuam amb la part més lligada a ocupació, que també
és una responsabilitat de la Vicepresidència Econòmica, el seu
títol ja ho assenyala així, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació. Encara que evidentment Ocupació sembla que és
la gran oblidada per part de Vicepresidència i sobretot ho veim
quan els programes que estan lligats a aquest objectiu, són els
programes que més baixen proporcionalment. Si la
Vicepresidència Econòmica baixa el seu pressupost un 18,7%,
ens trobam en qüestions com la salut laboral que baixa un
19,7%; l’ocupació i la inserció laboral que baixa un 23,2%; les
relacions laborals un 16%; però quan parlam de responsabilitat
social, autònoms, economia social, la baixada arriba fins al 56%
del seu pressupost.

Per tant, curiosament i malauradament encara que la
destrucció d’ocupació és la visualització més clara de les
dificultats econòmiques que tenim a la nostra comunitat
autònoma, aquests programes laborals són els que tenen menor
pressupost i a més a més, són els que tenen les baixades més
grans.

Per tant, les nostres esmenes van lligades a donar
compliment i complementar aquesta situació. En primer lloc
evidentment tres esmenes lligades a recuperar el funcionament
del CES. Aquesta recuperació del CES es fa transferint personal
de la Secretaria General, que té un increment d’un 13%,
precisament perquè entre d’altres absorbeix el personal del
CES, per tant, restituir el pressupost del CES, que no suposa
incrementar ni un euro els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma. Per al seu funcionament ordinari dues partides de 80
i 20.000 euros i que evidentment són suficients per tirar
endavant una institució que hem de recordar que és estatutària
i que ha de ser més que el problema de despesa, el suport a
trobar respostes a una situació tan complicada. 

En salut laboral, volem assenyalar que han desaparegut tots
els programes existents i històrics fins aquest moment. A més
a més, ens trobam amb un fet si més no curiós. Tot allò que
suposa la despesa de salut laboral per a l’any 2013, 1.749.078
euros que -repetesc- suposa una baixada del 19,7%, és menys
del que es pretén recaptar amb les sancions lligades a salut
laboral. És a dir, que en matèria de salut laboral, el més mínim

esforç per part de la comunitat autònoma. Es deixa
absolutament de la mà a les empreses i treballadors i, repetim,
ni tan sols som capaços de gastar el que recaptam en una
matèria com és la salut laboral. Per tant, dues esmenes, fer
possible la cooperació dels diferents agents i sectors implicats
en matèria de salut laboral. I sobretot promoure la formació en
promoció laboral, són dues esmenes que avui presentam.

Continuam. Programa que fa referència a treball autònom i
economia social. Aquest programa que és el que més baixa, un
56% del seu pressupost i que el programa que hi conté està
finançat al cent per cent per recursos estatals de treball. És a dir,
trobam que en aquest moment i en aquesta comunitat, en què el
treball autònom, les cooperatives, l’economia social són àmbits
en què val la pena invertir-hi perquè es mantengui un bon gruix
de l’ocupació de la nostra comunitat, no val la pena fer-hi més
mínim esforç mitjançant recursos propis? No hi ha ni un euro en
recursos propis, són estrictament els recursos de l’Estat en
matèria d’ocupació. Per tant, demanam aquesta implicació al
Govern de la comunitat autònoma.

Pel que fa referència al programa d’ocupació i inserció
laboral, aquí evidentment hi ha una errada que ja vam corregir
a la ponència, però també crim important que un sector que són
precisament els colAlectius amb més dificultats i la inserció
laboral dels discapacitats, hauríem de ser capaços de mantenir
els pressuposts mínims existents fins avui. Per tant, en aquest
sentit dues esmenes, el que fa referència als incentius de la
contractació i, a més, per donar lloc a mantenir el percentatge de
suport als salaris que es paguen als centres especials d’ocupació,
lligats fonamentalment a la discapacitat.

Una altra esmena que no té cost i que, per tant, no és per
problemes econòmics, que és un compromís que ja hauria
d’estar fet i que no acabam d’entendre per què no es produeix
i així ho plantejam aquí en forma d’esmena. És la redacció i la
concertació del Pla d’ocupació 2013-2015. Aquesta és una feina
que poden fer perfectament els tècnics, treballadors i personal
de la conselleria, però és fonamentalment visualitzar un objectiu
com a conselleria en el proper any. No té un cost econòmic,
hem posat una partida de 1.000 euros, que evidentment es pot
rebaixar a 2 euros. No ha de suposar, repetim, més cost.

I després una altra esmena que és la participació
institucional dels agents econòmics i socials. Creim que en
aquest moment i sent conscients de les dificultats financeres i
econòmiques de la comunitat autònoma, hem de fer possible i
real la participació dels agents econòmics i socials, encara que
sigui amb una quantitat molt lligada a la realitat econòmica de
la comunitat autònoma, però formen part de l’entramat obligat,
el seu paper té un contingut d’ample participació en tot allò que
suposen les respostes a la crisi i evidentment en aquest sentit
hem de fer aquest reconeixement, hem de facilitar aquesta
participació en benefici, evidentment, del conjunt de
l’economia. I aquestes són, en síntesi, les esmenes presentades
avui pel Grup Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Passam al Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sra. Mascaró, té la
paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA.  MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. A Vicepresidència que a part
d’Econòmica i d’Ocupació també és d’Hisenda, la veritat és que
la tasca bàsicament se centra en Hisenda i a fer retallades a
altres seccions, però de treball en economia i d’impulsar
l’economia en aquests moments que tan necessari és fa poques
coses i les nostres esmenes van en el sentit d’impulsar els
sectors econòmics als quals afecten aquesta secció. Per això, les
esmenes van en el sentit d’incrementar les partides destinades
a R+D+I, creim que és imprescindible en aquests moments
apostar per recerca, desenvolupament i innovació si volem tenir
un futur en aquestes illes, a part del turisme; potenciar també la
política de fires a tots els nivells, des de fires de menjar o fires
de qualsevol cosa, a fires de teatre que algunes d’elles ja
funcionen molt bé en aquesta terra. 

També demanam un pla per facilitar l’accés als crèdits a les
petites i mitjanes empreses que moltes vegades sí que tenen,
l’única dificultat que tenen per desenvolupar-se és l’accés al
crèdit. Per tant, aquí hi destinaríem una partida. 

Una altra cosa que ens pareix imprescindible és un pla
d’indústria, la indústria es desmunta dia a dia i tenim un
vicepresident econòmic que pareix que o no ho veu o no
l’importa. Després el foment de les energies renovables, també
hi destinam, hi ha una esmena en aquest sentit. Igualment a
modernitzar mercats municipals, i una específica d’un pla de
dinamització comercial de la ciutat d’Eivissa, de Vila, perquè
així ens ho han demanat. 

Finalment, hi ha una esmena que va destinada a garantir el
finançament dels consells insulars, ja sabem que es parla que no
hi ha d’haver duplicitats, estam totalment d’acord que s’havia
d’aprimar el Consell de Mallorca almanco, però una cosa és
aprimar i l’altra és ofegar perquè rere els consells hi ha unes
altres institucions a les quals també hi van recursos, que són els
ajuntaments, però també hi ha la prestació de serveis que en
aquests moments cada dia creix més la necessitat, com són
moltíssims serveis socials. 

I de la mateixa manera que havíem fet esmena a l’articulat
perquè els consells insulars tenguessin les partides suficients
també la feim a la secció corresponent perquè hi hagi els doblers
que toca per poder traspassar als consells. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Passam a la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló, que no és present, i al diputat no
adscrit Sr. Pastor i Cabrer, que té la paraula, per un temps de
deu minuts també.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies. Donaria per defensades aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. M’ha agafat despistat. Torn en
contra per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Fidalgo, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quería solicitarle
cierta indulgencia puesto que son muchas las enmiendas y tengo
que contestar a los dos principales grupos de la oposición. Y
quería comenzar diciendo que la oposición traslada
prácticamente lo que hace en el Pleno y su iniciativa política a
esta comisión y a sus poco imaginativos argumentos, además de
ideas, ancladas además siempre en sus dogmas ideológicos y a
confrontaciones políticas que no tienen más que ver que con las
políticas de corto alcance. 

Voy a entrar directamente en materia por una cuestión
temporal, me gustaría mucho más extenderme en un debate más
profundo de la argumentación de nuestro posicionamiento
global conforme a este presupuesto, pero creo que tengo la
obligación de hacerlo de esta manera. 

Un buen ejemplo es el asunto del CES al que se refieren
determinadas enmiendas, en este caso me voy a referir, en
primer lugar, a las del Partido Socialista, a las 9976, 9977 i 78
respectivamente, en que prevén destinar una partida
prácticamente en una de ellas que no existe, es decir, dinero que
hay que detraer de algún sitio por valor, ni más ni menos, que de
585.000 al año para un organismo del que se ha decidido
políticamente prescindir de manera temporal. No voy a entrar
tampoco, porque creo que no es el lugar ni el tiempo, en el
debate sobre la temporalidad del CES, no toca, pero sí
responderé diciendo que en cualquier caso con los argumentos
que se han esgrimido hasta el día de hoy no se infringe ningún
tipo de ley ni mucho menos el Estatuto de Autonomía. Esta
comunidad ha estado muchos años sin CES y no ha pasado
absolutamente nada. Tampoco no entraré en el baile de los
dispendios en la pasada legislatura, yo creo que ahora hemos
pasado página y por eso nosotros aquí votaremos en contra,
porque como todos ustedes saben el Pla económico financiero
de reequilibrio de la comunidad autónoma 2012-2014, además
aprobado por el Consejo General de Política Fiscal y Financiera
el 16 de mayo del corriente, ya preveía la suspensión de este
organismo. 

En cuanto a las enmiendas 9727 y 9728, que prevén destinar,
una, 4.450 mil euros y la otra 150 mil euros a los agentes y
sectores implicados en la prevención de riesgos laborales, debo
decir, en primer lugar, que les recuerdo lo que opina este
gobierno en materia de subvenciones, Sra. Barceló. Nosotros no
creemos en las subvenciones directas y de manera
indiscriminada, y le daré un dato en cuanto a la prevención de
riesgos laborales, las estadísticas de siniestralidad laboral han
mejorado mucho desde que gobernamos nosotros. De hecho,
sólo en el 2012 se ha reducido la siniestralidad laboral en más
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de un 22% respecto al año anterior. Este dato no ocurría, por
cierto, Sra. Barceló, desde el año 2004. 

En cuanto a la 9732, sobre destinar un 1,5 millones al
fomento del trabajo autónomo y fomento de la economía social
y sobre los 12 millones de euros para la contractación de
personas desocupadas, de la enmienda 9731, debo decirle varias
cosas, en primer lugar, otra vez que este gobierno no cree en
destinar dinero público para inventar más trabajadores públicos.
Ustedes lo hicieron, todos conocemos el dato de los famosos
6.000 trabajadores públicos que ustedes contrataron en plena
crisis, y no funcionó. En mi opinión esto es una distorsión y no
contribuye a la estimulación del mercado de trabajo. En mi
opinión igualmente deben ser las empresas, por cierto, hoy se ha
anunciado un dato en el incremento de un 13% en el número de
empresas de esta comunidad autónoma, un gran dato que quiero
celebrar aquí, compartir con ustedes, y nosotros creemos que
deben ser, por cierto, esas empresas y los emprendedores los
verdaderos promotores y creadores de empleo. La excesiva
carga de trabajadores públicas es funesta, en nuestra opinión,
para la economía y además es un ataque directo a los intereses
y objetivos de la función pública. Dicho esto, quiero recordarles
que ya existe en este presupuesto una partida de un millón de
euros para los colectivos prioritarios citados y de 400.000 para
incentivar la contractación de personas con discapacidad. Por lo
que votaremos también en contra de ambas enmiendas.

En igual sentido la 9730, porque pretenden ustedes destinar
ni más ni menos que 2 millones de euros para contractar
personas con discapacidad cuando en el último presupuesto
destinaron ustedes a este asunto 560.000 euros. Me parece,
sinceramente, de una total hipocresía. Igualmente debo decirles
que el presupuesto ya prevé 2,9 millones para el fomento de la
ocupación de personas con discapacidad. 

Se refieren ustedes también, en la enmienda 9979, a afectar
1.000 euros a la redacción del pla de ocupación. Bueno, en fin,
yo tampoco no voy a entrar porque la Sra. Barceló también ha
dicho que este dinero era simbólico y que eran los propios
servicios de la conselleria, como yo también comparto esta
opinión, los redactores de este plan, estoy completamente de
acuerdo, pero llama la atención cuando recordamos
precisamente, Sra. Barceló, su ambición en febrero del año 2011
cuando preveía usted destinar 25 millones de euros para
impulsar la ocupación de más de 10.000 personas. En fin, el
tiempo yo creo que ha puesto a cada uno en su sitio.

En cuanto a la enmienda 9729, sobre añadir 600.000 euros
para la participación institucional de los agentes económicos y
sociales, pues sinceramente debo decirles también que no. Le
remitimos igualmente a la Ley 9/2001, que derogó el título
segundo de la Ley 2/2011, que regulaba esa participación, esa
que nos costaba a todos los ciudadanos de la comunidad
autónoma 300 euros medios de dieta cada vez que se reunía,
cáterings e invitaciones por valor de más de 250.000 euros al
año, en fin, un gasto desproporcionado que aquí tampoco
ustedes no lo van a encontrar en nosotros. Nosotros sí, por
supuesto, estamos a favor de la participación y del diálogo
social, pero no a cualquier precio para las arcas públicas,
obviamente.

En cuanto a la 9750, decirles que la partida que señalan no
corresponde a la Dirección General de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de Vicepresidencia sino a la Dirección General de
Universidades, Investigación y Transferencia del Conocimiento
de la Conselleria, precisamente, de Educación, Cultura y
Universidades, por lo que deberán ustedes hacer valer su
propuesta errada en esa partida presupuestaria. 

En cuanto al wi-fi de Formentera, en la enmienda número
9872, tengo que decir, en primer lugar, que deben tener ustedes
telepatía con la Sra. Font porque en ese sentido copian ustedes
las propuestas, incluso con las mismas cuantías. En fin,
aprovecharé esta circunstancia para contestarles a las dos. Como
ustedes saben la partida sobre la destinación de la segunda fase
de implantación del sistema wi-fi en la isla de Formentera
aparte de que ya se hizo un primer plan, que por cierto se
sufragó con 1,4 millones de euros que estaban destinados por
parte del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en el Plan
E y que el mismo Consell de Formentera argumentó que los iba
a destinar, entre otras cosas, a la inversión en esta implantación
del sistema wi-fi en la isla de Formentera, pues nos gustaría
saber, en fin, a qué dedicó el dinero el Consell de Formentera en
ese momento puesto que, parece ser, que si ahora reclama esta
circunstancia que además parece ser que últimamente también
ha licitado una empresa privada la implantación por 35.000
euros al año de un sistema de gestión de una red wi-fi pues, en
fin, la verdad es que llama poderosamente la atención, y además
es así cuando la FELIB e IBIRED ya han firmado igualmente
un convenio al que puede adherirse el Consell de Formentera en
ese sentido y en esa materia.

En cuanto a la enmienda 9740, de 500.000 euros para apoyo
a emprendedores, me gustaría decirle que este año ya ha habido
en cuanto a los autónomos más de 700.000 euros de ayudas y
además una cosa muy importante y que no nos debe pasar por
alto, que se han pagado más de 842 millones de euros, que se
han pagado 842 millones de euros que debían ustedes a
emprendedores, a pymes y a autónomos de esta comunidad, y
sin duda esta es una muy buena receta para que estas personas
salgan de la crisis. Junto a ISBA igualmente ya existen planes
y se destinan más de 3 millones de euros a autónomos y apoyo
a la internacionalización en líneas de crédito a las empresas.
Con lo que también igualmente le respondo a su enmienda
número 9739. 

El Govern ya tiene en marcha, en cuanto a la
internacionalización, las estrategias IMEX, como usted sabe
compartida con el IDI a nivel del Govern balear, y el ICEX, con
el Instituto del Comercio de Exterior del ministerio a nivel
nacional para esta tarea. Existe, además, 1 millón de euros
específico en líneas de crédito para la internacionalización de
empresas, por lo que obviamente en este sentido es una cuestión
de disquisición y nosotros también votaremos en contra.
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Como la 9751, de cobertura de ayudas directas por un millón
y medio, a la que también votaremos en contra porque además
de los argumentos anteriores pertenece a la Dirección General
de Comerció y Empresa y no a la Dirección General de
Industria y Energía, como ustedes pretenden. 

Y paso a la 9738 porque mientras ustedes recortaban
presupuesto y presupuestos desde el año 2010 en partidas a la
Universidad de las Islas Baleares, ahora reclaman que
asumamos nosotros sus errores. Les recuerdo que esos recortes
estaban en torno al 8% anualmente. En nuestra opinión, y esto
ya es una opinión exclusivamente política, la innovación no
proviene de la subvención pública sino de la colaboración y de
los mecanismos legales que permitan a las empresas y a los
emprendedores cumplir su cometido sin trabas y sin
intervenciones públicas, y el Govern además ya colabora
activamente con la Universidad de las Islas Baleares. 

En lo relativo a las actividades para mantener los centros
comerciales abiertos, a los que ustedes de manera muy socialista
se han opuesto de manera reiterada y que además ahora
pretenden destinar más de 870.000 euros conjuntamente entre
sus enmiendas 9745 y 9747, debo decirles que también
obviamente les votaremos en contra y sinceramente porque esto
evidencia, estas enmiendas evidencian su falta de coherencia y
además pretenden ustedes sustraer estas partidas a la Dirección
General de Innovación y Desarrollo Tecnológico a la que
también pretenden ustedes por otra parte suplementar, entonces
nosotros creemos que caen ustedes en una confrontación de
carácter material que deberían ustedes aclararse y
posteriormente argumentar cuestiones racionales al presupuesto
que ahora se debate.

En cuanto a la 9744, de la elaboración de planes sectoriales
de equipamientos comerciales de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera por el que pretenden ustedes que se destinen
268.000 euros, votaremos en contra también porque, como bien
saben o deberían saber, es una competencia, Sra. Barceló, de los
consells. 

En cuanto a la 9752, para financiar con 250.000 euros el
Plan Eureka Tourism, volvemos a lo mismo, es sinceramente
una cuestión de prioridades. Ustedes gastaban 500.000 euros
sólo en promocionarse en Roland Garros, por ejemplo, o un
millón de euros en la World Travel Market o 370.000 euros
promoviendo Mallorca en Cannes, y nosotros sinceramente con
un 10% de esas partidas ya obtenemos a día de hoy mejores
resultados de los que ustedes obtenían con todo ese dispendio
público. 

Y en último lugar...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Fidalgo, miri, que ja es passa molt del temps, li
ho faig saber perquè abreviï.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Yo me he referido al...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, jo li don un minut perquè es refereixi a les seves, però
porta catorze minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Bueno, luego me referiré entonces. Y acabo diciendo que la
9755, sobre un millón y medio para el ParcBit de Menorca, pues
me gustaría simplemente recordarles que existían 5 millones de
euros destinados de fondos estatutarios a, entre coses, esas
partidas y ustedes se lo gastaron en gasto corriente cuando
deberían quizás haberlo hecho efectivo y entonces no
tendríamos ahora este problema. Como ustedes saben la
Fundación BIT ahora debe destinar ese presupuesto a pagar
personal y a amortizar la deuda puesto que, como ustedes saben,
es producto de la fusión de varias empresas públicas que, menos
BITEL, todas eran deficitarias y obviamente en un orden de
prioridades y por sujetarse también a lo que dispone la ley y los
pactos de esta comunidad para cumplir el objetivo de déficit
obviamente nosotros también vamos a votarles en contra de esta
última enmienda.

Y a la representante del PSM me referiré en último lugar por
falta de tiempo a sus enmiendas.

Gracias y perdone, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fidalgo. En torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies. Fonamentalment assenyalar, i d’una
manera ràpida, diferents coses que esperem que ajudin a poder
reconsiderar el posicionament del Partit Popular en algunes de
les respostes que ha fet a les nostres esmenes. 

Pel que fa referència al CES, només deixar constància que
la rebaixa, és a dir, la recuperació del personal que proposa la
primera esmena va lligada precisament a constatar que la
Secretaria General de Vicepresidència Econòmica té un
increment d’un 13% del seu pressupost en personal perquè
absorbeix el personal del CES. És a dir, aquest traspàs de
personal de la Secretaria General a la partida oberta del CES no
suposa cap increment ni cap diferència de pressupost,
simplement canviar de banda i fer possible i real el CES. Per
tant, els recursos econòmics hi són, estan recolAlocats d’una altra
manera. Nosaltres, evidentment des d’una profunda convicció
que l’existència del CES és no només obligada, és volguda, per
açò presentam aquestes esmenes, repetim, intentant que el
Govern reconsideri el seu posicionament atès que no es
compleix l’estalvi previst.
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En riscos laborals, sí que baixa la sinistralitat, fa tres anys
que baixa la sinistralitat, que enguany ha baixat més? Ben segur.
És que l’activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma i
del sector de la construcció ha baixat tant que només faltaria que
no baixés en la mateixa proporció la sinistralitat laboral. Si ja no
n’hi ha quasi d’activitat econòmica en el sector de la
construcció, troba que no ha de baixar més la sinistralitat? Aquí,
el que assenyalam és que és important mantenir la formació en
prevenció de riscs laborals i que com a mínim el Govern no faci
negoci amb la seguretat laboral, això, simplement. Són dues
esmenes la mar de simples, que el que preveu ingressar en
sancions ho inverteixi en salut, res més. Repetesc: la sinistralitat
baixa fonamentalment per aquest fet.

La segona qüestió pel que fa referència a la part d’impuls de
la contractació, repetim: la vicepresidència econòmica té la
responsabilitat en ocupació i l’únic que fa és invertir els
recursos que li vénen de l’Estat. L’Estat ha baixat la seva
aportació un 56% i per tant, això és el que fan. Ni un euro propi
per a res. Per tant, valoram que haurien de fer un esforç. 

En autònoms, mes a mes, des d’un any, cada mes el nombre
és negatiu i les empreses està bé que diguin que n’han creades,
però diguin les que destruïm cada mes i veurà que el balanç mes
a mes és negatiu. 

Per tant, en aquest sentit, no crec que estiguem tan bé com
per no veure i demanar que el Govern incrementi el seu suport
des d’aquest àmbit. Per tant, repetim, creim que és important
mantenir les esmenes i reconsiderar. 

El Pla d’ocupació, al pla d’ocupació hem posat 1.000 euros
com haguéssim pogut posar 10 euros. El darrer pla d’ocupació
no va costar un euro al Govern. El darrer pla d’ocupació no va
costar un euro, el va fer el personal de la conselleria, zero, ni tan
sols el varen publicar. Evidentment, les mesures que contenen
sí que tenen pressupost, aquí li deman que redacti el pla, això
vol dir una inversió de temps, una inversió de temps de la gent
que concerta i acorda, i aquesta és la mesura. Les mesures, les
hem discutit al SOIB, vostès ho tenen tan repartit que,
evidentment, ho hem discutit a una altra banda. Aquí, el que li
demanam és que redactin i concertin el pla i prou. I si hem de
posar dos euros, dos euros, l’altra vegada ho vàrem fer sense
cap cost i per tant, és possible fer-ho en aquest sentit.

En el que... alguna esmena, pensava -i perdoni- que ho
havíem corregit, era un error, allò dels 12 milions, s’havia
corregit en ponència, i així es va assenyalar, per tant, no ho he
assenyalat aquí, és un error de transcripció i les quantitats que
es posen aquí, simplement, són per recuperar el que hi havia fins
ara en centres especials d’ocupació que vertaderament tenen
vertaders problemes per mantenir el nivell d’ocupació en
discapacitats i que el Govern, sabem que ha fet un esforç
enguany per ajustar els pressuposts, però l’any que ve està
baixant l’aportació als salaris, perquè amb aquestes quantitats
que li vénen de l’Estat no li basten.

I tant just altres coses, internacionalització, se n’omplen la
boca i evidentment que és important que les empreses
s’internacionalitzin, però ajudes, no sé si en donen, tal vegada
el que donen són crèdits, que no és exactament el mateix.

En centres comercials oberts, per què no estan d’acord?,
perquè nosaltres som incoherents o perquè vostès no hi estan
d’acord. Estaria bé que ho aclarissin. El PP està d’acord en els
centres comercials oberts, idò, diguin-ho i rebutgin l’esmena,
però no ens diguin a nosaltres què és el que hem de pensar,
nosaltres ja pensam el que trobam. És a dir, nosaltres presentam
aquesta proposta, que vostès li volen donar suport, perfecte; que
no, idò no li donin i ja està, però no ens vulguin embullar perquè
no hi ha el perquè embullar-ho més del que toca.

El Pla director sectorial de comerç, bé, la cosa és un poc més
compartida del que sembla. És cert, les competències
d’ordenació del territori són dels consells, està bé que ho recordi
i estaria bé que ho recordessin en tot moment, no només quan
rallam de duros, però les de comerç són del Govern de la
comunitat autònoma. Per tant, estaria bé la colAlaboració i
l’aportació del Govern perquè els consells insulars puguin fer
aquesta feina.

En relació a la promoció, ja no li recordaré el que han gastat
vostès en promoció, no li ho recordaré, perquè vertaderament
crec que ja feim el ridícul, li puc recordar equips ciclistes,
tennistes... de tot, crec que han fet de tot per les fires, no ens
embulla. No ens embulla, hi havia un festival a cada fira i no
precisament per nosaltres, festes immenses, que es llogaven
edificis comercials, vull dir que... i això és així, eh? 

Per tant, la promoció en productes de comerç, valoram que
estaria bé que s’hi posés, amb tots els errors que tothom ha
tingut i si és açò que vol que li reconegui, jo li ho reconeixeré,
tots els errors de tothom, de tothom. Ara, un poc d’esforç, creim
que tocaria.

La darrera, el Parc Bit de Menorca, és també..., cada vegada
que rallen diuen una cosa diferent, varen dir que aquesta era una
inversió prioritària per al Govern, que quan pogués ho faria, no
ho varen fer l’any passat, demanam que ho facin enguany, que
comencin, tu, ja està bé!, el Consell Insular de Menorca al final
ha trobat els doblers de les inversions estatutàries, tu, després
d’un any de governar ara se n’han adonat, als pressuposts
d’enguany, que han trobat els doblers, 17 milions. Els trobarà el
Govern, el Govern també ho farà, tal vegada és un poc més lent
que el Consell de Menorca, però hi arribarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró, per un temps de cinc minuts. 

Per favor, senyores i senyors diputats, facin el favor de
comportar-se i de callar una estoneta, perquè, si no, no ens
entendrem. Sra. Mascaró, té la paraula.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 / fascicle 3 / 12 de desembre del 2012 869

 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, però difícilment puc replicar quan no
se m’ha dit res. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, Sra. Mascaró... Passam, Sr. Pastor, no sé si vol
la paraula en torn de rèplica o ja es dóna per servit.

Molt bé, en torn de contrarèplica per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fidalgo torna tenir la paraula, per un
temps de cinc minuts aquesta vegada.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quería pedirle
disculpas a la representante del PSM, quizá mi falta de
experiencia en este sentido hace que no haya tenido la diligencia
de preparar una intervención mucho más breve, entonces he
consumido el tiempo.

Paso a contestarle. En primer lugar, en cuanto a su enmienda
10087, sobre destinar 500.000 euros al aumento del fomento, a
la difusión, el asesoramiento y la formación en I+D+I, le digo
igual que al Partido Socialista que el Govern e ISBA ya
destinan en ese sentido más de 1,5 millones a estas tareas y
además el cambio plateado, que usted redacta en la enmienda,
no pertenece a la Dirección General de Innovación y Desarrollo,
sino a la Dirección General de Universidades e Investigación y
Transferencia del Conocimiento, que es de la Conselleria de
Educación. 

Su enmienda 10076, sobre destinar 336.000 euros para
potenciar la política ferial, tengo la obligación de decirle, en
primer lugar, que las partidas que ustedes mencionan no existen
en el presupuesto y, en segundo lugar, que ustedes dedicaron
más de 4,4 millones de euros en subvencionar en el último de
los presupuestos ferias y mercados y nosotros, sinceramente, no
creemos en esa fórmula de hacer las cosas. 

Un ejemplo es la Fira náutica en la que se destinó en el
último presupuesto que redactaron ustedes más de 1 millón de
euros y nosotros este año no dedicaremos ni un solo euro y será
posible la consolidación de un proyecto con la iniciativa privada
en ese sentido del que disfrutarán igualmente los ciudadanos. 

En cuanto a la 10077, sobre 350.000 euros a facilitar a PIME
el acceso a crédito, quiero decirles que este govern ya está
mejorando ese aspecto y ya existen lineas de ayudas al coste...
por el coste del aval y los intereses para PIME que fomenta el
Govern junto con ISBA. También debo reiterarle que desde la
puesta en marcha de la Ley de emprendedores ha habido ya más
de 35 millones de euros en financiación directa para PIME, es
decir, esto supone un 116% más que en el año 2011 y se han
beneficiado de esta ayuda más de 350 PIME, además
obviamente y tengo la obligación igualmente de repetirlo, del
pago de más de 842 millones de euros en facturas que esas
PIME y autónomos han visto... sufragadas.

En cuanto a la 10086, sobre destinar 500.000 euros al
fomento de las energías renovables, pues, sinceramente
viniendo de ustedes suena a chiste, puesto que en primer lugar
bloquearon ustedes cuando tuvieron la oportunidad de gobernar
más de 30 expedientes en materia de energías renovables y los
paralizaron además por cuestiones de disputas políticas entre los
partidos que conformaban el gobierno. Cuando llegamos al
Govern había más de 800 expedientes durmiendo en la
Comisión Balear de Medio Ambiente, 800 expedientes de
personas que habían invertido su dinero y su esfuerzo para sus
proyectos, que luego cuando llegaban a la Administración
estaban paralizados. De hecho, y le daré un dato, sólo el 1,6%
de la energía eléctrica de las Islas Baleares provenía, cuando
ustedes abandonaron el Gobierno, de energías renovables.

Le daré un solo dato: ustedes proponen 500.000, nosotros ya
les adelantamos que logramos desbloquear 2,2 millones de
euros en ayudas que el IDAE, a nivel nacional del ministerio,
tenía presupuestadas y que ustedes no pudieron hacer efectivas
porque precisamente no habían presentado un plan de
saneamiento y entonces a ustedes no se les confiaban esas
partidas presupuestarias.

En cuanto al Plan de dinamización comercial de Ibiza ciutat
por el que se pretenden ustedes que se destinen 30.000 euros en
su enmienda 10078, debo decirles que tanto el ayuntamiento,
conjuntamente con el consell, la dirección general
correspondiente de esta conselleria y el Gobierno de las Islas
Balears hace ya meses que se reúnen para la puesta en marcha
de este plan de dinamización del sector comercial en la ciudad
de Ibiza, teniendo como referencia la puesta en marcha de este
mismo plan en el municipio mallorquín de Felanitx que ha
obtenido notable éxito.

En cuanto a su enmienda 10082, que pretende que
destinemos 700.000 euros para la modernización de los
mercados municipales, sólo tengo que decirles que el Govern
ahora está centrando sus esfuerzos en pagar la deuda de las dos
convocatorias de subvenciones que ustedes concedieron en la
anterior legislatura y que obviamente, como casi todas las cosas,
no pagaron. Entonces, votaremos en contra porque antes de
sufragar cualquier tipo de dispendio deben pagarse los
compromisos que se han adquirido.

Igual le digo sobre la enmienda 10079, sobre destinar 4
millones al Plan de industria, porque ya he contestado al Partido
Socialista y en los mismos términos se lo hago a usted. 

En cuanto a la 10147, sobre destinar 30 millones para la
financiación a los consells insulars, debo decir igualmente que
los presupuestos cubren la totalidad de crédito necesario a
transferir a los consells conforme establece la ley y sus
competencias.

Creo que todos estamos de acuerdo, Sra. Mascaró, en que
hay que solventar el verdadero problema de los consells insulars
que no es ni más ni menos que la deuda que tienen. Además hoy
se anunciaba por parte del presidente que el próximo año se
acometerá la aprobación de la necesaria ley de financiación de
los consells. Creo que hay demagogia con este tema, creo que
además es fácil hacer demagogia con este tema, pero tenemos
que ser serios y hoy lo importante es que la gestión de los
consells ya nos está generando más deuda. 
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En ese sentido, pues, me gustaría aprovechar, si el
presidente me deja unos segundos, para contestar al diputado no
adscrito Pastor en su enmienda, que a pesar que no la ha
defendido y se ha remitido al Pleno, me gustaría decirle que el
CES, perdón que el CRE es un organismo de carácter privado,
que siempre lo ha sido, que, en fin, tiene un coste aproximado,
según ellos mismos relatan, de 500.000 euros al año, que a
nosotros nos gustaría no sólo que hubiera un CRE, sino que
hubiera varios, pero en cualquier caso, esa circunstancia forma
parte de la iniciativa privada y si el CRE tiene un buen producto
que ofrecer, que sin duda estamos convencidos que así es, a
cualquier institución de carácter privado o entidad de carácter
mercantil, no dudamos ni un momento que será la propia
iniciativa privada -y creemos que en ese sentido la iniciativa
pública no debería inmiscuirse- la que aportará las soluciones y
los caudales necesarios para que instituciones como el CRE
sean una realidad. Por lo tanto, en ese sentido también nuestro
voto sería en contra.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Passam, per tant, a les
votacions. Votació de les esmenes parcials a la secció 14,
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies... Sí, només poden votar els membres de la
comissió. Per tant, en aquest cas, els que no són membres no
poden votar que és el cas del Sr. Pastor. Tornam repetir la
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Igualment, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Votació de l’esmena de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena del diputat no adscrit, Sr. Pastor i
Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam al debat núm. 11, no sé si
hi ha d’haver canvis de..., sí?, donam dos minutets de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda una altra vegada. Continuarem amb aqueixa
comissió. Crec que hem de saber si es produeixen substitucions,
també aquí, que crec que sí. Si són tan amables...

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lourdes Aguiló.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president. Damià Borràs substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Joan Boned.

LA SRA. PONS I FULLANA:

President. Assumpció Pons substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I no hi ha més substitucions? Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò començam aquest debat número 11, de totalitat,
agrupació de la secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat. Del Grup Parlamentari Socialista.
Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
l’esmena 9928; Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmena 9941; Institut Balear de la Natura, 9944;
Institut Balear de l’Habitatge, 9945; Serveis Ferroviaris de
Mallorca, 9946; Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, 9949; Consorci de Transports de Mallorca, 9952;
Espais de Natura Balears, 9953; Institut de Biologia Animal de
Balears Societat Anònima, 9955; Serveis de Millora Agrària
SA, 9956; Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears
SA, 9957. 

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca. Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, esmena 10059; Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, esmena 10060; Institut de
Biologia Animal de les Illes Balears, 10061; Serveis de Millora
Agrària SA, 10062.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Bonet per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. No serà necessari. El Grup Socialista
ha presentat esmenes a la totalitat tant als pressuposts, com bé
se sap, a la secció i als diferents programes. No compartim les
prioritats que marquen aquests pressuposts, ni en aquesta secció,
evidentment. Creim que no responen a les necessitats de les Illes
Balears i les consideram, amb aquesta intervenció, defensades,
reservant-nos la resta d’arguments per al debat en el ple la
setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Bonet. I per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tot i ser conscients que segurament
una bona part dels arguments de les esmenes parcials no tendran
sentit sense els arguments de l’esmena a la totalitat, perquè el
que voldríem són uns pressuposts diferents dels que se’ns han
presentat, creim que allò raonable és fer-ne una valoració i una
defensa en plenari. Per tant allà ens reservam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I en el torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Veramendi té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. El debate de totalidad lo reservamos
para el pleno. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes a la
totalitat a la secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara passam al debat número 12, de
globalitat, agrupació de la secció 15, Agricultura i Transports,
amb les seccions i entitats afins.

B) Esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Socialista,
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Al programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre,
esmenes 9914, 15, 16, 9912, 13, 9878, 9908, 9910 i 9911; al
programa 711A, direcció i serveis generals Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, esmenes 9758, 9875,
9762 i 9869; al programa 714B, foment del sector agrari de les
Illes Balears, esmenes 9757, 9874, 9873; i al programa 718A,
recursos marins i ordenació del sector pesquer, esmena 9876.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori. Al programa 513C, ordenació i inspecció
del transport terrestre, esmena 10101; al programa 533G, gestió
de la sanitat forestal, esmena 10118; al programa 714B, foment
del sector agrari de les Illes Balears, esmena 10071; Serveis
Ferroviaris de Mallorca, esmena 10098; Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, esmenes 10063, 64, 66,
67 i 70; Serveis de Millora Agrària SA, esmenes 10068 i 10069.

De la diputada no adscrita Margalida Fons i Aguiló, secció
15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Al
programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre,
esmena 10232; al programa 711A, direcció i serveis generals
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, esmenes
10220 i 10214; al programa 714B, foment del sector agrari de
les Illes Balears, esmenes 10219 i 10218; al programa 718A,
recursos marins i ordenació del sector pesquer, esmena 10221.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Bonet per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Aclarirem que aquesta intervenció la
farem repartida entre el Sr. Damià Borràs i jo mateix. Jo em
referiré en primer lloc a les esmenes que fan referència als
programes d’agricultura i ferrocarril, tren; i el Sr. Borràs, a
algunes esmenes presentades en matèria de transport, també.

EL SR. PRESIDENT:

Li faig saber, idò, Sr. Bonet, que l’interrompré deu segons
abans que es compleixin els cinc minuts. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies. De les esmenes que hem presentat, les que
defensaré, 9762, 9869, 9757, 9874, 9873 i 9876, fan referència
a agricultura. Val a dir que algunes d’elles són coincidents o
semblants a les que ha presentat a les que ha presentat la
diputada no adscrita en representació de la circumscripció de
Formentera, i per tant voldríem que es donassin per defensades
també aquestes esmenes de la diputada no adscrita per la
coincidència que tenim amb les seves finalitats.

Val a dir, i hem de recordar, que en la seva compareixença
el conseller Sr. Company va afirmar que el programa de foment
del sector agrari era el programa major, de major pes, dins la
conselleria. Nosaltres veim que per ventura ell considera, o dins
el marc en què ho presenta, que és el que té major pes, però no
precisament creim que pugui ajudar a aconseguir les finalitats
que necessita, i per això hem presentat les esmenes que
acompanyen, algunes, com he dit, referents a qüestions
concretes de l’illa de Formentera absolutament necessàries, en
matèria de formació, de suport al sector agrari, a la cooperativa
o als regants. Però, per altra banda, d’algunes més generals, com
en concret la 9762, per crear un programa de suport a
cooperatives, que és una línia de feina a la qual aquesta nova
administració de fa dos anys, aquest és el segon pressupost que
presenten, ha deixat de donar-li cap tipus de suport, que és un
punt de vista que nosaltres, per suposat, com ja vàrem explicar
l’any passat, no compartim. Pensam que el cooperativisme
agrari ha de tenir major suport, ha de tenir una línia pròpia de
suport com ha tengut en el passat.

Per altra banda hi ha una notable baixada de les empreses
públiques; es parla de la unificació d’IBABSA i SEMILLA. No
podem deixar de fer esment a la reducció del capítol 1 que es
planteja, importantíssima. IBABSA passa de 2.601.025 euros a
1.452.738, i SEMILLA de 2.410.939 a 913.525 euros. Per tant
són baixades molt notables en el capítol 1 que difícilment
podran permetre complir els objectius que es marquen aquestes
empreses públiques. SEMILLA veu reduïda la seva despesa
d’1.935.858 a 687.662; en aquest sentit feim una esmena, la
9757, i ho argumentam bàsicament per recuperar o per
augmentar les partides dedicades a compra de fitosanitaris, que
és l’objecte inicial pel qual es va crear aquesta empresa pública
i que de cada any veu reduïda la seva aportació, hem de recordar
que l’any passat ja es va reduir i aquest any encara es redueix
més, i a la desaparició absoluta, que ni tan sols no s’esmenta a
la memòria d’aquesta empresa pública, del suport al producte
local, una altra línia de feina de la Conselleria d’Agricultura que
diferents administracions de distint signe polític havien estat
treballant durant molt de temps, que en unes circumstàncies de
crisi econòmica seria important mantenir el suport als nostres
productors locals, i que desapareix completament dels objectius
d’aquesta conselleria. Per tant pensam que seria bo que
s’aprovàs la nostra esmena, que té una quantitat que per ventura
no és suficient per al que seria necessari per al sector, però que
pensam que com a mínim és una aportació important per a això.

Pas a un tema completament diferent i a una esmena
concreta que es refereix al tema de transports, la 9758, que fa
referència al tren de Llevant. També podem dir que la quantitat
que plantejam és insuficient, però sí que més insuficient es pot
plantejar que és el capítol 6 de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
inversions reals 2 milions d’euros; fins i tot a la memòria de
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Serveis Ferroviaris de Mallorca quan s’explica el capítol 6 es
diu que està subjecte a aconseguir altres finançaments, la qual
cosa a nosaltres ens pareix molt difícil quan s’està afirmant des
de la mateixa conselleria, des dels mateixos Serveis Ferroviaris,
que han renunciat a exigir el compliment del conveni ferroviari
que hi havia signat fa alguns anys, i per tant en aquest sentit
proposam una esmena per la qual demanam que s’augmenti
l’aportació a Serveis Ferroviaris per continuar amb aquestes
obres, fugir de l’abandonament en què està el projecte del tren
de Manacor a Cala Rajada, i evidentment seguir amb tots els
projectes que hi havia en marxa i no deixar aquest sistema de
transport públic com és el ferrocarril en un estat completament
d’abandó, en un estat que l’únic que representa i l’únic que
transmet aquest govern és que no confia ni vol apostar pel tren
com a mitjà de transport públic de cara al futur.

I fins aquí la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Idò té la paraula per continuar.
Endavant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. En matèria de transports, també, hem
presentat una bateria de nou esmenes, nou esmenes que
simplement el que persegueixen és cercar un determinat
equilibri, no estable perquè fins que no hi hagi les transferències
revisades en matèria de transport a les illes de Menorca i
d’Eivissa i també de Formentera evidentment no estaran ben
dotades econòmicament per complir amb les obligacions de
prestar un servei públic de transport per carretera per als
ciutadans d’aquestes illes, però sí que feim aquestes nou
esmenes amb les quals pretenem aportar un total de 2,5 milions
a cadascuna de les illes d’Eivissa i de Menorca, més 400.000
euros a l’illa de Formentera. Tenint en compte que Serveis
Ferroviaris de Mallorca tindran gairebé 50 milions per invertir
i al Consorci de Transports de Mallorca el Govern de les Illes
Balears hi aportarà més de 6 milions d’euros, aquests recursos
només són un 10% entre les tres illes menors del que s’invertirà
en transport públic a les nostres illes. 

Per tant creim que és una aportació modesta, no suficient,
però entenent que no és competent el Govern de les Illes Balears
perquè un mal dia el Partit Popular va aprovar i acceptar a
Menorca, Eivissa i Formentera que els traspassessin unes
competències injustes que Mallorca va rebutjar perquè estava
governada per partits progressistes, des d’aquell mal dia
Menorca, Eivissa i Formentera tenen un mal servei de transport
públic, mentre que Mallorca no el té suficient però evidentment
sí que el té molt més desenvolupat que les illes que s’acostumen
a dir, malament, menors.

Més enllà d’aquesta qüestió presentam també, pel que fa a
qüestions de medi ambient, onze esmenes més. En aquest sentit
presentam l’esmena 9753 i la 9756, de 500.000 i 1 milió d’euros
respectivament, que pretenen transformar inversions
immaterials que té previst fer el Govern de les Illes Balears en
actuacions reals, concretes i tangibles a la Serra de Tramuntana
de Mallorca a través de Natura 2000, i també a través
d’inversions directes, perquè evidentment la Serra és patrimoni
de la humanitat, volem que ho continuï essent no només de
facto sinó també efectivament d’una manera clara i amb
actuacions que permetin millorar aquest paratge, aquesta serra,
que és important no només pels valors mediambientals sinó
també per la imatge turística de Mallorca, últimament malmesa
i no precisament per actuacions ambientals.

També l’esmena (...), de 150.000 euros, que defensa
l’obertura i el manteniment del centre d’interpretació del parc
natural de Ses Salines, i l’esmena 9877, que pràcticament el
Govern es faci càrrec, a partir del principi d’equitat, que crec
que hem de defensar en aquesta cambra, de la transferència de
residus de Formentera fins a l’illa d’Eivissa. Som capaços
d’importar residus des d’Europa fins a Mallorca, però en canvi
el Govern es manifesta incapaç de donar suport perquè els
residus de Formentera es traslladin fins a l’illa d’Eivissa per ser
tractats adequadament. 

En aquest sentit he de dir que aquesta, així com altres
esmenes presentades, són coincidents amb les de la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font, amb la qual no només ens uneix
telepatia sinó simpatia personal i empatia política. En aquest
sentit, per tant, és lògic que les presentem iguals o semblants. 

Per altra banda també presentam una esmena, la 9879, de
(...) euros, dirigida a...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, digui’m quina esmena m’acaba d’anomenar, perquè
crec que està parlant del debat número 13.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, m’he confós de debat!

EL SR. PRESIDENT:

Sí. No pateixi, Sr. Borràs. Jo deix que torni començar amb
les esmenes que corresponen a aquest debat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Quin debat és? No. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Clar, som a agricultura i transport.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, ja ho don per defensat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sr. Alorda, té la
paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament, com s’ha apuntat, moltes
de les esmenes i la seva justificació per tenir un context adequat
s’hauria de situar en el sistema de finançament, fins i tot de
totes les herències, però jo crec que em centraré en la seva
proposta concreta, tret que després també s’obri debat al
respecte. 

Per part del nostre grup hem intentat recuperar esmenes que
feia el mateix Partit Popular en plena crisi econòmica l’any
2009 de cara als pressupostos de 2010 per intentar ajudar a la
sensibilitat que pugui tenir el grup de cara a aquestes matèries
que ell reivindicava i que puguem intentar trobar un punt de
trobada, un punt de transacció perquè aquestes surtin endavant.

Començaré amb el tema del conveni de transports dels
consells de Menorca, Eivissa i Formentera, com s’ha apuntat,
d’ençà de les transferències, mal dotades; no és que les de les
Illes Balears en general estiguessin ben dotades, la veritat és que
tota la matèria de transports és un fiasco des del primer dia que
va ser transferida de l’Estat, però hi ha un segon fiasco, que és
quan va ser transferida als consells de Menorca, Eivissa i
Formentera. S’havia intentat compensar-se, encara que fos
insuficientment, a través dels convenis que es feien amb el
Govern; aquests també han desaparegut, nosaltres els voldríem
recuperar perquè creim que és objectiu que hi ha una mancança
estructural i efectiva respecte del transport públic de Menorca,
Eivissa i Formentera, i que d’alguna manera l’ha de compensar
el Govern mentre no trobi una fórmula més adient de
finançament.

També amb la millora de la gestió forestal tenim una...,
perdó, estava aquí ara encara..., amb la millora de la gestió
forestal era una qüestió que hi ha el conveni aprovat; s’ha fet el
pla però s’està desmantellant tota la gestió forestal, hi haurà
unes esmenes a medi ambient en què en parlarem, però creim
que també hi hauria d’haver una fórmula per implementar-ho.

En les qüestions d’agricultura tenim polítiques de
certificació i de promoció de la qualitat agroalimentària a través
dels consells reguladors. Creim que és una funció que s’havia
duit a terme amb èxit, amb satisfacció de tots els que havien
estat involucrats i que per tant s’hauria de mantenir, mantenir i
ampliar.

Respecte d’SFM, com dic, tenim les propostes que havia
anat apuntant el Partit Popular, molt més modestes, el Partit
Popular sempre s’havia manifestat amb molta més ambició
respecte del que s’havia d’haver fet l’anterior legislatura.
Nosaltres som conscients de les dificultats econòmiques que viu
el país i que per ventura no es pot fer tot allò que tots voldríem
fer, però creim que hi ha coses que no es poden abandonar. Tant

els passos a nivell com acabar les obres començades fins a Artà
i arribar fins a Cala Rajada, i després l’electrificació de Palma
a Manacor; no es pot tenir la gent baixant a l’abaixador en
aquest moment de Son Bordils, sinó que hauria de poder
continuar l’electrificació fins a Manacor. Recordam que les
competències són exclusives, que totes les inversions que
s’havien fet a les Illes Balears fins a l’any 2008 s’havien
finançat exclusivament per part del Govern de les Illes Balears;
només a partir del 2008 hi ha hagut una aportació de l’Estat.
Nosaltres sabem que el Grup Popular està molt conscienciat
perquè l’altre dia mateix demanava el passadís ferroviari, que
són 50.000 milions d’euros, i clar, qui pot reivindicar 50.000
milions d’euros no planyerà 200, 300, 400, 100 milions per
acabar aquestes obres que nosaltres plantejam.

També tenim ajudes al transport entre illes i al continent per
importació de productes, en aquest cas també mesures
d’agricultura, tant entre illes com entre illes i el continent,
perquè és una de les necessitats que té de competitivitat el sector
i pensam que, tot i que s’ha fet un esforç perquè agricultura no
rebés tant les retallades com han tengut altres sectors, sobretot
a través d’ajudes externes, així i tot, tampoc, com s’ha apuntat,
no arriba al nivell de competitivitat i d’excelAlència que
nosaltres voldríem, per descomptat molt diferent de la
sacsejada, per no dir la destralada i pràctic desmantellament de
les polítiques mediambientals. Però així i tot també creiem que
hem d’intentar donar un suport tradicional a les polítiques
agràries.

En aquest sentit, per exemple, també ho defensam per a les
assegurances agràries. Com s’ha apuntat, també, i coincidim
amb el Grup Socialista, de fet ja vull anunciar el nostre suport
a totes les esmenes, tant de diputats no adscrits, com del Grup
Socialista, referides a les cooperatives agràries, crec que el món
del cooperativisme ha de mantenir el suport per part del Govern
i ampliar-lo.

També les ajudes agroalimentàries, agroambientals, per a
l’agricultura ecològica i agricultura integrada. També per al
producte local, com s’ha apuntat, i creim que aquests elements
dels productes agroramaders locals és un nínxol que hem
d’explotar entre tots, que té un valor afegit important, que
acosta el producte al consumidor i creim que és important que
li donem suport des del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I en torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Veramendi, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente, procuraré ajustarme al tiempo en
este debate de globalidad de la sección 15, relativa a medio rural
y marino y a transportes, empresas públicas y entidades
relacionadas. Hay un total de 17 enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, 11 del Grupo Parlamentario PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca y 6 de la diputada no
adscrita, Sra. Font. Como indiqué en el anterior debate de
presupuestos, el año pasado, la cantidad de enmiendas no
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significa absolutamente nada, no es presentar por presentar, es
profundizar más en lo que presentan; un cierto número de ellas
son similares a las del ejercicio anterior, con los mismos errores,
las mismas imprecisiones que de un año a otro ni siquiera
rectifican.

Como también ya les dije, algunas ni se vuelven a ajustar al
marco competencial de cada institución. No concretan bien las
competencias, confunden administraciones. Vuelven a realizar
intervenciones bastante alejadas, obviando la difícil situación
económica y social, y además enmiendas también obviando la
difícil situación económica y social. Ha de quedarles claro que
las dotaciones presupuestarias propuestas son las que mejor se
adaptan al contexto actual de crisis económica y a las
necesidades reales de nuestra comunidad. Además, vuelven a
realizar peticiones que ni siquiera están permitidas por la propia
Unión Europea, año tras año.

Nos hubiera gustado que de un año a otro hubiesen
profundizado en esta situación irregular que plantean, pero
nada, incluso el Sr. Alorda se recrea en estas enmiendas.

También vuelven a pedir incrementos por pedir, sin
justificación ni motivación alguna, estando ya creemos que
suficientemente dotadas. Concretamente, respecto a transporte,
destacar el esfuerzo del Govern en mantener y mejorar la difícil
situación del transporte público. Así, en relación a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, RGE núm. 9878,
9908, 9910, 9911, 9914, 9915 y 9916 son más de lo mismo,
cortar y pegar del año pasado; pretenden usar partidas de SFM,
Serveis Ferroviaris de Mallorca, Ferroviaris de Mallorca, para
transporte por carretera en Menorca, Ibiza y Formentera.
Serveis Ferroviaris de Mallorca no tiene competencias en las
otras islas, ni en transporte por carreteras, sólo, repito, de ahí
viene su nombre, Transportes Ferroviarios de Mallorca.

Además, esta competencia concreta, como bien ha recordado
el Sr. Alorda, es de los consells insulares. Incluso, el
subconcepto 74104 que pretenden utilizar corresponde a un
gasto de carácter plurianual que no se puede rebajar de ninguna
manera.

El presupuesto de Serveis Ferroviaris de Mallorca está
ajustado a las necesidades reales y requiere todo el presupuesto
que se ha presentado para garantizar este servicio público,
mucho más, como dejó el anterior Gobierno Serveis Ferroviaris
de Mallorca, que creo que es públicamente conocido. Por eso
me extraña que el Sr. Borrás, aparte del caos que nos ha
organizado con las enmiendas, concretamente conociendo la
materia de transportes, como exconseller de Movilidad de
Menorca, sea contumaz y repita y repita el mismo error.

Igual pasa con las enmiendas 9912 y 9913, vuelven a liarse
con las competencias: el Consorcio de Transportes de Mallorca,
Consorcio de Transportes de Mallorca, legalmente, la Ley
8/2006 de 14 de junio establece que sólo tiene competencias
sobre el transporte por carretera en Mallorca, es un imperativo
legal, no en las otras islas. Y como vuelven a pretender, además,
les diré que también tiene un presupuesto muy ajustado con
importantes reducciones.

Mención aparte requiere la enmienda 9758, es una auténtica
broma de mal gusto. Anualmente en presupuestos al Grupo
Parlamentario Socialista, anualmente, (...) le preocupa el
transporte ferroviario, una vez por año, no les ha preocupado
nunca, ni en Madrid ni aquí. Las obras que ahora piden y que
hacen bandera son las que ustedes no hicieron; además con el
terrible agujero en todos los sentidos, hasta físico, que dejaron
en su intento de tren de Llevant, ahora pretenden, con una
simple enmienda de 1,5 millones de euros, solucionar el
problema que han dejado. Miren, la cifra exacta calculada por
el Govern para finalizar su intento de tren de Llevant es de nada
menos que de 151,96 millones de euros, y aparece el Grupo
Socialista en plan surrealista y con 1,5 millones lo soluciona,
esto es magia. Y encima, dan una rueda de prensa, se van de
excursión allá y dan una rueda de prensa y lo presentan, y se
quedan contentísimos. Yo no sé qué se creen que han
solucionado, ¿qué han solucionado, Sr. Bonet, qué han
solucionado? Me parece lamentable y reirse de la situación que
se está pasando en la comarca de Llevant, porque a ustedes el
tren ni les interesó en la pasada legislatura ni en ésta.

En relació al medio rural, este presupuesto cubre las
necesidades de los sectores implicados. Respecto a las
enmiendas, la 9757, me parece lamentable que no quieran saber
que tal partida está comprometida mediante un convenio,
mediante un concurso público, y encima quieren usarla para
otro fin.

La 9762, sobre cooperativas agrarias, el FOGAIBA tiene
varias líneas al respecto. Su presupuesto asegura la llegada de
suficientes fondos al sector agrario para mantener su situación
y mejorar su competitividad, igual que la 9869, en que
FOGAIBA también es la encargada de dar soporte a las
cooperativas. Similar es la 9875, relativa a proyectos de
investigación. Estas ayudas se dan también a través del mismo
FOGAIBA.

En relación a la 9873, sobre fomento del sector agrario en la
isla de Formentera, profundicen más en el tema; el programam
presupuestario 714B contempla ya diversas actuaciones al
respecto en esta misma isla, en esta misma isla, como son la
lucha contra las plagas, gestión telemática ganadera, cursos de
formación, registro vitivinícola, etc. Deberían enterarse mucho
más de lo que cubren los programas y no presentar enmiendas
a lo loco.

También quisiera destacar aparte la enmienda 9874, relativa
a la comunidad de regantes de Formentera, nada más y nada
menos que pretenden utilizar para ello una partida específica
destinada al Ayuntamiento de Palma; estará contento su
compañero regidor de Palma, Sr. Bonet, estarán encantados.
Aparte de hacer el indio, escuche un poco.

(Remor de veus i algunes rialles)
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Ven que presentan por presentar, en altas y bajas, ...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, senyors diputats, jo els demanaria
a tots que hi hagi respecte, que aquí dins siguem respectuosos
els uns amb els altres perquè, si no, no avança això, llavors sí
que som una mica la rialla de tota la gent de fora.

Continuï, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Ven que presentan por presentar,
dan altas y bajas sin justificación ni quieren comprender los
conceptos, visten y desvisten, dejan desvestido al Ayuntamiento
de Palma, lo pasan a Formentera.

Respecto a medio marino, la enmienda 9876, sobre
formación náutica-pesquera en la isla de Formentera, los
100.000 euros destinados a esta partida se repartirán en (...)
formativas de cada isla, y ustedes destinan directamente 80.000
a la isla de Formentera. Me gustaría que lo entendieran un poco

En relación a las enmiendas del PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, han presentado dos enmiendas relativas a
transporte, veo que de su anterior área de gestión prefieren ya
no hablar mucho de este tema. Tras su nefasta gestión, no creo
que deban dar muchas lecciones. En relación a la gestión de su
convenio, porque también lo citan, convenio ferroviario, por
cierto, que, como se aprobó, se ha sometido o se someterá a una
auditoría, presentan la enmienda 10098, donde pretenden hacer
lo que no hicieron ni pidieron. El tema lo hemos debatido yo
creo que en esta cámara varias veces, veo que siguen sin tenerlo
claro, no es posible atender ningún gasto sin estar garantizado
el ingreso, elemento, elemental criterio de prudencia que
ustedes o no comprenden, pero que nunca aplicaron.

Sobre electrificación, importante tema, la propia memoria,
léanla, la propia memoria presupuestaria de SFM manifiesta que
el Govern ve la necesidad de seguir con la electrificación de las
líneas en los tramos de Enllaç-Sa Pobla y Enllaç-Manacor. Al
igual que se puso en marcha, tras muchos esfuerzos y
desbloqueos y pagos el 16 de febrero el servicio eléctrico
Palma-Enllaç. Pero respecto a su línea Palma-Cala Rajada,
como pretende el PSM, como ya ha manifestado el propio
Govern, poco futuro tiene su ejecución.

También dejar claro, respecto a su afirmación en esta
enmienda sobre inversiones estatutarias, que éstas se irán
incorporando al presupuesto en la medida que sean ingresos
firmes para la comunidad, no antes.

Por cierto, veo que ya no hablan del nuevo convenio
ferroviario como el año pasado, que nos presentaron varias
enmiendas afirmando 50 millones de un nuevo convenio
ferroviario.

En su otra enmienda sobre transporte, la 10101, relativa a
convenios con los consells insulares, parece increible que no
sepan que la sustitución que proponen no es posible, otro nuevo
error suyo; no es de la amortización y de los gastos financieros
de la deuda pública donde han de obtenerse los recursos para la
firma de convenios, otro ejemplo de lo que les digo, mírenlo
bien que no es presentar por presentar.

En relación a sus enmiendas en medio rural, ya que el Grupo
Parlamentario PSM en medio marino no ha presentado ninguna
enmienda al igual que el año pasado, las enmiendas 10063 y
10064 sobre transporte de productos para la agricultura y
ganadería, mismo error de ustedes que el año pasado, ni lo han
rectificado ni en comisión ni en pleno y vuelve aquí. Las ayudas
al transporte entre islas y el continente están vetadas por la
normativa europea, vegadas por la normativa europea, a ver si
no viene el año que viene con lo mismo; pretenden algo no
permitido, mientras no haya un reglamento específico que lo
permita no se pueden ni siquiera convocar estas ayudas.
Sorprende nuevamente que no lo sepan, espero que el año que
viene no vuelvan estas dos enmiendas, hagan lo que ustedes
quieran.

Igual que el año pasado, piden incrementar por incrementar
estando suficientemente dotadas, la 10066 sobre seguros
agrarios tiene igual presupuesto y es suficiente para atender las
peticiones históricas del sector.

Respecto a la enmienda 10067, sobre cooperativas agrarias,
ya está prevista una partida para darle soporte, no
considerándose adecuado quitar fondos de otras líneas.

En la 10068, el impulso a la agricultura ecológica ya se
desarrolla con el programa Desarrollo Rural, gestionado por el
propio FOGAIBA, contando con la línea específica para ello.

En la 10069, sobre promoción de productos agroganaderos
locales, la actual situación lleva a desarrollar acciones de
promoción más efectivas con menor presupuesto, como está
haciendo este govern. Entre los objetivos de Semilla está ya la
promoción de estos productos aquí mencionados.

Respecto a ayudas agroambientales que pretenden
incrementar en la enmienda 10070, están bien dotadas
presupuestariamente, están adaptadas al plan financiero del Plan
de Desarrollo Rural, por cierto, aprobado el 2008. Deberían
saber que incrementarlo como pretenden no permitiría disponer
del cofinanciamiento requerido y reduciría ayudas del llamado
Eje 1, vinculadas a inversiones agrarias con mayor
cofinanciamiento.

En la 10071, sobre calidad agroalimentaria, a través de los
(...) ya existe una línea específica en el propio FOGAIBA al
respecto.
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Y por último, la 10118, sobre el plan forestal, ya está
prevista la contratación.

Por último, respecto a las seis enmiendas de la diputada no
adscrita son idénticas, las mismas, calcadas, que las presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista, algo significará ésto, a
las cuales ya me he referido y a ellas me remito en la
explicación.

Por tanto, señoras y señores diputados, tras repasar todas sus
enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Popular es muy
difícil, como se ha explicado, asumirlas, les vuelvo a pedir que
las repasen, verán lo que les he manifestado. Es decisión suya
retirarlas, como ya les dije el año pasado, como quieran. Por
ello, en esta comisión nuestro voto será en contra de las
diferentes enmiendas presentadas.

Como manifesté en el debate pasado, estamos abiertos al
diálogo o lo que quieran abrir en algunas de ellas y las
debatiremos en el pleno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Passam al torn de rèplica.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, perquè no
ho he dit l’altra vegada, el nostre suport a les esmenes
presentades pel Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, coincidents en alguns aspectes, no devem anar tan
malament quan coincidim amb la manca de suport al sector de
les cooperatives o al suport inexistent al producte agrari local de
les nostres illes que aquesta conselleria, que aquesta
administració del Partit Popular ha abandonat, quan en el passat
ho ha fet, per tant el que abans era bo per al PP ara és un doi,
però en fi, així és el PP, canviam un dia per l’altra les coses.

Bé, amb referència a la intervenció del Sr. Veramendi, clar,
no puc fer menys que referir-m’hi, li he de dir que ha fet una
magnífica anàlisi, molt acurada, molt detallada, molt estudiada,
ha fet una feinada Sr. Veramendi, li donam l’enhorabona, el
Grup Popular està fent molta feina aquesta vegada, de totes
maneres nuls arguments polítics, no hem sentit ni un argument
polític, si hem fet una xifra malament, si aquesta partida aquí,
si aquesta partida allà, si aquesta llei, si aquesta directiva
europea, que no ens ho ha explicat, això ho diu vostè i no ens
explica el detall dels temes, és una anàlisi que al final és molt
poc política, una anàlisi, no sé com la definiria, simple, una
anàlisi “bobo”, no sé com dir-ho.

Veritat no només n’hi ha una, perquè clar, si vostès no fan
una argumentació política i en teoria fan una argumentació
pseudotècnica per dir que les nostres esmenes no estan ben fetes
i per tant hi votaran en contra, què pensen que l’única
possibilitat de pressupost que hi ha és la seva, no? Vull dir, és
... I nosaltres el que els venim a dir avui aquí és que no estam
d’acord amb la línia política i amb les prioritats que marquen
des del Partit Popular i cada any presentarem les mateixes

esmenes, en la mateixa línia política, perquè cada any
coincidirem, com que no segueixen el camí que nosaltres
pensam que és el correcte.

Clar, comença el Sr. Veramendi dient que les iniciatives, les
esmenes són insignificants; és a dir que el nostre grup ha fet un
esforç d’esmenes de grans canvis de partides a determinades
àrees que nosaltres consideram prioritàries, com són les àrees
socials, en general, en educació, benestar social; però també em
sorprèn que digui insignificants, precisament si són tan
insignificants i tan poca cosa per què el Grup Popular no es
planteja tan sols donar suport a una? Perquè fa molta gràcia que
acabi dient això del diàleg i tal quan es despatxa d’aquesta
manera.

Per exemple, en aquesta esmena que tant ha menyspreat,
referida a Serveis Ferroviaris, nosaltres feim les baixes d’altres
despeses, estudis i treballs tècnics, això de què li agrada tant
xerrar vostè, Sr. Veramendi, estudis i treballs tècnics, inversions
de caràcter immaterial, dietes, això són les baixes que feim;
vostès prefereixen mantenir estudis i treballs tècnics, dietes, en
lloc d’aplicar-ho a inversió de Serveis Ferroviaris, això és el que
vostè ha defensat, Sr. Veramendi, li haurem de recordar, vostè
que és tan aficionat a parlar de dietes i estudis i tal, vostè avui
defensa que es facin estudis i treballs tècnics i que no es faci
inversió ferroviària, ha defensat això el Sr. Veramendi avui,
vostè ha defensat això, vostè ha defensat estudis, treballs tècnics
i dietes, que són les baixes concretes que nosaltres plantejam. Si
vostè s’hagués mirat amb detall l’esmena, que em pareix que no
ho ha fet, s’hagués adonat que vostè defensa dietes, estudis i
treballs tècnics. Jo l’he sentit parlar a vostè de vegades d’estudis
i treballs tècnics i de dietes i dimonitzar-ho i avui ho defensa,
dietes i estudis i treballs tècnics, Sr. Veramendi. Quedi això
escrit al Diari de Sessions perquè és interessant per a les futures
intervencions del Sr. Veramendi.

No sé per què l’estranya tant que canviem d’unes partides a
unes altres dins una mateixa direcció general, no sé per què
l’estranya que demanem posar doblers de transport públic a les
illes de Menorca, d’Eivissa i Formentera. Vostè per ventura no
coneix la llei de transferències de transport tan bé com coneix
el Sr. Borràs, el Sr. Borràs pot conèixer el transport públic de
Menorca i vostè pot conèixer el transport públic de Palma, que
és al que s’ha dedicat, a partir d’aquí estan igual, a partir d’aquí
estan igual. No sé d’on vostè té ciència infosa per saber més de
transport públic que el Sr. Borràs, que és el que pareix que ha
afirmat.

Jo li llegiré la disposició addicional cinquena de la Llei de
transferències del 98, convenis de colAlaboració: “Amb la
finalitat que els consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera puguin executar de manera eficaç les competències
que aquesta llei els atribueix, s’atorgaran -no es podran atorgar,
s’atorgaran- convenis de colAlaboració entre el Govern de les
Illes i els consells insulars, a petició d’aquests, els quals no
suposaran cap càrrega econòmica.” Per tant, és vostè qui no s’ha
estudiat la llei així com toca, és vostè qui en sap menys que el
Sr. Borràs, em pareix, em pareix que en sap poc vostè, Sr.
Veramendi, tot i que ve amb aquestes ínfules.
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La broma és que gasten vostès a la comarca de Llevant, un
menyspreu absolut de l’administració del Partit Popular, de la
conselleria de vostè concretament, que avui li ha tocat fer aquest
paper, als ciutadans de la comarca de Llevant, és un abandó
irresponsable. Sí, per ventura 1,5 milions són pocs euros;
l’esmena del Grup del PSM és bastant més substanciosa, votin
aquesta si ho troba més important. Però vostès n’hi dediquen,
fan comptes dedicar-hi zero, zero, el Partit Popular dedica zero
euros al tren de Llevant, el Partit Popular dedica zero euros al
que a la legislatura passada exigia en aquestes mateixes sales,
exigia que el tren arribàs a Cala Rajada, exigia que es fes
immediatament el tren, i ara hi dediquen zero, això és la broma
del Partit Popular a la comarca de Llevant, això és el zero, zero
ferroviari del Partit Popular, zero ferroviari, zero ferroviari. Fa
rialles, Sr. Veramendi, fa rialles, zero euros per a la comarca de
Llevant i en el darrer ple ens ve a reivindicar el conveni del
corredor mediterrani. Ridícul, Sr. Veramendi. A qui defensa
vostè aquí? El corredor ferroviari està molt bé per a nosaltres,
però no volem ni un euro per a Balears per invertir en tren, ni
tan sols volem que es rebaixin d’estudis, de festivals tècnics ni
de dietes per invertir més en tren a Mallorca. 

Avui ens anam amb aquest missatge del Partit Popular amb
el Sr. Veramendi de portaveu, s’ha decidit abandonar a la seva
sort el tren de Llevant, s’ha decidit abandonar les obres ja
iniciades del tren de Llevant, no farem ni el més mínim esforç
per mantenir les obres en un estat decent. Jo el convidaria que
vostè hi anàs a fer una foto o que, com a mínim, els visités
perquè crec que ho ignora completament. Ve aquí a parlar del
que li diuen que parli, però vostè desconeix en quin estat estan
les obres, desconeix que es roba material perquè estan
abandonades, i això és responsabilitat seva, del Partit Popular,
del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, vagi allà a tocar amb les mans el que passa, vagi
allà a parlar amb els ajuntaments, no és tan bo de fer com venir
aquí i llegir el que m’ha dit la conselleria. És molt diferent. 

La veritat, i supòs que estic acabant el temps, en matèria
d’agricultura nosaltres proposam, crec que amb molta
prudència, amb excessiva prudència, amb insignificància,
segons el Sr. Veramendi, dues línies d’actuació que hem jutjat
prioritàries, vostès no creuen prioritari ni el suport a les
cooperatives ni el suport al producte local, amb això ens
quedam. La resta, vuit i nous i cartes que no lliguen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Alorda té la
paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que la intelAligència del
Sr. Veramendi no està a l’abast de tothom, en això supòs que
hem de convenir i a partir d’aquí ser modests. Tanmateix jo,
precisament, sent conscient de les meves mancances he mirat de
copiar les esmenes del Partit Popular, és a dir, del que el Partit
Popular deia que havíem de fer l’anterior legislatura que és el
que dins el seu full de ruta, dins el que és la seva agenda i el que
ara ens diu com a relat del que s’havia de fer l’anterior
legislatura i no férem bé, jo intent dir, a veure, el que no férem
bé l’anterior legislatura i el Partit Popular troba que havíem
d’haver fet n'hi llevam la meitat perquè jo he trobat que era
imprudent dur tot el que el Partit Popular ens proposava fer
l’anterior legislatura, ho trobava jo, per ventura m’equivoc, ara
em renya perquè he duit massa poc, és a dir, he duit massa
havent retirat moltíssim del que ens va proposar el Partit
Popular. Jo intent, jo dins la senda que ens marca el Sr.
Veramendi, intent aprendre, però amb mancances i amb
dificultats, i ho intent i no l’encert mai, però ho procuram, ho
procuram, Sr. Veramendi. 

Vostè ens segueixi encoratjant, perquè de forat, que em parli
de forat, el forat el del metro, 30 milions d’euros cada any fins
l’any 2031. Qui els ha pagat? Cent per cent el Govern de les
Illes Balears. Qui és que té les competències en transport
ferroviari? Cent per cent el Govern de les Illes Balears. I em
retreu que perquè una cosa molt més barata amb finançament
frustrat, enganats, que no ha arribat tot, però amb finançament
de Madrid com mai, 120 milions d’euros, que és poquet, és poc,
és ridícul, és un engany i és un frau en el conveni; 120 milions
d’euros és molt més del que han aconseguit vostès mai, els hem
duit de Madrid, poc, molt poc, molt més que amb el metro, que
eren zero. I ens diu això, i vostè continua dient que no ho podem
demanar, no hi pot haver doblers per a tren, i un diu, mira, no hi
pot haver doblers per a tren, què hem de fer?, però el Sr. Miquel
Ramis acaba d’aprovar un pressupost amb 6.000 milions
d’euros per a l’any que ve en tren, en el continent. 

Vostè ens està de demanar 50.000 milions d’euros a un tren
mediterrani, a la península, però que no podem aturar el central,
20.000 milions d’euros, però hem d’anar a Galícia perquè el Sr.
Feijóo, a més, ha dit que aniríem a Galícia, 25.000 milions
d’euros. Però 100 milions d’euros per a Mallorca, no, això no,
això no, no és veritat, Sr. Veramendi? Això com ho ha qualificat
a tots els que demanam aquestes aberracions, aquestes
irresponsabilitats, no, no, no he captat les paraules que ens deia
perquè respectuoses no ho són, no, no és el seu estil, però les
que ens mereixen, no?, la veritat, em pareix que falta ambició en
aquest govern i falta dignitat, falta dignitat. Amb les barbaritats
que s’han gastat a l’Estat espanyol en tren. Vagi a la pàgina de
la Sra. Mato, entri, entri allà, o de la Sra. Pastor i es trobarà
46.000 milions d’euros bravejant els darrers vint anys, ho diu
ella, ho diu en vídeo, ho diu en plena crisi de l’any 2012, està
penjat, està penjat avui. I n'està orgullosa, està orgullosa. I jo no
li ho retrec, no li ho retrec, li dic que n’arribin, li dic que
n’arribin, que n'arribin. 
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Competència exclusiva en transport, Govern, autonòmica.
Vostè em diu no parlem de les Illes perquè les Illes tenen les
seves. No és veritat, hi ha el conveni, hi ha la llei, però bé, vostè
em diu que no parlem de les Illes, bé, idò li parl del Govern, em
diu, no, no parlem del Govern, hem de parlar de l’Estat, no, és
competència exclusiva. Però jo li accept que parlem de l’Estat
perquè ho trob una injustícia que no parlem de l’Estat, però em
diu, no, no parlem ni de l’Estat ni del Govern, parlem dels
anteriors, perquè els anteriors gastaren en tren. Bé, jo aquesta
lògica tan complicada que té vostè i, a més, que hem d’estar
empegueits i, a més, hem de gastar moltíssim en auditories,
gasti el que trobi en auditories. Jo em pensava ja n’havia tret no
sé quantes perquè el Sr. Company ja ens ha dit cent vegades que
hi havia auditories, vostè ens ha dit que hi havia auditories, ens
han amenaçat de tot ordre, faci les auditories que vulgui, estan
aquí en el 22706, però gasti, acabi les coses. 

Clar, si nosaltres haguéssim deixat el forat del metro sense
arreglar haguéssim pogut dir, mira quins doblers tudats el PP,
no varen ser tudats perquè el vàrem arreglar. Jo la veritat és que
m’agradaria, ja sé que és impossible, Sr. President, és
impossible, però si poguéssim adoptar tots un altre to i no
haguéssim de recordar-nos contínuament tot, o almenys dedicar-
hi un minut, però després tirar endavant, jo crec que
avançaríem, crec que avançaríem perquè bravejar de gestió quan
cada dia veim sentències sobre la darrera gestió del Partit
Popular i amenaçant amb auditories quan... em pareix bé, que
facin les auditories, però cada dia hi ha sentències, avui és el
director general d’Ordenació del Territori del darrer Partit
Popular, que era el que ens bravejava més de gestió, un gran
govern de la gestió era el darrer del Partit Popular, ara és aquest,
bé, ja en parlarem d’aquest. (...) tot el dia, gastin en tren,
arreglin els problemes que hi ha, facin el que fa tothom, facin el
que fa Extremadura, facin el que fa Andalusia, facin el que fa
La Rioja, facin el que fa Toledo, facin el que fa Galícia, facin el
que fa tothom reivindica el tren, Catalunya reivindica el tren i
vostès només diuen, no, no, la culpa és dels anteriors perquè el
varen començar. Per l’amor de Déu. 

L’electrificació diu que la faran, jo estic molt content, però
jo no la veig enlloc. L’electrificació ara resulta que la varen fer
vostès en dos mesos, bé, en fi. Hi havia moments que pensàvem
que no l’arribaríem a veure mai l’electrificació perquè realment
quan es va fer el Parc de les Estacions sense res electrificat, amb
tots els fums que hi havia dins, vostè no deu ser usuari del tren,
m’imagín, sí? Idò vostè ho sap, entraves allà dins, bé, sabies que
havies d’entrar a les fosques dins els trens perquè es va fer la
gran estació sense haver canviat el gasoil i no hi havia un
cèntim per a gasoil, havies d’entrar en el tren a les fosques,
esperant a les fosques perquè sortís, jo em pensava que no
l’arribaríem a veure mai l’electrificació, hi va haver un moment
que m’ho vaig pensar. L’hem feta, vostès l’han acabada, l’han
acabada, un deu. Felicitem-nos. Per cert, ara en temps exprés,
que no podíem circular per les vies, no podíem circular per les
vies, no podíem, quantes vegades ho ha dit, Sr. Veramendi? No
podíem circular per les vies. El temps que no podíem circular
per les vies són els que aniran de Palma a Marratxí, a Inca. Jo
estic content, no sé si a Binissalem estan contents, segons com
facin els horaris, però jo des d’Inca, encantat, vint-i-dos minuts
era el que nosaltres prometíem, amb l’electrificació es pot anar
en vint-i-dos minuts d’Inca a Manacor, d’Inca a Palma i ser
còmode.

Per què no intentam tots fer una bandera amb aquest tema i
tiram endavant? No seria millor? No creu que el moment polític
ens reclama a tots aquesta actitud? Ara si vol que parlem de per
què no tenim president, parlam de per què no tenim president en
el Parlament. Jo vull parlar d’això altre, però parlarem del que
vostè vulgui. 

La resta de les propostes crec que nosaltres les hem
defensades, el cooperativisme, trobam que hi ha uns doblers,
però podria haver-n'hi més i nosaltres feim les propostes, ja dic,
amb molta més modèstia que la que feia el Partit Popular quan
estava a l’oposició, però feim propostes, ens agradaria que es
vessin amb respecte, amb estimació, no sempre correspostes,
sabem que el moment econòmicament és difícil, un dirà que per
l’herència, l’altre dirà que tota Europa passa per un moment
difícil, cadascú que miri, s’informi per determinats diaris,
cadascú té una idea de la seva realitat, però sabem nosaltres que
aquesta hi és. Ara, jo crec que el respecte no ens l'hauríem de
perdre mai perquè si no la veritat és que tot el discurs que
podem fer aquí farà rialles fora d’aquí, però nosaltres
evidentment hi entrarem, no passi gens de pena, Sr. Veramendi,
vostè parli del que vulgui que nosaltres també contestarem en
proporció al que vostè parli.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part, en torn de contrarèplica,
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Veramendi,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. A mí me gustaría saber, el Sr.
Borràs, cuando era responsable de Movilidad del Consell de
Menorca si recibía dinero del Consorcio de Transportes de
Mallorca o de Serveis Ferroviaris de Mallorca, no, no, cuando
gobernaban cada uno tenía su corralito y aquí nada, pero ahora
hay que repartir, va a decir que no llegó nada, yo creo que ni lo
pidió. De todas maneras lo constataremos, yo creo que sí.

Habla de competencias injustas. A mí me gustaría saber si
reclamó más, pues serán las que usted ejerció como conseller
insular, eran tan injustas, yo creo que lo injusto es como lo
gestionó usted. 

Respecto al resto de enmiendas ya lo dejamos aparte porque,
bueno, es un debate que no era el que tocaba.

Sr. Bonet, veo que usted es un experto innato en Movilidad,
yo al haber estado en el Ayuntamiento de Palma, el Sr. Bonet en
el Consell Insular de Mallorca, pero usted lo único que ha sido
es exconseller de Presidencia del Consell de Mallorca, era el rey
de las subvenciones y de los estudios técnicos, fiestas y flores,
lo único que hacía allí, fiestas y flores, lo único. Estudios,
trabajos, dietas, pero vamos a ver, ¿qué nos critica?, ¿qué critica
de rebajar la partida?, ¿qué critica de rebajar si fue su modus
vivendi cuatro años et operandi cuatro años? Sí, hombre, sí,
mire los decretos y resoluciones del consell, pero bueno, no
entraremos.
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Profundice normativamente, ha querido ir de listo. Mire, en
diciembre del 2012 acaba el Plan director sectorial de
transportes, ¿le suena?, que por cierto lo hizo un gobierno del
Partido Popular, por consiguiente cambia el tema de los
convenios con los consells insulares en transporte, sí, sí, sí, creo
que en el marco legal ha querido ir de, vamos, de preparado y
creo que ahí lo ha dejado. 

Mire, al único que mandan a hablar de lo que no sabe es a
usted, y cada vez lo vemos más. Lo del tren de Llevant y el
Grupo Parlamentario Socialista es ya de traca, de traca. El Sr.
Manera por escrito al Sr. Vicens le dice, ¿a mí qué me cuentas
de este convenio? Vete a Madrid y discutelo. Se lo quita de
encima, de su partido, se lo quita de encima. El Sr. Vicens se va
por ahí con la maletita beig que le dan, no viene nada, y ahora
resulta que el Grupo Parlamentario Socialista es el paladín del
convenio ferroviario, ¿eh?, una excursión, una rueda de prensa,
eso sí, si el alcalde de Son Servera no fuera al Partido Socialista
a ustedes yo creo que aquello poco les importaba. Por cierto,
quien finiquitó el convenio ferroviario fue el Gobierno central
socialista, no lo olvide. Y lamentable, iban ustedes, en este caso
el PSM a las comisiones mixtas y venían con lo que les daban,
venían con lo que les daban.

¿Quién le ha hablado de que sus enmiendas son
insignificantes? Usted oye lo que quiere. Por cierto, cuando me
habla de... usted me dice que técnicamente hay que mover, ya
veo el concepto (...) técnico de ustedes. De todas maneras se
entienden los cuatro años de presupuestos, ya veo como
hicieron los presupuestos, poquito por aquí, poquito por allá y
nada más. Lo que me extraña es que vuelvan a sacar como un
mantra el tema del corredor ferroviario. Dígaselo al Sr.
Rubalcaba que hace quince días estaba en Tarragona diciendo
que el Partido Socialista apoyaba, pero ustedes en cambio aquí
no apoyan absolutamente nada.

Bienvenido a la crisis, Sr. Bonet, bienvenido a la crisis. Es
la primera vez que se lo oigo citar, como estamos en crisis,
bienvenido. Pero la crisis no es de hoy, la crisis lleva bastante
tiempo. 

Sr. Alorda, le vamos conociendo en sus intervenciones
también por lo respetuoso que es con todo el que encuentra por
delante, es una persona, vamos, de una facilidad en respetar a
las personas y llama irrespetuoso a los demás. 

Habla de transferencias mal dotadas, un fiasco a los consells
insulares, eso sí, el PSM rigió movilidad y todavía estamos
esperando alguna transferencia a los consells insulares en
materia de movilidad, ni una. Un discurso que todo se
desmantela, ... Es cierto, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, sobre todo en el 2010, sí que pedían pretender reducir
pasos a nivel de tren, electrificación, como sí que sigue
apostando este gobierno. Lea la memoria de SFM, lea algo más
que sus enmiendas, lea la memoria presupuestaria. Para
decírselo finamente, hay una sobre ejecución presupuestaria en
su convenio. Vamos a dejarlo en sobre ejecución presupuestaria,
ya veremos lo que nos dice la auditoria. 

Vuelven a criticar el presupuesto ferroviario estatal, quieren
alta velocidad, quieren corredor, pero no quieren que Madrid se
gaste el 23%, ¿qué queremos?, ¿qué queremos?, de todas
maneras vamos entendiendoles como gobiernan. 

Dale con enmiendas no permitidas por la Unión Europea, se
recrea, es que se recrea hablando. Yo, Sr. Alorda, ya sé que
usted me dice no, como usted tiene conocimiento de esto, yo,
Sr. Alorda, el otro día en el Pleno es verdad que descubrimos un
fenómeno, un fenómeno con la edad que tenía, un fenómeno de
la administración local, pero bueno, no pasa nada, ... un
fenómeno, un fenómeno, bueno me quito el sombrero, me quito
el sombrero.

Lo que pedía el Grupo Parlamentario Socialista en la
oposición, y que ustedes nunca hicieron, nunca hicieron, ahora
resulta que son sus enmiendas. Sr. Alorda, Sr. Alorda, critica lo
que hace el Grupo Parlamentario Popular y es lo que usted hace,
no quiere metro, no vuelva a hablar del metro ¿eh?, ¿se acuerda
del Sr. Pere Muñoz programa electoral de Palma?, ¿se acuerda?,
prioridad del PSM, el metro de Palma, ¿quiere que se lo traiga
el programa electoral? Antes de aquella guerra civil que
tuvieron ustedes con el Sr. Barceló, si quiere se lo traigo. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, y el metro, ahora el metro es el "yuyu", pero el
metro iba en su programa electoral. No llegarán... vamos a ver,
tema de convenio ferroviario PSM yo pensaba que ya lo daban
ustedes por, por... vamos, se ponen una capucha y se callen,
porque me parece terrible. 

El Sr. Vicens por escrito, por escrito, por escrito, por escrito,
renuncia a las anualidades con Madrid, renuncia a las
anualidades por escrito y le dice, si no me mandan más dinero
no pasa nada porque ya firmaremos otro convenio, ¿como otro
convenio y faltaba un mes para las elecciones? Le repito, la
electrificación, lea la memoria de SFM, importantísima,
importantísima.

Y el agujero, sí, Sr. Bonet, usted se ha ido de excursión a
Son Servera habrá visto los agujeros físicos, las trincheras y los
desmontes y la carretera que, por cierto, el Sr. Company tuvo
que arreglar porque ustedes cuando se fueron dejaron a (...) sin
carretera, por no hablar de sin carril bici.

Y ahora me habla el Sr. Alorda de que hemos encontrado
utilidad a los vagones, esté contento, esté contento, los vagones
no van por esto y los hemos tenido que usar menos como nevera
para cualquier cosa...

(S’escolta una veu que diu: però deien que no els
utilitzarien)
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... para cualquier cosa, se está adaptando lo inadaptable para
crear, bueno, pues un tren exprés. Sr. Presidente, yo con una...
vamos a ver, es complicado, complicado seguir oyendo de
fondo, yo termino brevemente, si este gobierno le ha dado una
utilidad al despilfarro de sus trenes y el coste que nos supone,
y el coste que nos supone simplemente almacenarlos, como
mínimo, como mínimo, alábelo, Sr. Alorda, y no lo critique.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Jo els deman una cosa, jo els he dit
dues vegades, a les comissions, a mi em toca ser president
d’aquesta comissió, però em pareix fatal que s’aplaudeixi, que
es piquin taules, que facin aquestes coses, a mi personalment. Jo
els demanaria, per favor, que en aquesta comissió no ho facin
perquè a mi em fan sentir malament. Jo entenc que qui ho vol
fer ho fa i tal, però a mi em fan sentir molt incòmode. Així que
els agrairia que ni avui ni cap altre dia doncs no expressin la
satisfacció o rebuig cap als altres perquè l’únic que podríem
expressar és el respecte i l’únic que solem no expressar, ni els
uns ni els altres, és respecte.

Passam a la votació. Votació de les esmenes parcials a la
secció 15, agricultura i transport. Si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Igualment si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETARIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al darrer debat del dia d’avui. Debat
número 13, de globalitat, jo no sé si hem d’esperar que hi hagi
canvis de diputats i de diputades, crec que no, podem seguir
així? Idò, agrupació de la secció 15, medi ambient, recursos
hídrics, territori, habitatge amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Socialista, secció
15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció de patrimoni,
esmenes 9769 i 9899; al programa 441A, proveïment d’aigües,
esmenes 9892, 93, 96, 97, 98, 9900 i 9901; al programa 443C,
gestió de residus, esmenes 9761 i 9877; al programa 443M,
educació ambiental i societat esmena 9879; al programa 533A,
conservació i millora del Medi Natural, esmenes 9894, 9906; al
programa 533B, planificació forestal, esmenes 9756 i 9753; al
programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, esmenes 9777,
9907 i 9903; al programa 533F, espècies silvestres, conservació
i sensibilització, esmena 9895; Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, 9863; Institut Balear de l’Habitatge,
esmenes 9766 i 9862. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, al programa 431B, arquitectura, habitatge
i protecció del patrimoni, esmena 10127; al programa 443B,
qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria
mediambiental, esmena 10109; al programa 443K, seguiment i
vigilància del canvi climàtic, esmena 10111; al programa 443L,
espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, 10113; al
programa 443M, educació ambiental i societat, 10115; al
programa 514A, ordenació del litoral, esmena 10105; al
programa 533A, conservació i millora del medi natural, esmena
10102; al programa 533F, espècies silvestres, conservació i
sensibilització, esmena 10117; Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, esmenes 10119, 120, 122 i 124.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
al programa 443C, gestió de residus, esmena 10222; al
programa 443M, educació ambiental i societat, esmena 10224;
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena
10208; Institut Balear de l’Habitatge, esmena 10206.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula ... ara estava despistat, sí,
per a la defensa de les esmenes té la paraula per un temps de
deu minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Pel respecte que vostè ha demanat a
aquest parlament, encara que sigui un parlament actualment
decapitat, intentaré defensar les esmenes sense entrar en
controvèrsies, crec que del tot innecessàries.

En matèria d’habitatge, afectam d’entrada 1.596.620 euros
amb 28 cèntims destinats a urbanització de terrenys, era el
segon any que aquesta partida es presenta. Vull dir, nosaltres
reiteram esmenes, el Govern reitera inversions, perquè les fa un
any després de l’altre perquè no les fa i les torna a posar, però
nosaltres com que entenem que més que en aquests moments
urbanitzar terrenys a Campos, com ha dit el conseller, amb la
intenció de revaloritzar-los per vendre’ls, crec que és més
important, fent cas també a allò que fa el Ministeri de Foment
a l’esborrany de reial decret de lloguer d’habitatges per a
persones amb dificultats per mor de la crisi, que es dediquin
aquests recursos a lloguers per a persones afectades per
desnonaments bancaris. 

En aquesta línia també afectarem 2 milions d’euros per a
ajuts autonòmics a lloguer de famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica i social a través de l’esmena 9769 que
també presentam.

Així mateix, a l’esmena 9862 destinam 700.000 euros a
l’IBAVI per construir, començar a construir 14 habitatges a
Sant Ferran de Formentera, com tenia compromès el Govern de
les Illes Balears a través de l’IBAVI. Aquesta és una esmena
coincident amb la que ha presentat també la diputada no adscrita
Sra. Margalida Font, la qual per raons personals no pot ser aquí
avui i que donam per defensada tant aquesta com la resta
d’esmenes que ha presentat en aquest debat, en aquests
pressuposts.

Així mateix, com li deia, presentam una altra esmena, la
9899, que preveu afectar 350.000 euros per començar a
construir vuit habitatges també compromesos i previstos a Es
Migjorn Gran a Menorca.

Presentam també vuit esmenes a la secció 15 (...) la Direcció
General de Recursos Hídrics que presenta unes grans partides,
una direcció general que creix dins un... l’única -crec- direcció
general que en aquests pressupostos té un creixement
significatiu, així i tot, entenem que és una direcció general que
presenta unes enormes partides econòmiques, però sense cap
tipus de concreció, entenem que hi ha necessitats peremptòries
en matèria de recursos hídrics a les nostres illes, una de les
quals, no totes, però sí una de les quals, presentam com a
esmena a aquest pressupost perquè quedin afectades i per tant,
es puguin tirar endavant.

En aquest sentit també repetim esmenes del debat anterior,
és cert, les repetim, l’any passat les va votar en contra el Partit
Popular perquè deien que ho farien, també hem presentat
algunes altres proposicions no de llei, altres iniciatives durant
aquest any i també han estat votades en contra perquè han dit
que ho farien i com que no ho han fet ho tornam presentar per
veure si necessitats peremptòries com deia en matèria de
recursos hídrics enguany, l’any que ve, sí que es fan, ni que
sigui per no sentir-nos... perquè no ens facem cansats. Si es fan,

encantats, perquè evidentment són necessitats imperatives per
a les nostres illes. 

En aquest sentit per tant, presentam l’esmena 9863, de
100.000 euros per resoldre l’emissari de Formentera, que té uns
problemes d’emissions, que està molt vell, avariat i té
problemes importants, (...) també 600.000 euros a la compra
d’aigua. Més de 14 milions d’euros destina el Govern de les
Illes Balears a comprar aigua per abaratir costs finals als usuaris
d’aigua de Mallorca, sobretot, i en petita part a Eivissa també i
hi destinam 600.000 perquè quan, a la fi, estigui connectada la
dessaladora de Ciutadella al casc urbà de Ciutadella, el cost que
s’hagi de repercutir als consumidors no sigui tan important com
el preu en aquest moments. Si es fa en altres llocs, pel principi
d’equitat, també es podria fer a Ciutadella, és l’esmena 9892.

També l’esmena 9893, pretenem resoldre el problema de la
conducció d’aigua (...) de Menorca amb 300.000 euros.
L’estació de bombers de la depuradora d'Es Migjorn Gran, a
Menorca també vessa residus cada vegada que plou d’una
manera important i especialment a l’estiu, això és realment una
molt mala imatge per al turisme de les nostres illes. És a dir, la
marca turística no només es veu afectada per actuacions
personals del conseller, sinó que es veu afectada també per
omissions dels consellers quan no actuen, com en aquest cas,
per resoldre problemes que té l’emissari, però l’estació de
bombers d'Es Migjorn Gran. 

Necessita Ferreries, ho vàrem demanar i hi hem insistit i
vostès varen dir que com que ho farien no ho votaven, però no
ho han fet, necessita amb urgència una nova depuradora. Per
tant, afectam 2,5 milions perquè es pugui fer d’una vegada per
totes aquesta depuradora que tant clama i reclama per a ella
l’alcalde de Ferreries i que a més haurà de votar aquesta
esmena. Per tant, facin un favor a l’alcalde de Ferreries i
permetin que la pugui votar a favor i no quedi malament davant
els seus conciutadans.

L’esmena 9898, de 300.000 euros, també intenta resoldre un
problema d’aigües a Canutells, que afecta també d’una manera
greu la imatge turística de les nostres illes, i l’esmena 9900, de
650.000 euros, intenta recuperar els plans insulars d’obres
hidràuliques, quantitat modesta per repartir entre totes les illes,
però que als ajuntaments, especialment els ajuntaments més
petits de cadascuna de les illes, aquestes partides al Pla insular
d’obres hidràuliques els ajudaven a resoldre problemes de fuites
d’aigua o problemes concrets, que tenien dificultats d’escometre
i amb aquestes ajudes que s’han perdut podien resoldre’ls,
especialment els ajuntaments més petits i per això, amb una
quantitat modesta, com modests són aquests ajuntaments, sí que
els demanam que recuperin l’ajuda del Govern que tant es
mereixen aquests ajuntaments.
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L’esmena 9901 intenta resoldre, començar a resoldre en una
primera fase el problema greu dels pluvials d’Alaior, el que he
dit abans de l’alcalde de Ferreries val també per a l’alcaldessa
d’Alaior, la qual no... estaria malament que la fessin votar en
contra del que tant reclama sistemàticament de resoldre com són
els pluvials.

Vostès, com he dit, acostumen a embrutar, a reclamar
sempre, diuen que no voten que no perquè fan, ja ho fan o ja ho
faran, per això els hem presentat una sèrie d’esmenes de
recursos hídrics, una direcció general que està generosament
dotada, de manera important, perquè es resolguin problemes
concrets. N’hi ha molts més, alguns importants, però que
depenen, i per això no els hem presentat, tot i que són
importants, perquè depenen dels convenis amb el Ministeri de
Medi Ambient, però evidentment és qui ha de dotar al Govern
de les Illes Balears per poder fer altres actuacions en medi
ambient que en aquests moments no... per això no presentam
esmenes, però que no són problemes oblidats, sinó que entenem
que són responsabilitat, aquí sí,  d’altres administracions.

Continuant, ara sí, en medi ambient, entenc que puc donar
per defensades les esmenes que per un error personal he
incorporat al debat anterior, però continuarem defensant
esmenes en medi ambient, l’esmena 9879, que vol afectar
10.000 euros per a la rehabilitació d’elements etnològics de Can
Marroig a Formentera.

Presentam també una esmena per ajudar a la millora i el
manteniment del Camí de Cavalls de Menorca. Del Camí de
Cavalls de Menorca, el president insular de Menorca, n’ha fet
bandera, últimament és cert, abans el Partit Popular el
menyspreava, però ara, en aquests moments en fa bandera com
a buc insígnia turístic de la desestacionalització turística a
Menorca. Per tant, com que el president del Consell Insular de
Menorca en fa bandera, entenem que és bo que el Govern de les
Illes Balears l’ajudi amb 300.000 euros. Seria una llàstima
també que el president del Consell Insular hagués de votar en
contra dels mateixos interessos que defensa reiteradament a
Menorca. 

Per cert, un president que ha incorporat al seu esborrany de
pressuposts totes les inversions estatutàries. Es veu que la
doctrina és variable segons on som, és a dir, aquí fa una estona
hem sentit que les inversions estatutàries ja es posarien quan
toqués; a Menorca es dóna per descomptat que es tindran i s’han
incorporat totes, totes, als pressuposts del Consell Insular de
Menorca, curiositats que té la vida, les contradiccions són
patrimoni exclusiu de l’esquerra, evidentment això són
coherències de política pressupostària del Partit Popular.

L’esmena 9895, de 90.000 euros -continuam-, intenta
recuperar les ajudes al Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre de Menorca, que du el GOB. Curiosament, el Govern
de les Illes Balears no actua ni... en una matèria que és exclusiva
de la seva competència a l’illa de Menorca, no ho fa, ho fa a
Mallorca a través de les empreses públiques destinades a açò, ho
fa en menor mesura a Eivissa, però a Menorca no ho fa. Per
tant, sempre ho havia fet subsidiàriament el GOB. El govern
anterior havia signat convenis perquè la fauna silvestre de
Menorca no estàs desatesa i intentam per segon any consecutiu
que recuperin aquests recursos per a Menorca. 

El president Tadeo també braveja, com ho fa del Camí de
Cavalls, de la Reserva de la Biosfera. Per tant, demanam que es
posin 150.000 euros per al manteniment i la millora de
l’Albufera des Grau. L’únic que hem sentit dir fins a aquests
moments a aquest govern actual sobre l’Albufera des Grau, que
és el cor de la Reserva de la Biosfera, és que es cobrarien les
activitats que s’hi fessin, que es cobraria per les activitats. Hem
duit aquest tema, aquest debat aquí, amb el vot evidentment a
favor que es cobri per qualsevol activitat per part del Partit
Popular. Entenem que si vostès volen cobrar, cobrin, crec que
fan un lleig, un lleig al cor de la Reserva de la Biosfera que el
president Tadeo tan en presumeix, però crec que evidentment
necessita actuacions urgents i per açò presentam aquestes
millores.

Finalment també - dic finalment, però no per finalment molt
menys important- presentam l’esmena 9906 que preveu 150.000
euros per mantenir l’actual partida per a personal i en
conseqüència mantenir els treballadors actuals de l’IBANAT als
seus llocs de feina.

En el mateix sentit, l’esmena 9907 destina 1.163.855 euros
a mantenir la partida de personal d’Espais Natura. És personal
que està al bosc, està al camp, està als espais naturals més
preuats i valuosos de cadascuna de les nostres illes. Treure
aquestes persones del seu lloc de feina no només és un greuge
molt important a treballadors públics que fins ara han fet molt
bé la seva feina, han fets uns esforços per mantenir els nostres
espais naturals amb condicions, sinó que posa en perill aquests
espais naturals. 

És a dir, la desinversió en personal en aquests espais no
només lesiona els interessos d’aquestes persones, que ja de per
sí és una actuació greu, sinó que a més lesiona els interessos de
la imatge turística de cadascuna de les nostres illes, però
sobretot -sobretot- lesiona el manteniment i la conservació dels
espais naturals més preuats de les nostres illes. És a dir, lesiona
i hipoteca el futur de les generacions que ens succeiran a les
nostres illes i aquesta hipoteca és una hipoteca per la qual ningú
no pot ser desnonat, perquè és una hipoteca que és letal per al
medi ambient de cadascuna de les nostres illes. Per tant,
demanam que així com sembla que afirmen que no
s’acomiadaran tantes persones com deia, com a mínim acceptin
transaccionalment una quantitat econòmica perquè es puguin
mantenir aquests llocs de feina necessaris per a la supervivència
dels nostres espais naturals.

He de dir també que votarem a favor de totes i cadascuna de
les esmenes que ha presentat la coalició PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca i també evidentment les de la
diputada no adscrita la Sra. Margalida Font. 

Gràcies, Sr. President.
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(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per la defensa conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula el Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També en primer lloc, començaré pel
final, també donarem suport a totes les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista i dels diputats no adscrits presentats en
aquest bloc. 

Faré una breu defensa de les nostres propostes, la veritat és
que un dubte de l’eficàcia d’aquesta mena de debats, si no hi ha
sensibilitat respecte de la influència dels grups de l’oposició
quant a aquestes esmenes i sobretot quan la polèmica esdevé
voluntat de descrèdit i si no, no té altre camí, però crec que ens
toca i sobretot ho vull fer per un bloc que sí que m’agradaria
trobar algun punt de sensibilitat al Partit Popular per intentar
corregir la situació que provoquen aquests pressuposts.

En primer lloc, volia parlar de les polítiques d’habitatge.
Tenim un moment molt difícil com tots saben quant a gent que
s’està quedant sense casa, però tenim un parc immobiliari
enorme, no només de caràcter públic, però de caràcter fins i
tot... acompanyat per allò públic, amb ajudes a la banca que té
un parc immobiliari important i creim que és el moment, un
moment difícil, però un moment necessari de promoure
polítiques de lloguer i de fer de la necessitat, virtut en tota
aquesta polèmica. Hi ha uns acords aprovats per unanimitat en
aquest parlament en aquest sentit, però crec que és important
acompanyar-los econòmicament, si després els podem
rescabalar molt millor, aquesta hauria de ser la intenció, però en
tot cas el que no podem tenir és tanta gent sense sostre a les Illes
Balears.

Després, el que hi hagut en aquests pressuposts, vostès en
són ben conscients, és un desmantellament de totes les
polítiques ambientals, tots els programes ambientals han quedat
absolutament damnificats, s’ha salvat agricultura a base -ja dic-
de rebaixes molt importants en tots els programes, programes de
qualitat ambiental, els programes de canvi climàtic, els
programes de la Xarxa Natura 2000 quan se’n fa una bandera,
fins i tot de caràcter -jo diria- emblemàtic del que ha pogut
representar els espais naturals, tot el programa d’educació
ambiental ha estat desmantellat, íntegrament. 

També proposam que hi hagi plans d’ordenació del litoral,
crec que és un tema important i que l’hem de tenir present, però
com deia, hi ha una esmena, que és l’esmena 10102, l’esmena
62 del nostre grup, que són les aportacions a l’IBANAt i a
Espais de Natura.

Aquí sí que ens agradaria que el Partit Popular si no pot
admetre i no pot assumir aquests 2,5 milions que presentam des
del nostre grup faci un esforç de transacció. Han estat molt
d’anys o uns anys d’esforços en millora dels espais naturals, en
aquests moments hi ha una trentena de persones que estan sent
acomiadades, no és la primera tongada, ja és una progressió que

es produeix i realment, aquests espais estan quedant molt
malmesos; molt malmesos quant a la cura i la protecció que han
de tenir i després en la.., crec que diria, el valor estratègic que
tots hi aportam.

Declarar Reserva de la Biosfera, declarar Patrimoni de la
Humanitat la Serra de Tramuntana, fer declaracions d’espais
naturals protegits en declaracions formals com parc nacional,
com reserva, com parc natural i després no fer-hi les fórmules
de gestió que els han d’acompanyar és un frau a la mateixa
figura de protecció.

Per tant, sé que és complicat, sé que el moment és difícil,
però crec que s’ha d’intentar no fer aquest desmantellament tan
radical que plantegen aquests pressuposts i que ha apliquen per
poder-los exercir a partir de l’1 de gener.

També hi ha actuacions en espècies silvestres, hi ha una
sèrie d’actuacions que volem mantenir i la veritat és que la
baixa, en ella mateixa, també té la seva importància, és la
compra d’aigua dessalada. Comprenem que la dessaladora de
Ciutadella s’hagi de posar en marxa, comprenem que hi ha
d’haver actuacions també a Eivissa que s’ha de treure profit de
les inversions fetes, però mantenim que 14 milions d’euros cada
any per comprar aigua dessalada és una cosa absolutament
insostenible, ha estat un regal absolutament enverinat, la seva
acceptació serà d’un cost extraordinari sobre els ciutadans. Això
sumat al cànon de sanejament durà les economies domèstic a un
cost sobre l’aigua realment important en els propers anys. Si hi
sumam el de residus amb el de TIRME, hi sumam el de GESA
i les despeses obligatòries domèstiques que tenen totes les llars
de les Illes Balears amb independència de la seva capacitat
adquisitiva, és un tema per pensar-hi, és un tema per pensar-hi
perquè la gent no arriba a final de mes, i aquests 14 milions
d’euros per a aigua dessalada és una barbaritat, és una
barbaritat.

Per tant que se les quedi l’Estat, molt agraït al ministre que
ho va regalar, però aquests regals tan emmetzinats crec que ho
hem de pensar. I accept que no és fàcil. No es va exercir la
fórmula adequada més enllà de dilatar i diferir la seva recepció,
però la conseqüència de pagar aquestes quantitats in aeternum
o realment impressionant durant molts d’anys crec que és un
greu error. 

Per paga necessitam arreglar les zones humides, arreglar els
sòls contaminats, especialment una potència turística mundial
com són les Illes Balears, necessitam millorar la qualitat de
l’aigua, la rehabilitació dels torrents, necessitam moltíssimes
d’inversions a les Illes Balears i crec que hem de saber, en
aquests moments difícils, hem de saber prioritzar.

I aprofit només un petit detall que m’agradaria aprofitar,
perquè crec que aquest parlament s’ho mereix, de la meva
biografia, perquè realment se n’ha fet befa, i jo tenc una
biografia tan modesta que em sap greu que es pugui utilitzar per
bravejar del personal, perquè és que és modestíssima, no?,
pobre de mi. Vaig néixer el 65, en el 88 vaig acabar una... Sí,
però com que s’insisteix en un error meu, i la meva persona
necessita precisar-ho, jo vull que la cambra i el Diari de
Sessions coneguin que realment vaig treure unes oposicions
l’any 88, amb un expedient acadèmic a més modest, jo feia
feina de 8 a 3 dels 18 anys als 23 i vaig acabar la carrera com
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vaig poder, els ho reconec. Per tant jo en el 88 vaig treure les
oposicions, el primer examen; el segon examen el 89. Així com
van les oposicions d’Estat d’habilitats nacionals no va sortir
publicat fins a l’any 90. Vaig fer una suma difícil, pel que es
veu, en el Parlament, i vaig passar del 90 al 12 i vaig dir 32,
quan són 22, evidentment; fa 22 anys que som secretari i
habilitat nacional. Vaig treure plaça fixa devia ser el 93 o el 94,
molt abans d’haver conegut la Sra. Munar, i em va saber greu
que s’intentassin vincular les meves oposicions d’estat amb
ningú polític ni conegut, ni sabia jo qui eren en els 23 anys, que
en aquella sala es volgués vincular a la meva molt posterior
entrada a la política.

De totes maneres només perquè quedi constància de la meva
disculpa a la casa per aquest error aritmètic que vaig cometre,
i no doni per a més interpretacions, deix palesa quina és la meva
-ja dic- modesta biografia acadèmica i professional, que no dóna
tampoc per a més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I pel torn en contra del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Assabentats de la biografia del
Sr. Alorda li manifest, Sr. President, que m’ajustaré únicament
i exclusiva a les esmenes i deixaré el debat polític per al plenari.

En primer lloc fixaré la posició en relació amb les 23
esmenes presentades pel Grup Socialista, i les 4 registrades per
la diputada no adscrita, Sra. Margalida Font, al ser coincidents
sobre les mateixes matèries, i bé, també vull lamentar, em sap
greu, que no hi hagi ningú del seu grup per defensar les esmenes
que ha presentat.

Quant a l’esmena 9769, la substitució que demana el Partit
Socialista no s’accepta perquè la quantitat de 2 milions d’euros
es dedica a sanejament d’aigües, concretament per al cànon de
sanejament. Són compromisos plurianuals i de caràcter finalista
que no es poden destinar a altres objectius. 

9899, primera fase d’habitatges de protecció oficial d’Es
Migjorn Gran, no s’accepta perquè les limitacions
pressupostàries i d’altres recursos no permeten incloure més
actuacions.

Esmenes 9892, 93, 96, 97, 98, 9900 i 9901. Són rebutjades
perquè aquesta partida és una transferència de capital a
l’empresa pública ABAQUA per pagar amortitzacions de
préstecs adquirits en anteriors legislatures, destinats a inversions
realitzades per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental.

L’esmena 9761, si fa referència a combustible derivat de
residus, aquests estudis i controls són competència del Consell
Insular de Mallorca. El compliment del pla de vigilància
ambiental de la planta incineradora està sota supervisió del
Govern, que ho continuarà fent amb els mateixos mitjans que en
l’actualitat. Per tant també serà rebutjada.

Esmena 9877, que coincideix amb l’esmena 10222 de la Sra.
Font. Aquesta partida pressupostària no es pot modificar perquè
correspon a un préstec per pagar el 30% de les infraestructures
de gestió de residus derivades del Pla director sectorial.

Esmena 9879, que coincideix amb la 10244 de la Sra. Font.
Aquestes dues esmenes seran rebutjades perquè afectarien una
partida destinada a centres ecoambientals, manteniment del
centre d’interpretació d’Els Amunts i execució de l’oferta
educativa. Per tant no es pot emprar per a projectes de
rehabilitació.

L’esmena 9894 no és acceptada perquè és competència del
Consell Insular de Menorca.

Esmenes 9906, 9753 i 9907. No s’aproven perquè aquesta
quantitat està totalment compromesa en el contracte en vigor
dels mitjans aeris per a l’extinció dels incendis.

La 9756, aquesta partida té una dotació inicial de 125.000
euros; per tant no es pot introduir una afectació d’1 milió
d’euros.

L’esmena 9777 també serà rebutjada perquè el centre ja està
obert, i el seu manteniment es cobreix amb mitjans propis, el
centre d’interpretació Parc Natural Ses Salines d’Eivissa i
Formentera.

L’esmena 9903 no s’aprova perquè les tasques de
manteniment i millora ja estan contemplades en el pressupost
d’Espais de Natura Balear.

La 9895 tampoc no l’acceptam perquè el Govern, a través
del Consorci de fauna de les Illes Balears, ja executa les seves
competències en matèria de recuperació de fauna; per tant no
creim necessari cap conveni.

L’esmena 9863, que coincideix amb la 10208 de la Sra. Font
i Aguiló, és una actuació prevista i inclosa en els pressupostos
del 2013, juntament amb la reforma de la dessaladora de
Formentera. Per tant no procedeix aprovar aquesta esmena;
després de tants d’anys es durà ara a terme aquesta reforma.

La 9766, ajudes de lloguer per desnonaments hipotecaris,
hem de dir que la quantitat assenyalada en aquesta esmena
correspon a obres d’urbanització i dotació de serveis de la unitat
d’actuació de Campos, necessàries per a la recepció d’aquests
vials i la construcció i posada en servei de la nova escola
d’aquest municipi, la dotació d’1.576.620 euros. A més l’IBAVI
entre les actuacions per al 2013 inclou iniciatives per palAliar la
dramàtica situació dels desnonaments hipotecaris de les Balears.
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L’esmena 9862, que coincideix amb la 10206 de la Sra.
Font, no procedeix perquè en el pressupost de l’IBAVI per a
l’any 2013 ja s’ha inclòs una partida d’1.123.746 euros per
construir una promoció de 14 habitatges protegits a Sant Ferran.

Passaré ara a les 12 esmenes presentades pel PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

L’esmena 10127, la rebutjam, perquè al pressupost del 2013
ja s’han previst les aportacions corresponents.

La 10109, programes de qualitat ambiental, el programa a
què es refereix, el 441A, només incorpora les partides per al
pagament de préstecs de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental; per tant no pot ser aprovada.

L’esmena 10111, afrontar els reptes del canvi climàtic, he de
dir al Sr. Alorda que el pressupost del 2013 ja cobreix també la
planificació en matèria de canvi climàtic feta pel Govern de les
Illes Balears.

L’esmena 10113 no s’incorpora perquè el manteniment i
funcionament òptim de les estacions depuradores anirà en
benefici de la conservació dels espais integrats a la Xarxa
Natura 2000.

L’esmena 10115. Aquests programes ja estan garantits en la
dotació pressupostària. 

La 10105. El litoral ja es troba ordenat pels plans territorials
insulars i els planejaments urbanístics municipals; per tant no
s’accepta aquesta esmena perquè consideram que no hi ha
necessita d’afegir una nova ordenació.

L’esmena 10102 també la rebutjarem ja que el Govern
continua aplicant el programa de manteniment i adequació de
les depuradores i dessaladores.

Referent a l’esmena 10117, també la rebutjam perquè
aquestes actuacions ja estan garantides amb la partida per al
servei de protecció d’espècies.

L’esmena 10119 no pot ser aprovada perquè l’Agència
Balear de l’Aigua no té competència en recuperació de zones
humides.

Les esmenes 10120 i 10122 no són acceptades perquè
l’Agència Balear de l’Aigua destina a comprar aigua dessalada
l’import de les anualitats que va acceptar el Govern el 2010 per
a Mallorca; a Eivissa i Formentera no existeix cap altra font de
subministrament.

I finalment l’esmena 10124, referent a neteja i rehabilitació
de torrents en lloc de comprar aigua dessalada, també serà
rebutjada perquè en els pressupostos de l’Agència Balear de
l’Aigua ja hi ha una partida superior a 2 milions per a neteja i
rehabilitació de torrents.

I així donaria per acabada aquesta primera intervenció.
Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. I en torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. A la primera intervenció ho he intentat
dir, que moltes vegades no s’acceptaven les coses perquè ja es
feien o ja es farien, i ara hem vist que sembla que tot ho fan. Bé,
açò és una qüestió de fe. Si fe és creure en allò que no es veu
haurem de tenir molta fe perquè de moment, fins ara, no ho hem
vist, fins ara no ho hem vist. Esperem i tinguem bona fe, i no
mala fe, i esperem des de la bona fe que a pesar que no ens votin
les esmenes ho faran. 

No sé què els costa votar-ho si tanmateix ho faran. Jo els
donaré tot el mèrit, no diré “no, ho van fer perquè el Grup
Socialista va presentar una esmena”. No, no, diré que ho han fet
perquè el Grup Popular i el govern del Partit Popular són
extraordinaris gestionant medi ambient, gestionant recursos
hídrics, i en aquest sentit, per tant, esper que així com en aquest
segon pressupost ara ja d’aquest govern, que avui estem
discutint, ho facin, ho facin tot, tot i que no consti, no permetin
que consti afectat en els pressupostos. 

Vostès diuen que no poden aprovar-nos esmenes també -és
un altre argument que he sentit reiterat- perquè aquella partida
està destinada a tal cosa. Bé, precisament per açò feim esmenes,
perquè la destinin a una altra cosa de la que vostès pretenien
destinar-la; si no, no ho... La decisió del Govern de gastar els
recursos així com vol no és sobirana, és sobirana d’aquest
parlament, i per açò l’oposició pot fer esmenes i dir “miri, dels
23... -perdó- dels 27 milions d’euros d’inversions reals en
matèria de recursos hídrics...”, vostè ha dit que es gasten en
pagar interessos, interessos d’actuacions anteriors, despeses
financeres. Aquí, segons la memòria de l’ABAQUA, es gasten
15.142.872 euros a pagar interessos i per tant 13.399.177
corresponen tant al manteniment de la depuració -aquests 13
milions- com a les concessions (...) euros, com als imports
d’inversió nova, 12 milions d’euros en inversió nova. I de la
inversió nova nosaltres els deim que afectin 2,5 milions per a
una depuradora a Ferreries, que el Sr. Monerris dimarts que ve
haurà de votar els pressupostos. Si amb aquests 12 milions
pensen fer la depuradora doncs diguin-ho, però no em digui que
les partides estan afectades per pagar interessos perquè només
és el 17,37% que està afectat per pagar interessos. Hi ha
manteniment -i aquí entraria en la resta de qüestions que li he
plantejat en qüestió de recursos hídrics- com també hi ha prou
recursos, 12 milions, per a obra nova.
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I dins aquestes partides què més que vostè pugui beure un
cafè amb aigua de l’aixeta sense sal a Ciutadella, perquè
evidentment l’aigua és totalment salobre a Ciutadella; tenim una
dessaladora, regal d’un ministre de Medi Ambient que en
aquesta comunitat autònoma recordam reiteradament i no
gratament, especialment, que també va presidir el govern
d’aquest govern, que es diu Sr. Jaume Matas Palou, i que
evidentment es va regalar unes dessaladores que en aquests
moments no només hem de pagar sinó que, a sobre, hem de
mantenir tot i estar aquesta aturada, i que també es pagarà
durant molts d’anys.

Evidentment 14 milions d’euros per comprar aigua estic
d’acord amb el Sr. Alorda que són molts de recursos; per açò
entenc que està molt bé que destinem una part d’aquests
recursos, una part, a les millores ambientals que proposa el PSM
i per això ho votarem; així i tot hi ha marge suficient per poder
destinar 600.000 euros a poder solucionar els problemes d’aigua
que té Ciutadella i de preu d’aigua greus que té Ciutadella.

Em diu també que en qüestions de consorcis el Govern
compleix les seves competències, però les compleix a Mallorca
i d’una manera molt irregular o molt petita a Eivissa, però a
Menorca no fa cap tipus d’actuació, no té ningú destinat a
manteniment de fauna silvestre. Ho fa el GOB en aquests
moments amb recursos propis com bonament pot, perquè vostès
els han negat el conveni que havia tingut durant molts d’anys
abans, (...) recursos propis, fins i tot la gent apadrina metres
quadrats d’aquest centre per poder mantenir el centre d’animals
del GOB perquè a Menorca el Govern no fa la seva feina, no fa
la seva feina ni deixa que la faci el GOB. Posin recursos, posin
persones; però evidentment com han de posar persones si estan
acomiadant tots els treballadors públics de cadascuna de les
Illes?, que evidentment si hi ha manco treballadors difícilment
podran fer la seva feina. 

Diu el Sr. Company que els focs s’apaguen a l’hivern, però
evidentment si els focs s’han d’apagar a l’hivern necessitam
persones que facin nets els boscs per poder apagar els focs
abans que el bosc creim, i necessitam personal perquè els espais
naturals, que són el bé més preuat que tenim, el bé més preuat
d’aquestes illes després de les persones que hi vivim són els
nostres espais naturals, si reduïm el seu manteniment, la seva
conservació, perdrem no només valors emblemàtics que ens
donen de menjar a través de la indústria turística, com són la
Serra de Tramuntana, com són Ses Salines d’Eivissa, com són
l’Albufera des Grau de Menorca i tants altres espais, no només
perdrem açò, com ja he dit a la primera intervenció, sinó que
perdrem una part important del més preuat que podem donar als
nostres fills. 

La crisi econòmica és molt dura, sabem que hi ha dificultats,
però evidentment el manteniment dels espais naturals és un
valor primer per a unes illes com les nostres, petites, petites
perquè fins i tot Mallorca és una illa petita, i
mediambientalment febles, molt febles, i per tant necessiten de
tot el suport públic. És cert que els privats, els pagesos, els
propietaris de molts d’aquests espais fan esforços per mantenir-
los, però tot sols no poden i necessiten el suport de
l’administració. Per tant és imprescindible el suport de
l’administració per tal de mantenir els nostres espais naturals,
com també és imprescindible el suport per part d’aquesta

administració a les persones que ho passen més malament i
estan perdent els seus habitatges. 

Per tant, crec que les obres d’urbanització que per segon any
posen en aquests pressuposts, es poden resoldre d’una altra
manera. Han renunciat a altres obres d’urbanització a altres
indrets, poden renunciar també a aquest, a favor de les persones
que es veuen expulsades del seu habitatge i no tenen on anar en
aquest hivern fred, no només meteorològic, que patim, sinó fred
socialment i econòmicament i no saben on anar per trobar un
mínim d’aixopluc. 

Evidentment i lamentablement ni persones, ni entitats, ni
colAlectius, excepte les grans superfícies comercials, sembla que
últimament troben aixopluc en els braços d’aquest govern que
patim i que evidentment continuarà actuant de la mateixa
manera, per com manifesten vostès que aprovaren els
pressuposts, sense acceptar ni una de les propostes que
l’oposició bonament els fa, perquè intentem entre tots millorar
una mica més la vida dels nostres conciutadans.

Gràcies, Sr. President per la seva comprensió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ni una, jo en altres debats que havia
tengut, una transacció, un gest, sigui en la quantitat, sigui en la
baixa, Sra. Pons, perdoni'm el colAloquialisme, però enrotllin-se.
Jo crec que hi ha un moment per transmetre que som 59
ciutadans de les Illes Balears els que som en aquest parlament,
hi ha una gent que jo crec que creu en la democràcia, el que han
entès o el que han estudiat, que creuen que tenim una influència,
sobretot el Govern en la seva responsabilitat de gestionar el
pressupost i executar-lo en les seves prioritats i amb la majoria
que té, és el Govern; però que els 59 que som aquí, a l’oposició
o donem suport, tenim un nivell d’influència en coses honestes,
en coses raonables, en interessos generals, però de distintes
sensibilitats per tenir una capacitat de ser aquí, dir-ho,
transmetre-ho i que sigui recollit. Comprendrà que cada vegada
tenim una sensació, que la té tothom, de treatralització absoluta
i la sensació de si ho paga. I això és molt greu, perquè la idea de
si tot això val la pena l’estam ajudant a transmetre tots. Jo li
agrairia que miri amb estima alguna cosa, sé que moltes d’elles
no els agraden ni poc, ni molt, ni gens, però en algun punt
podran trobar una espurna que permeti, ja dic, el gest gairebé de
cortesia parlamentària, de trobar una cosa, que si després té un
punt, millor.

Jo crec que hi ha un tema, la magnitud del qual no hem
calibrat prou. Ho ha fet aquest parlament mitjançant votacions
unànimes el tema dels desnonaments, la quantitat de gent que ha
quedat sense casa, però realment com ho hem recollit en els
pressuposts és a la baixa. Vostè em diu que ja hi ha iniciatives.
Sí, però n’hi ha menys de les que hi havia, quan la magnitud del
problema ha multiplicat i som conscient de la dificultat, doncs
no sé, crec que hi hauríem de fer un plus. Tenim el mandat
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parlamentari de fer-lo, cerquem com ho podríem fer. Com a
mínim no expressar cofoisme.

El tema de l’IBANAT no l’he entès. Jo li he dit que s’ho
miri, nosaltres li agrairíem molt que fos amb aquesta esmena ,
la 10102. Vostè ens ha dit que hi votaria en contra perquè les
EDAR estan -si no ho he entès malament-, perquè les EDAR
estan ja cobertes. Jo li demanava per mantenir les aportacions
a l’IBANAT i a Espais de Natura, és a dir, als espais naturals.
No té res a veure amb les EDAR, o jo ho he entès malament i li
deman que m’ho retorni, però la RGE núm. 10102 té a veure
amb la gestió dels espais naturals, amb les brigades d’incendis,
amb les brigades de protecció natural i no té a veure amb les
EDAR. És ver que necessitam el 441A, que són les baixes, en
som conscient. S’ha fet un increment important que jo salud,
però que si no el podem fer tot en un any, perquè hem passat
molts d’anys amb magror, si el pot millorar enguany en aquest
moment tan difícil el tema de les estacions depuradores, però no
tant com desitjava el conseller, nosaltres l’acompanyarem,
l’acompanyarem en la crítica també, en la crítica que pugui
suportar. 

Certament s’ha fet un esforç en aigua, es veu en aquest
pressupost i es veu sobretot en el cànon, evidentment, tenen
molts de doblers nous a través de la macro pujada del cànon.
Però vegem si una part d’aquests recursos que fins ara s’hi
destinaven, els podríem dedicar a Espais Naturals. Espais
Naturals, com s’ha dit,  és una de les joies de la corona, és un
dels espais emblemàtics a tots els nivells, ho és com a pulmó, ho
és com un nivell de dignitat del país, per també donar a la
biodiversitat un espai dins occident, dins una potència turística,
també hi ha aquest element de sostenibilitat, però no hi ha cap
dubte que també és un actiu turístic i és un actiu econòmic. I per
tant, com a tal, creim que aquesta idea de reduir-lo tan
dràsticament com es fa en aquests pressuposts, amb tants
d’acomiadaments com es fan, que els acomiadaments són la
punta de l’iceberg de la quantitat de gent que no es torna
contractar, dels contractes que han quedat pel camí, és realment
una situació de reducció molt dura la que planteja aquest
pressupost.

Jo li demanaria que ho intentin, quasi li agrairia que no em
contesti ara, m’estim més anar-me’n amb la incògnita d’una
obertura, ja em donarà la desilAlusió en tornar-hi. Un intenta
cada matí encara, quan ve cap a aquesta casa, mantenir la
ilAlusió d’influència política, tot i que sigui des de la
discrepància ideològica, en fi, tot el que vostè pugui dir ja li ho
dic jo. Però crec que també aquest gest seria bo recuperar-lo,
governin uns o governin els altres. Crec que un retroalimenta
l’altre i a veure si corregim la percepció social que tenim tots
plegats, tots plegats, serà pels motius que siguin, no hi entraré
ara, però jo crec que ens hi jugam més que a primera vista pot
semblar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular Sra. Pons té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup, com no pot ser d’una altra manera, donarà suport a
aquest projecte de llei de pressuposts perquè estam segurs que
compleixen els objectius d’equilibri, austeritat i eficiència. A
nosaltres ens ha correspost governar en una època de dificultat,
una època de caiguda d’ingressos i amb una economia que
pateix els efectes de l’esclat immobiliari. A més, hem de fer
front a un elevat endeutament, que es va disparar durant
l’anterior mandat del pacte. 

Per açò les prioritats han consistit en quantificar el deute i
evitar que continués augmentant i, sobretot, pagar a proveïdors,
entitats i associacions que arrossegaven factures pendents
d’abonar de l’any 2008. No és fàcil ni agradable políticament
haver de dir que no a iniciatives i peticions que pretenen obtenir
aportacions de capital públic, ajudes i subvencions, però aquesta
no és la nostra política, perquè nosaltres som conscients que no
podem viure sobre les nostres possibilitats. I avui aquest
projecte de pressuposts constitueix un exercici de
responsabilitat.

Per tot açò, valoram l’aportació de les esmenes que han
presentat els grups de l’oposició en aquesta matèria, però no les
podem acceptar. Evidentment també li vull dir al Sr. Alorda que
l’esmena 10102 ha estat un error meu i que la deixaria per al
plenari i ja li contestaria. 

Ara -sí, president- el darrer és sentir rallar el Sr. Borràs de
fe. Fe li demanaria que tingués jo, que ens deixés governar, que
ens deixés fer feina, que ens deixi acabar aquesta legislatura,
que intentarem refer tot allò que vostès fan desfer, Sr. Borràs. I
si rallam de Menorca més encara. Més valdria que ens expliqués
avui el que vostè va fer quan era conseller. Expliqui'ns-ho.
Vostè pot riure Sr. Borràs, expliqui'ns-ho, perquè li assegur i no
li ho dic amb ànim d’ofendre, però jo li assegur que a dia d’avui
jo encara no ho sé, encara no ho sé

Tot i amb açò, aquí s’han presentat unes esmenes i s’ha de
ser conseqüent. No podem desviar a Xarxa Natura 2000 allò que
recursos destinats a prevenció i extinció d’incendis i a la vegada
criticar que es redueixi aquesta partida. També he de destacar
que el Govern ha presentat en aquests pressuposts dues
actuacions que eren reclamades des de feia molts d’anys i que
per fi ara es duran a terme: la promoció de 14 habitatges
protegits a Sant Ferran i la millora de l’emissari de Formentera,
juntament amb la dessaladora. Tots els centenars milions
d’euros que va gastar l’anterior govern del pacte, serà un
Govern del Partit Popular qui ho ha pressupostat i executarà
aquestes dues obres.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 15, medi ambient, recursos hídrics,
territori i habitatge. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i
Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

I demà, a les 10 del matí, els torn esperar aquí.
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