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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam el debat número 10, abans de començar... un minut?,
un minut.

(Pausa)

Molt bé, bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
abans de començar els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Rosa Bauzá.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Vicent Serra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs, Xico Tarrés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Toni Alorda, David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, començam el debat número 10, de totalitat,
agrupació de la Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, amb les seccions i entitats afins. Esmenes
a la totalitat del Grup Parlamentari Socialista, Secció 15, RGE
núm. 14237, 14467, 14468, 14470, 14471, 14474, 14478,
14479, 14507, 14508, 14509, 14510 i 14512. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, a la Secció 15, esmenes RGE núm. 14653,
14656, 14578, 14657, 14655 i 14659. 

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:

Pel que fa a aquestes esmenes a la totalitat, simplement les
donam per defensades en els seus termes i deixam el debat pel
Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Alorda, té deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Igualment pensam que és un debat
propi amb el conseller i de totalitat de les polítiques d’aquesta
conselleria i, per tant, també remetem el debat al Ple del
Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Virtuts Marí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. També manifestam l’oposició a les
esmenes a la totalitat presentades reservant els arguments per a
la seva oposició per al debat de plenari com han fet els meus
predecessors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, doncs passam a la votació de les
esmenes a la totalitat de la secció 15, Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori. Si cap no demana la votació separada
es procedirà a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, la votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

(Pausa)
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(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, passam al debat número 11, de globalitat,
agrupació de la secció 15, Agricultura i Medi Ambient, amb les
seccions i entitats afins. B. Esmenes parcials, per part del Grup
Parlamentari Socialista a la Secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al programa 533A,
Conservació i millora del medi natural, esmenes 14310, 314,
315, 323 i 439; al programa 533D, Gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques,
esmenes 14322, 14441 i 14455; al programa 533F, Espècies
silvestres, conservació i sensibilització, esmena 14293; al
programa 533G, Gestió de la sanitat forestal, esmena 14440; al
programa 711A, Direcció i serveis generals, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, esmenes 14543, 14238
i 14239; al programa 714B, Foment del sector agrari de les Illes
Balears, esmenes 14240, 243 i 244; al programa 718A,
Recursos marins i ordenació del sector pesquer, esmenes 14242,
245 i 241. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, esmenes 14678 i 679;
al programa 443B, Qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental, 14664; al programa
443K, Seguiment i vigilància del canvi climàtic, la 14665; al
programa 443L, Espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura
2000, 14666; al Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes
Balears, esmena 14655; i als Serveis de Millora Agrària SA,
14659.

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:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria que
costàs que retiram l’esmena número 14455.

A partir d’aquí sí que explicaria que de les esmenes que hem
presentat el nostre grup a aquesta secció, a la part que ens toca
fer el debat ara mateix, parlaríem bàsicament de dos blocs en els
quals es poden englobar les esmenes que hem presentat, dos
blocs clarament diferenciats, un -podríem dir- dedicat al que és
agricultura i l’altre dedicat al que seria més bé polítiques
mediambientals.

Sobre agricultura i sense entrar, per ventura, al detall de
cadascuna de les esmenes, sí que són en general esmenes de
suport a distints aspectes que pensam que no tenen reflex en els
pressuposts presentats pel Govern actualment. Així, podem
trobar tant esmenes que demanen augments o demanen partides
per donar suport a l’agricultura ecològica com per altra banda
a les cooperatives agràries, grans oblidades d’aquest govern
durant aquests dos anys o també de suport al sector lleter, molt
afectat pel canvi en les polítiques europees. Hem de dir que en
aquest sentit crec que són esmenes perfectament assumibles tant
per la quantia com per l’objectiu que tenen. 

Si passam al que serien esmenes de caire mediambiental, en
trobarem tot un seguit que fan referència a millores puntuals,
millores de manteniment i educació tant a l’Albufera del Grau
com al Camí de Cavalls..., en concret podríem esmentar la
14310, la 14314, 14315 o la 14441, aquesta darrera una esmena
per a la posada en funcionament i manteniment del Centre
d’Interpretació del Parc Natural de Ses Salines a Eivissa, que
totes van en aquest mateix sentit, d’adequació, millora d’una
sèrie d’indret que consideram important pel que serien els
objectius de la Conselleria de Medi Ambient.

També hi ha esmenes que crec que val la pena esmentar com
són les que fan referència al control de la processiònaria o el
control de plagues en matèria de sanitat vegetal i les més
abundants econòmicament, a les quals dedicarem un poc més de
temps serien la 14323, que fa referència a l’augment del
pressupost de l’IBANAT, clarament destinat a la recuperació de
les zones afectades pels greus incendis que varen ocórrer aquest
estiu, els més greus de la història de la nostra comunitat
autònoma, que varen afectar bàsicament els municipis
d’Andratx, Estellencs, la Serra de Tramuntana, però també Artà
en el cas de Mallorca. I no es pot destriar de l’objectiu que pot
tenir aquesta esmena la segona a la qual feim referència, que és
la 14322, que parla de la creació d’un nou programa per a gestió
i manteniment de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la
humanitat, un aspecte que hem reclamat any rere any, que es
doti econòmicament d’una partida pròpia per a la gestió de la
Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, hem
trobat resposta negativa cada any per part del Govern, però
pensam que ara que ens lamentam tant que s’hagi cremat la
Serra de Tramuntana, ara que la posam en valor pels greus
incendis que hi varen ocórrer, per ventura hauríem de mirar
enrere i fer la valoració de si realment ens ha preocupat tant, si
realment ha preocupat tant al Govern de les Illes Balears la
Serra de Tramuntana, fins que ens hem trobat amb aquests greus
incendis que ens obliguen precisament que el Govern hi dediqui
una acció important.

I ens sorprèn que després de tanta retòrica, després de tant
de parlar de tan important com és la Serra de Tramuntana, del
que hem d’ajudar a aquests municipis que es varen veure
afectats per aquests incendis, a l’hora de la veritat ens trobem
que el pressupost que hi ha destinat dins la partida de
l’IBANAT és de tan sols 300.000 euros. Per tant, proposam que
s’augmenti fins a 2 milions d’euros el que es destini a la
recuperació d’aquestes zones afectades. 

Pensam, com dèiem abans que no es pot destriar, aquesta
esmena en el sentit que l’esforç ha de ser no només de paraula,
sinó també aquest esforç s’ha de notar econòmicament en la
recuperació de la Serra de Tramuntana, però no ens podem
quedar aquí, no podem reaccionar, no podem actuar només
després d’un incendi, sinó que hem de tenir una política global
per al que és un patrimoni importantíssim per a la nostra
comunitat autònoma i per a l’illa de Mallorca en particular.
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Per tant, crec que aquestes són els principals aspectes a
destacar de les esmenes que ha presentat aquest grup
parlamentari a aquesta secció, a aquesta part de la secció de la
qual estam parlant en aquests moments i deixarem la defensa
conclosa en aquests moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. 

Els he de dir, senyores diputades i senyors diputats, que per
un error meu he girat malament un full i m’he deixat per llegir
una part de les esmenes de MÉS i les dels diputats no adscrits
Sra. Font i del Sr. Pastor. Per tant, ho faré ara, vull dir les
esmenes que faltaven per dir de MÉS són al programa 443M,
Educació ambiental i societat, l’esmena 14667; al programa
533A, Conservació i millora del medi natural, la 14668; al
programa 533F, Espècies silvestres, conservació i
sensibilització, la 14670; al programa 533G, Gestió de la sanitat
forestal, la 14660; de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears, la 14680; dels Serveis de Millora Agrària, SA, les
14662, 681, 698 i 712.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló a la Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, al programa 443C, Gestió de residus, la 14168; al
programa 443M, Educació ambiental i societat, la 14153; al
programa 711A, Direcció i serveis generals d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, la 14157 i 160; al programa 714B, Foment
del sector agrari de les Illes Balears, les 14159 i 158. 

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 711A, Direcció i serveis generals d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, la 14142.

Per tant, després d’haver fet la intervenció per part del Grup
Parlamentari Socialista, passam al Grup Parlamentari MÉS, i té
la paraula per un temps de deu minuts el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No ens deixi les esmenes pel camí,
que ja ens basta la contundència amb la qual són després
rebutjades pel Grup Popular. En aquest sentit ens oferim a
explicar més extensament i a fer les transaccions que calguin
sobre aquelles en què hi pugui haver alguna possibilitat
d’aproximació, perquè la veritat és la malenconia és una mala
medicina, i les pèrdues sistemàtiques de totes les esmenes
plantejades doncs animen poc, més en aquesta hora, a fer-ne una
defensa abrandada. En qualsevol cas ja dic que qued a
disposició del grup majoritari per a qualsevol aproximació, tant
sigui de les baixes com sigui de les quanties, com sigui de la
precisió del petitum sobre el que hem fet les esmenes, però sí
que ens interessa d’alguna manera el gest i el missatge polític
que transmeten les esmenes d’addició i d’afectació que hem
plantejat en aquest document.

Quant a agricultura, és veritat que el document que va enviar
el Govern a la Unió Europea parlava del perill d’extinció de tota
la nostra agricultura. Nosaltres, sense voler ser tan dramàtics,

certament el moment és complicat, és delicat, és difícil, però
hem volgut destacar alguns dels sectors que per part nostra
entenem que necessitarien un suport especial. En aquest cas la
primera és sobre el sector de cereals i lleguminoses de les Illes
Balears, aprofitant que per ventura és l’únic sector en el qual no
han estat..., jo diria satanitzada, la idea de la subvenció o de
l’ajuda a la producció en matèria agrícola, en aquest sentit hem
de reconèixer que el Sr. Company no ha participat de la cacera
de bruixes contra el suport d’allò públic a la producció privada,
doncs a veure si podria haver-hi aquesta sensibilitat que no s’ha
produït amb els altres sectors. No en parlem, per exemple, del
cultural, avui mateix al matí.

El tema de l’adquisició, també, de productes fitosanitaris, en
aquest cas ho precisam en cítrics, fruiters, vinya, oliverar,
cereals i hortícoles. Els programes de qualitat ambiental, que
també pensam que avui és un nínxol en el qual hem de treballar.

Els altres temes que també es mesclen dins aquest bloc, hi
ha els temes de medi ambient, que han estat estrictament aquells
que en aquesta legislatura han caigut en picat, els que són
estrictament de matèries de sensibilització mediambiental o
estrictament de polítiques mediambientals quant ho són des
d’un punt de vista filosòfic, per dir-ho d’alguna manera, un dels
quals és el repte del canvi climàtic. El programa de mesures per
afrontar el canvi climàtic ha quedat reduït a la mínima
expressió, una expressió per a nosaltres ridícula, i que tractant-
se d’un repte de caràcter planetari pensam que ens hi hauríem
de posicionar amb més ambició.

També els espais de la Xarxa Natura 2000 nosaltres
voldríem que fossin objecte de major atenció i disponibilitat
pressupostària. Ho dic des de la impotència de qui ha vist avui
entrar màquines sobre uns terrenys que haurien de ser zona
d’especial protecció per a les aus europees, però de manual,
com són Ses Fontanelles, una zona humida de característiques
inqüestionables, inqüestionables. Per tant, bé, tendrà un èxit
segurament reduït aquest gest que per part del nostre grup
voldríem fer sobre els espais de la Xarxa Natura 2000, però
certament és un dels espais que més interès veim. La veritat és
que ha estat avui l’única frontera que ha aturat el Partit Popular
de la utilització de l’entrada amb màquines dins espais protegits
-estic pensant en Son Bosc-; tota la resta de mecanismes que
han estat de protecció de caràcter autonòmic s’han resolt amb
una disposició addicional en qualsevol llei d’acompanyament
que per allà passava, però la Xarxa Natura 2000 no, té el
blindatge de la Unió Europea i per tant és un espai que val la
pena cuidar i val la pena preservar i posar en valor.

També tots els programes d’educació ambiental han
quedat..., la paraula que utilitzam a les esmenes és
desmantellats, perquè és que senzillament la quantitat que s’ha
mantingut al programa 443M respecte de la tradició que tenia
és..., bé, ha quedat en no-res. Així com la conselleria ha
preservat, fins i tot ampliat, alguns dels programes, per exemple
el tema relacionat amb l’aigua, n’hi ha hagut d’altres, el de
mobilitat és simptomàtic, però tots els afectats en qualitat
ambiental en general, educació ambiental, bé, ha estat
senzillament defenestrat dels pressuposto, i nosaltres pensam
que no, que l’única manera d’arribar a tenir una societat que
cregui i compromesa amb el medi ambient serà haver-la tenguda
sensibilitzada, haver-la tengut educada en tots aquests aspectes.
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També l’IBANAT. S’ha apuntat un dels aspectes més
rellevants, indiscutiblement, del que ha passat enguany,
l’incendi a Andratx. Nosaltres no hem volgut fer una precisió en
aquest aspecte perquè al final entenem que les partides queden
generalitzades, però subscrivim, i per cert anuncii el nostre vot
favorable tant a les esmenes dels diputats no adscrits com les
presentades pel Grup Socialista, però el que és cert és que les
partides d’IBANAT, més el que era l’empresa de gestió de
natura, Espais de Natura, han quedat també dràsticament
reduïdes, i per tant tot el que és la gestió dels parcs naturals, tot
el que és la gestió dels espais naturals. Els espais no basta
protegir-los amb una norma, no basta dir el que no s’hi pot fer;
llavors també cal una gestió de caràcter positiu, i amb aquestes
retallades que ha produït el Partit Popular doncs ens trobam en
una situació delicada, més havent-hi hagut doncs aquests reptes,
aquestes agressions com el que representa l’incendi de la Serra
de Tramuntana.

També actuacions sobre espècies silvestres, ha tornat quedar
també reduït a la mínima expressió: la foto de les tortugues,
alguna cosa amb els voltors..., però realment una gestió
important a nivell d’espècies silvestres, d’hàbitats protegits,
entenem que s’ha anat a menys.

Millora de la gestió forestal. Hem comanat un pla forestal,
a més no l’hem volgut fer des dels serveis interns sinó externs,
però això significa recursos, després. Aquests recursos no els
hem vist reflectits en els pressupostos, sinó que han quedat
difuminats entre una cosa i l’altra, i pensam que seria bo, fins i
tot a nivell de gest, que avui s’aprovàs una esmena en aquest
sentit en els pressupostos.

Després tenim a les empreses públiques també mesures
d’afectació perquè hi hagi un compromís específic, exprés, de
part del Parlament que una part del pressupost d’aquestes
empreses sigui destinat per exemple a ajudes a investigació
aplicada en matèria d’agricultura. Avui el que no està al dia
doncs perd el tren, i nosaltres tenim la sensació que aquesta
matèria de ser punters, de ser avantguarda, doncs més enllà de
les tasques meritòries que fan els nostres experts, els nostres
tècnics fent propostes, no compten amb un suport suficient,
entusiasta, per part de l’administració governamental, i per tant
creim que és necessari aquest recordatori a nivell d’esmena.

També els productes agroramaders locals. Tota la política de
producte local, d’implicar que la nostra gran indústria turística
compri producte local, que tengui ara prestigi a nivell..., per
exemple ara de consum de Nadal, creim que tot això ha
desaparegut o ha quedat a la mínima expressió. Hi ha gestos
privats quant a una..., a vegades veus un prestatge a una
superfície comercial, hi ha una implicació per part dels nostres
productors d’intentar colAlocar-se en aquest nínxol, però el
Govern com que se n’ha desentès; el seus grans aliats són les
grans superfícies comercials, la banalització del comerç i de la
gran extensió, i nosaltres notam a faltar doncs aquest carinyo,
aquesta promoció, aquesta posada en valor del producte local,
que és el que avicien totes les societats cultes del món.

També l’agricultura ecològica. El conseller apunta que sí,
que se li dóna suport. A nosaltres els consells específics ens
comenten tot el contrari, i en tot cas jo crec que seria positiu que
hi hagués aquesta afectació. No ha suposat un augment,
senzillament és quedar garantit que hi haurà aquesta aposta dins
els pressupostos de 2014, i creim que seria positiu pel que
representa de futur.

També en certificació i promoció de qualitat
agroalimentària, i de suport als consells reguladors. Pensam que
els consells reguladors estan fent una feina adequada, de
prestigiar els producte del qual garanteixen la qualitat, i que és
bo que tenguin aquest reconeixement, primer amb ajuda, però
també fins i tot avui de rebre un suport a una esmena presentada
en el Parlament, que crec que també la rebrien amb el valor que
mereix.

Joves pagesos, aquest debat l’hem tengut mil vegades en
aquest parlament, i també creim que seria positiu que hi hagi
alguna mena d’afectació, de compromís específic per donar
suport a la gent que fa aquesta passa, una passa difícil, una
passa compromesa, que és dedicar-se al sector primari des de la
joventut, i per tant que garanteixi la regeneració generacional
dins el nostre camp, que tant i tant necessitam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part de la diputada no
adscrita Sra. Fons i Aguiló té la paraula també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Tot seguit ja pas, de forma
molt breu, a defensar i mantenir les sis esmenes a la globalitat
presentades a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, i
referides específicament a l’illa de Formentera.

La primera, la 14153, fa referència a la rehabilitació
d’elements etnològics a la finca pública de Can Marroig, una
zona amb una degradació important, i tenim un objectiu:
l’objectiu d’aquesta esmena és mantenir el seu valor
patrimonial, una demanda que esdevé important, pel que té a
més de valor afegit a la nostra oferta turística.

La segona esmena, la 14159, ve motivada pels mateixos
regants, que solAliciten ajuts per al manteniment de les
instalAlacions, unes instalAlacions que vull recordar que no han
entrat en funcionament malgrat que aquest sigui un projecte que
es va començar fa ja deu anys, i per tant els regants tenen
seriosos i motivats dubtes que les instalAlacions hagin patit per
falta d’ús.
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La tercera esmena, la 14168 té com a objectiu cancelAlar el
deute i activar el pagament de la transferència de residus entre
la planta de transferència de Formentera i l’abocador de Ca Na
Putxa a Eivissa, i així corregir una desfeta que és el que
significa que s’obligui a pagar un sobrecost per el transport de
residus als residents a l’illa. Aquest sobrecost és un greuge cap
a la ciutadania de Formentera, i contrari a l’Estatut
d’Autonomia d’aquestes illes, si bé he de dir que per primera
vegada en aquesta legislatura, dos anys, dos anys ha tardat el
Consell Insular de Formentera, ara ja ha aconseguit tenir una
reunió conjunta entre el Govern, Consell d’Eivissa i el mateix
Consell Insular de Formentera, tots ells implicats, per arreglar
una situació conjunta per a l’illa. Però mentre estam a l’espera
d’una solució definitiva mantenim aquesta esmena, que esdevé
d’una importància cabdal per a l’illa de Formentera.

Seguint amb el projecte global de donar un estímul al sector
primari, la següent esmena, la 14158, va en la direcció de posar
les eines adients per mantenir els camps de l’illa treballats i
conreats, per així complir amb dos objectius: el manteniment
del conreu i colAlaborar també a una millor imatge turística de
Formentera. 

I ja per acabar, la darrera esmena presentada, la 14160,
pretén aconseguir els fons mínims per activar projectes
d’investigació en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca a
l’àmbit de l’illa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor i Cabrer... Sí, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. President..., si em permet, per indicació del Sr. Pastor he
de dir que les seves esmenes queden defensades en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I pel torn en contra, per part del
Grup Popular, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
aquesta primera intervenció fixaré, en nom del meu grup, la
posició en relació amb les 41 esmenes presentades en aquesta
secció relativa a agricultura i medi ambient. 

Començaré, idò, amb les esmenes del Grup Socialista. A
l’esmena 14310 demanen una aportació de 300.000 euros per a
les obres d’adequació, manteniment i millora del Camí de
Cavalls, quan vostès saben que aquesta és una competència del
consell insular; a més en aquests moments el Govern balear, a
través de la Conselleria d’Administracions Públiques i el
Consell de Menorca, fan feina conjuntament per a la redacció
del pla de seguretat d’aquesta ruta perimetral que estarà llest
abans de l’estiu amb el mapa de cobertura telefònica a tot el
camí.

Les esmenes 14314 i 315, els 270.000 euros que pretenen
destinar a obres d’adequació i manteniment del parc natural de
l’Albufera d’Es Grau responent a actuacions que ja estan
previstes i fins i tot pressupostades per a aquest any 2014. 

La 14323 proposa incrementar els pressupostos de
l’IBANAT per a la recuperació de les zones cremades pels
incendis forestals d’Andratx, Estellencs i Artà, amb una dotació
de 2 milions d’euros, quan aquesta quantitat ja està totalment
compromesa en el contracte actualment vigent dels mitjans aeris
per a l’extinció d’incendis. A més la Conselleria d’Agricultura
i Medi Ambient ja ha iniciat i du a terme des de ja fa setmanes,
amb la colAlaboració de voluntaris i altres entitats, totes aquestes
actuacions de reforestació. L’IBANAT i l’empresa pública
TRAGSA executen aquestes accions mitjançant un acord amb
el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

Amb la 14322 el Grup Socialista voldria crear un nou
programa per a la gestió i el manteniment de la Serra de
Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. Sincerament ens
sorprèn aquesta esmena, quan ni el govern del pacte ni el
Consell de Mallorca no van destinar cap partida per a aquest
programa, que ni tan sols no existia. Per tant mantenim els
recursos assignats, que consideram que són suficients.

La 14441 tampoc no l’acceptam perquè al Projecte de llei de
pressupostos ja està previst el manteniment del centre
d’interpretació del parc natural de Ses Salines d’Eivissa. Ens
tornen sorprendre quan demanen la posada en funcionament
d’un centre ja obert, i el seu manteniment es du a terme amb els
seus propis mitjans.

L’esmena..., no, perdó, aquesta està retirada. La 14293, el
conveni que proposen amb el Centre de fauna silvestre,
gestionat pel GOB Menorca, per exercitar les activitats que són
competència del Govern de les Illes Balears, amb una aportació
de 100.000 euros, no té cap sentit quan a través del Consorci de
fauna de les Illes Balears ja es realitzen les tasques de
recuperació. A més el Govern tampoc no té per què renunciar a
exercir les seves competències pròpies.

14440. El control de la processionària, així com altres
plagues que puguin afectar els nostres boscos, ja forma part del
programa de sanitat forestal. Per tant no acceptam afegir-hi
aquests 100.000 euros més perquè ja està previst i ja està
pressupostat.

La 543, el Govern durant aquest mandat destina 668.000
euros a donar suport i a fomentar l’agricultura ecològica a
Balears. A més la conselleria inclourà unes noves línies d’ajuda
en el pròxim pla de desenvolupament rural de Balears. Aquesta
esmena no s’accepta perquè l’import que pretén incorporar a la
secció 15 ja està pressupostat a la secció 19, concretament als
programes 721A, 612A i 612H.
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Les esmenes 14238, 239, 240 i 243, relatives a crear una
cooperativa agrícola a Formentera, línia de suport també a
cooperatives agràries, compra de productes fitosanitaris,
promoció de productes locals, impuls a l’agricultura ecològica,
no són aprovades perquè els imports que volen incorporar en
aquesta secció 15 ja estan pressupostats per cobrir el deute
públic de la comunitat.

Les esmenes 14244, 242, 245 i 241 consideram que no es
poden donar de baixa quantitats ja pressupostades per fer front
al deute públic i destinar-les a plans de reestructuració del sector
lleter, gestió pesquera de les reserves marines, promoció de la
marca de peix i gestió de recursos pesquers en el canal de
Menorca. A més a més, hi ha actuacions que ja es duen a terme,
com són els plans d’impuls i difusió per al consum de peix a
cadascuna de les illes, amb iniciatives conjuntes Govern balear-
consells insulars.

La 14678, relativa a un programa de millora del sector
productor de cereals i lleguminoses no l’acceptam senzillament
perquè el centre de 15204 no existeix. 

Pel que fa referència a les esmenes del Grup MÉS, la 14679,
que demana ajuda per a l’adquisició de productes fitosanitaris.
No pot ser acceptada pel mateix motiu que l’anterior del Grup
Socialista. El centre de cost 15504 no existeix.

La 14664, amb un títol tan genèric i gens concret, com
“milloram els programes de qualitat ambiental”. També la
rebutjam perquè la Direcció General de Medi Natural ja té
assignada i ja té prevista aquesta actuació. El programa 441A té
compromès el seu pressupost en expedients plurianuals que es
van executant. 

La 14665, que demana afrontar els reptes del canvi climàtic,
quan el projecte de llei ja cobreix i preveu la planificació en
aquesta matèria feta pel Govern.

La 14666, Espais de Xarxa Natura 2000, necessiten més
atenció ens diu l’esmena. Però el Grup MÉS s’oblida que el
Govern ja va iniciar el passat 4 de desembre, el procés de
participació per redactar els plans de gestió de la Xarxa Natura
2000 de Balears. Per tant, estaran elaborats durant l’any 2014.

La 667, també és rebutjada perquè els programes d’educació
ambiental creim que estan prou garantits amb la dotació
pressupostària actualment existent.

La 14668, petició d’increment en 2,5 milions les aportacions
a l’Ibanat. Tampoc no l’acceptam perquè aquest organisme ja
disposa del personal necessari i els recursos adequats per poder
dur a terme una correcta gestió dels espais naturals protegits.

L’esmena 14670, que demana mantenir actuacions sobre
espècies silvestres, quan estan garantides mitjançant la partida
que està destinada al servei de protecció d’espècies.

La 14660, amb el pressupost del Servei de sanitat forestal es
duen a terme els estudis per determinar l’evolució de les plagues
que més poden afectar els boscs de les nostres illes, a més,
d’actuacions puntuals a Eivissa i a Formentera. La conselleria
compleix les actuacions europees en sanitat forestal. I està
prevista una partida específica, destinada a actuar a la zona
incendiada d’Andratx. Respecte del Pla forestal, està pendent
d’aprovació i s’executarà segons el pressupost.

La 14680, es considera suficient la partida destinada a
investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i
pesca.

Tampoc no acceptam l’esmena 14662, perquè a la promoció
dels productes agroalimentaris locals ja s’hi destina una partida
de 57.000 euros, una quantitat dimensionada a l’actual situació
econòmica.

Pel que fa referència a la 14681, que demana més subvenció
per a l’agricultura ecològica, la conselleria continuarà amb els
programes de suport als 666 productors adscrits en el Consell
Balear de producció ecològica, que el Govern reconeix com a
única autoritat per al control d’aquests productes
agroalimentaris ecològics.

La 14698, sobre polítiques de certificació i promoció de la
qualitat agroalimentària, a través dels consells reguladors
tampoc no serà acceptada perquè la seva motivació no és
competència d’aquesta empresa pública ni s’ajusta a les
possibilitats de gestió.

I també rebutjam la 14712, senzillament perquè el sector no
ha demanat cap banc de terra per a joves pagesos.

Quant a les esmenes presentades per la Sra. Font i Aguiló,
la 14168, que pretén destinar 3,2 milions a cancelAlar el deute i
pagar la transferència de residus entre la planta de transferència
de Formentera i l’abocador de Ca Na Putxa d’Eivissa,
actualment no existeix cap deute del Govern de les Illes Balears
per aquest concepte, tota vegada que la competència en la gestió
dels residus sòlids urbans és competència dels consells insulars.

La 14153 pretén desviar 90.000 euros a rehabilitació
d’elements etnològics de la finca de Can Marroig, quan aquesta
partida va destinada al programa de centres ecoambientals,
també en el manteniment dels centres d’interpretació d’Els
Amunts i l’execució de l’oferta educativa, que consideram molt
més prioritàries.

L’esmena 14157, la construcció de la Cooperativa Agrícola
de Formentera, no és competència d’aquesta secretaria general.

La 14160, que demana ajudes per a projectes d’investigació
en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca també a Formentera,
no l’acceptam tampoc perquè l’import que es pretén incorporar
correspon a partides incloses dins el pressupost de FOGAIBA,
per a recerca d’aquests sectors en l’àmbit de les Illes Balears.
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La 14159 proposa 60.000 euros per al manteniment de la
xarxa de la comunitat de regants, també de Formentera, perquè
l’única partida prevista està destinada a millora de les
infraestructures de regadius existents a Balears.

I finalment, l’esmena 14158, foment per al sector agrari a
l’illa de Formentera, tampoc no és acceptada, ja que l’import
que vol incorporar correspon al foment del sector agrari de les
Illes Balears, que ja està inclòs dins el pressupost del
FOGAIBA.

I finalment, l’única esmena presentada en aquesta secció del
Sr. Pastor, la 14142, que proposa destinar 1,2 milions d’euros a
contractació urgent per a la neteja de torrents, en els pressuposts
de la Direcció General de Recursos Hídrics ja està contemplada
una partida per a neteja i manteniment de torrents. Per tant, és
una actuació que ja està prevista i una esmena reiterativa.

Sí, president, fins aquí seria la meva primera intervenció
respecte de les esmenes a aquesta secció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ja veu què hem fet perquè pogués
acabar. En 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:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc vull manifestar el
suport que donarem a totes les esmenes del Grup MÉS i a les
dels diputats no adscrits, no ho he dit a la primera intervenció,
però voldria que quedàs clar.

I bé, del Grup Popular què podem dir? Hauria bastat una
frase per a tota aquesta intervenció que ha fet, si ens hagués dit
“no n’acceptam cap”, ho hauríem entès igual de bé. Hem de
lamentar un any més, la manca, no ja de suport, sinó la manca
de voluntat d’arribar a acords, perquè hi ha algunes esmenes que
han estat rebutjades mitjançant tecnicismes, no diuen, això és
una bona idea i ho podríem arreglar per aquesta altra via, no; el
tema és ho rebutjam tot de pla, perquè no feim comptes moure
un sol cèntim d’euro d’aquest pressupost. Idò això és molt bo de
resumir, no acceptam cap esmena de l’oposició i ja està. No
importava anar tant al detall, que tanmateix no aporta res al
debat, no ha aportat res al debat polític.

Jo li contestaria que per exemple les millores que proposam
a l’Albufera des Grau, em diu que ja està fet. Si ja estigués fet
no hi hauria motiu perquè el nostre grup presentàs aquestes
esmenes. La nostra percepció és que hi ha molt per fer i que
aquest pressupost no ho preveu.

Del Camí de Cavalls em diu que fan un pla. És que vostès
darrerament es pensen que escrivint una llei, fent un decret,
aprovant una proposició no de llei o una proclama en el
Parlament, la realitat canvia, i la realitat no canvia. Fer un pla
no serveix absolutament per a res, si no hi ha una dotació
econòmica i digui’m on és aquesta dotació.

El mateix li diria del Centre de fauna silvestre del conveni
amb el GOB que li proposam en el cas de Menorca. L’excusa
que em posa o l’explicació és que el Govern no renuncia a fer-
ho directament. Si el Govern no renuncia a fer-ho directament,
jo deman, per què el Govern no ho fa? I si el Govern no ho fa,
però té previst fer-ho, digui’m on és la partida pressupostària
per fer la recuperació de la fauna silvestre a Menorca. I, si no,
per què no tornen al sistema que hi havia hagut abans que era un
conveni amb el GOB i que és allò que nosaltres els proposam
aquí. Això és el no pel no, que és el que ens solem trobar
habitualment.

Del Parc de Ses Salines també ens diu que la nostra esmena
és innecessària i que ja es fa. Bé, no es fa res, hi ha un local
cedit, pel que sabem, per l’església. I ja que el Govern no
l’aprofita ni hi fa absolutament res, ens podem trobar en què
l’església reclami el local i deixem de tenir fins i tot aquest
local. Per tant, què haurem aconseguit? Menys d’allò que tenim
ara. Per tant, no ens serveix d’explicació això que ens ha dit.

Respecte d’agricultura. Tot ja es fa, tot està previst, tot ho
farem dins el Pla de desenvolupament rural. No és cert, no hi ha
cap línia de suport real a l’agricultura ecològica. Queda clar que
no volen donar suport a les cooperatives, ni al sector pesquer, ni
al sector lleter, ni a l’agricultura ecològica, això és el que ha
quedat clar de la seva intervenció. No hi ha una política pròpia
d’agricultura a les Illes Balears. Pagam i feim els projectes que
ens demana Europa, però no hi ha les especificitats aquí. Tota
la política agrària es redueix a dir, ara pagam, que és l’únic que
li hem sentit dir al conseller aquests anys. I ara pagam, però no
tenim una idea de cap on volem anar en el futur, ni de com
volem salvar aquest sector i que com molt bé s’ha dit aquí, sí
que feim documents per dir que l’agricultura a les Illes Balears
està en perill d’extinció, però la deixarem morir, no? Nosaltres
farem simplement el que ens digui Europa, quedarem bé, ens
farem quatre fotos de promoció del producte autòcton i amb
això ja direm que som els millors del món perquè els tractors no
surten el carrer. Aquest és el resum de la política agrària
d’aquesta legislatura.

I respecte, i ho he deixat al final a posta, em diu que ja es fa
la recuperació de la Serra. A mi m’agradaria que ho explicàs a
l’Ajuntament d’Andratx, a l’Ajuntament d’Estellencs,
expliqui’ls que amb voluntaris i amb la voluntat del Sr. Cañete,
a qui encara no li hem vist el pèl, amb tot això ho arreglarem
sense posar-hi un duro. Bé, hi posaran 300.000 euros, llegeixi’s
la memòria d’IBANAT, diu 300.000 euros, i és una vergonya!
Després de tanta comèdia com han fet, i permeti’m l’expressió,
300.000 euros es una vergonya, nosaltres pensam que si
realment el Govern hi tengués interès faria una mica més
d’esforç. Ara, la resposta que hem tengut, dir-nos que ho farem
tot a través de voluntaris ens pareix lamentable. Ja tendrem
oportunitat de comentar-ho sobre com s’ha fet la recuperació
d’altres zones afectades per greus incendis tant a les Illes
Balears, com a altres indrets de l’Estat espanyol i veurem com
aquesta proposta que fa el Govern de les Illes Balears i la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a l’any
que ve és ridícula, després de tanta comèdia, insistesc.
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I respecte de la Serra de Tramuntana, en fi ... ja la ignorància
-permeti’m que li ho digui-, la ignorància és brutal. Em diu que
l’anterior govern no hi havia posat res. Li recordaré una cosa, el
Sr. Bauzá l’elegeixen president del Govern dia 15 de juny del
2011, la Sra. Salom l’elegeixen presidenta del Consell dia 25 de
juny del 2011, i la declaració de Patrimoni de la Humanitat se
dóna a París dia 27 de juny de 2011. És a dir, em diuen que
hauríem de tenir una partida pressupostària per al Patrimoni de
la Humanitat abans d’estar-hi declarat! És ridícul! No es pot
venir a defensar amb aquest argument que es basa en la
ignorància més absoluta. I el més curiós és que vostès des de
l’oposició ens criticaven que nosaltres féssim campanya per la
declaració de Patrimoni. Com a mínim li deman que rectifiqui
l’argument i no em digui que això era una partida que no existia,
és que és ridícul, ja és el darrer, com a mínim tengui arguments
una mica seriosos. 

Jo li vaig dir al Sr. Company a la compareixença que va
tenir aquí -i amb això acab- que la Serra de Tramuntana és
Patrimoni de la Humanitat només se n’han adonat quan hi ha
hagut l’incendi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS... Sr. Alorda renuncia a intervenir. Per part de la diputada
no adscrita, Sra. Font, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que la votació
en contra del Partit Popular a totes i cada una de les esmenes, no
és cap sorpresa, jo crec que simplement no han sortit del guió
marcat i és no acceptar cap ni una de les esmenes presentades.

Simplement lamentam la poca implicació i voluntat política
amb la menor de les illes i esperam que d’avui al ple puguin
reconsiderar almanco alguna de les esmenes presentades. A
aquesta diputada se li fa molt difícil, li resulta molt difícil
entendre que no hi hagi ni una sola esmena que compti amb el
suport del Partit Popular.

Dit això, vull agrair als portaveus del Grup Parlamentari
MÉS i Grup Parlamentari Socialista per al seu suport a les
esmenes presentades per aquesta diputada i també dir que
tindran el suport d’aquesta diputada, però ho faré en el ple, ja
que per imperatiu legal no ho puc fer en aquesta comissió.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. 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. Mirin senyors diputats, el grup
parlamentari rebutja les esmenes presentades pels grups de
l’oposició i evidentment no ho feim perquè sí, per pura
discrepància ideològica, sinó que ho feim per coherència amb
el projecte de llei dels pressuposts de 2014, amb uns motius crec
ben justificats, almanco jo he intentat explicar-ho a la meva
primera intervenció. I també perquè aplicam el nostre programa
de govern, que és l’únic que garanteix plenament l’impuls a la
cohesió social i a la reactivació econòmica de les nostres illes.

En aquesta secció ha quedat clar que l’oposició es dedica a
presentar unes propostes, que ni tenen en compte les actuacions
que ja du a terme el Govern, com pot ser el suport a
l’agricultura ecològica, ni coneix les accions ja iniciades com
pot ser la redacció de plans de gestió o la reforestació i la
recuperació de les zones boscoses. 

Senyores i senyors diputats, però, vostès no poden
manifestar desconeixement, o ignorància, quan pretenen desviar
a la creació de cooperatives les partides compromeses i
pressupostades per eixugar el deute públic de la nostra
comunitat; un deute, precisament, que vostès saben es va
generar i es va incrementar en la seva major part durant el darrer
govern del pacte. Evidentment, que la decisió més fàcil i també
la més irresponsable, seria fer com feien vostès, no pagar,
acumular les factures i incrementar l’endeutament a raó a 1.000
milions d’euros. Però el Govern del Partit Popular, a diferència
de vostès, actua amb responsabilitat i paga els deutes, tant als
proveïdors com a les entitats financeres que en el seu dia varen
aportar els recursos. Per cert, gastats en unes inversions
silencioses que ningú no ha sentit ni ha vist mai, per tant, encara
no sabem en què consisteixen.

De tota manera, me reafirm amb allò que he dit a la meva
primera intervenció. Són rebutjades les esmenes, no obstant açò,
mirarem si de cara al plenari es poden aproximar postures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per tant, passam a la votació.
Senyores diputades, si fan el favor, passarem a la votació. Si la
Sra. Diputada manca... passarem a la votació de les esmenes
parcials a la Secció 15, Agricultura i Medi Ambient. Si cap grup
no demana votació separada, farem la 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, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Ara passam, i si cap grup no demana votació separada, a la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR PRESIDENT:

Igualment, si cap grup no demana votació separada, farem
la 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, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, farem la 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, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, moltes gràcies. Passam al debat número 12, i
crec que es produeixen substitucions d’alguns diputats. Bé, com
que ja eren aquí presents no fa falta que digui res, Sr. Borràs. 

Passam al debat número 12 de globalitat, agrupació de la
Secció 15, Territori i Transport amb les seccions i entitats afins.
Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, esmenes a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, Arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmenes 14536 i 537. Al programa 441A,
Proveïment d’aigües, esmenes 14292, 296, 302, 304, 305, 306
i 313. Al programa 441B, Sanejament i depuració d’aigües,
esmenes 14297, 298, 299, 301 i 303. Al programa 512A,
Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva Marc de
l’Aigua, esmena 14442. Al programa 513C, Ordenació i

inspecció del transport terrestre, esmenes 14461, 463, 464, 300,
456, 458 i 459. Al programa 513D, Infraestructures bàsiques,
esmenes 14453, 452 i 538. A l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, esmenes 14250, 251 i 252. Els Serveis
Ferroviaris de Mallorca, esmena 14324. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS. Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al programa 431B,
Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, esmena 14663.
Al programa 513C, Ordenació i inspecció del transport terrestre,
esmena 14654. Al programa 514A, Ordenació del litoral,
esmena 14669. A l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmenes 14671, 672, 673 i 674. Serveis Ferroviaris
de Mallorca, esmena 14661. 

Per part de la diputada no adscrita, Sra. Margalida Font i
Aguiló, a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmena 14156. A l’Institut Balear de l’Habitatge,
esmena 14164. 

I, per part del diputat no adscrit, Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, Arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmena 14145. Al programa 441B, Sanejament i
depuració d’aigües, esmena 14130. I al programa 513C,
Ordenació i inspecció del transport terrestre, esmena 14132.

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de procedir a defensar les esmenes
que hem presentat, volem anunciar que donarem suport a les
esmenes del Grup MÉS a la seva totalitat i també que donarem
suport gairebé a totes les esmenes presentades pels diputats,
diputat i diputada, no adscrits d’aquest parlament, perquè encara
que no tenguin adscripció sí que tenen legitimitat i, per tant, a
les seves esmenes, que compartim, els donarem suport, tant les
que afecten la Direcció General de Transports com les
d’Habitatge com les que fan referència a les infraestructures de
sanejament de la nostra comunitat. Simplement demanarem
votació separada i ens abstindrem, ja ho anuncii, a una esmena
del Sr. Pastor, la 14145, de demolició de les cases de Ruberts a
Sencelles.

I abans també que ens diguin, que segur que ens ho dirà el
portaveu del Grup Popular, bé, ja ens ho va dir l’any passat i
segur que ens ho dirà l’any que ve, els ho diré jo, algunes,
moltes de les esmenes que els presentam són idèntiques a les de
l’any passat perquè així com l’any passat ja ens deien que no
ens aprovaven perquè ho estaven fent, enguany segurament ens
diran, com ha passat en el debat anterior, que no ens les aproven
perquè ja ho fan. I fins i tot hem demanat l’ajuda i la vocació de
fra Juníper Serra, que tot ho pot i fins i tot ens du turistes
americans a dojo gràcies a la seva intercessió i a l’ajuda del Sr.
Bauzá, però ni ell ha estat capaç, el Sr. Fra Juníper Serra, de dir-
nos realment on ho estan fent allò que estan fent. 
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Per tant, ja dic, l’any que ve que serà el darrer any, el darrer
pressupost, el de 2015, d’aquesta legislatura i esperem també
que sigui el darrer redactat per un govern del Partit Popular,
segurament haurem de tornar a presentar les mateixes esmenes
que enguany perquè encara ho estaran fent, i així d’estar-ho
fent, d’estar-ho fent hauran passat quatre anys. En el pressupost
per al 2015, per tant, presentam aquestes mateixes esmenes. 

Clar, no diuen vostès, quan parlam sobretot d’aquesta
conselleria, passa pràcticament a totes, però especialment a
aquesta conselleria, els pressuposts són tan opacs, són tan opacs
que no diuen allò que faran, però tampoc no diuen allò que fan,
perquè simplement entenc que no fan, no fan ni allò que diuen
ni allò que no diuen, perquè la política, Sr. Company, li agrada
fer-la fora dels pressuposts, prefereix fer-la a cop de decret llei,
governen lleis, no governen pressuposts. És legítim, però
evidentment el pressupost també és important per a una
comunitat.

Esmenes, Aigua i Sanejament, primera fase de la tercera fase
del canal Salat, és una obra començada que necessita la seva
culminació. Hi ha tot un seguit d’esmenes que afecten temes de
sanejament, com les filtracions d’aigua de la platja de Canutells,
d’acord naturalment de la demarcació de Costes per 200.000
euros; l’emissari de la depuradora de Binidalí, la connexió als
Canutells, 600.000 euros; ampliació i adequació de la
depuradora de llacunatge d’Es Mercadal, 300.000 euros;
millores de les depuradores de Ciutadella, ja ho estan fent,
250.000 euros, ja ho han dit que ja ho estan fent, però
evidentment les depuradores segueixen tenint sempre grans
problemes, fins i tot l’alcalde avui diu que prioritza davant
altres actuacions la millora de les depuradores de Cala En
Blanes, ja ho estan fent, però l’alcalde ni se n’ha temut, i això
que és del Partit Popular; trasllat de l’estació de bombers del
Migjorn Gran, 500.000 euros, el Govern diu que no va amb ells;
eliminació de l’impuls del sanejament de Ses Salines de
Fornells, 450.000 euros; primera fase dels pluvials d’Alaior,
550.000 euros, serà la tercera vegada consecutiva
previsiblement que l’alcaldessa d’Alaior votarà perquè li facin
els pluvials al seu municipi, perquè ja ho estan fent, ho estan
fent, però no acaba d’arrancar la cosa; conducció d’aigua de
Llucmaçanes, 300.000 euros; millora dels pous municipals del
Migjorn Gran, 60.000 euros; plans insulars per ajudar als
ajuntaments amb les fuites que tenen les entrades d’aigua (...)
aquests municipis, 650.000 euros; compra d’aigua dessalada de
la dessaladora de Ciutadella, diu el Sr. Conseller que no ho pot
fer perquè encara no està posada en marxa la dessaladora, idò,
que la posin en marxa en aquests moments i després podran
ajudar a comprar aigua per rebaixar el preu, i anuncii que no és
incompatible aquesta esmena amb les que ha presentat el Grup
MÉS perquè evidentment podem desviar recursos d’aquesta
partida i igualment hi hauria prou si se (...) regularment; i neteja
de torrents, 300.000 euros també, que necessiten els torrents,
també el Sr. Pastor té una esmena en aquest mateix sentit, fins
i tot més ben dotada econòmicament, necessiten una actuació
urgent i ingent per part del Govern, per part de la conselleria.

Transport públic. Tenim en els pressuposts 60 milions entre
els Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports
de Mallorca, més 1,5 milions per compensar el peatge del túnel
de Sóller als residents, cosa que és de justícia i que no
qüestionam, evidentment, però ens hauríem de començar a fer
una pregunta, fins quan s’haurà de pagar peatge per anar a
Sóller? El president Cañellas va pagar un peatge polític a
conseqüència del túnel de Sóller, un important peatge polític, i
no va pagar més peatge que el polític gràcies a la prescripció, i
no era una prescripció precisament mèdica sinó judicial perquè
el delicte de finançament ilAlegal del Partit Popular havia
prescrit, si no el peatge del túnel de Sóller hagués estat molt més
important. 

Ahir vàrem veure com un altre episodi d’aquests peatges
gravíssims d’aquesta comunitat quan el president del Partit
Popular, el Sr. Bauzá, va dir, com a president de la comunitat
autònoma, que havia fet tornar, supòs que no els va tornar ell, va
fer al seu comptable, als comptables del PP que tenen tanta
fama, va fer tornar 10.500 euros més interessos del cas Scala,
una altra cantada del PP on sembla que abundaven, esperem que
ja no abundin, les veus de soprano. 

Transports, per tant, demanam 2 milions d’euros per a
transport públic per carretera a Menorca i a Eivissa, 2 milions
per a cada una, més 100.000 euros per a Formentera.
Evidentment em diran que no és competència del Govern, que
és competència dels consells insulars, d’aquí cinc minuts
parlarem de carreteres, veurem que no és competència del
Govern, però firma convenis de carreteres amb Mallorca, amb
Eivissa i amb Formentera. A les carreteres sí que hi poden
intervenir, sí que hi poden gastar perquè les carreteres,
evidentment, són molt sostenibles en canvi en el transport
públic l’únic que feim és desmuntar-lo, desmuntar-lo per fer un
corredor verd, com passa a la línia de tren Manacor-Artà. Per
tant, demanam que es continuï la línia, que posin els 2 milions
més els recursos que han de venir d’inversions estatutàries per
aconseguir la línia de tren Manacor-Artà. En aquest mateix
sentit el Grup MÉS també ha fet una esmena i també el Sr.
Pastor, i demanam que causi baixa del corredor verd perquè dins
les prioritats entenem que el tren Manacor-Artà és bastant
prioritari.

I finalment també redacció del projecte i primera fase de
l’estació d’autobusos de Ciutadella, 800.000 euros, que entenc
que és just i necessari que Ciutadella compti amb una estació
d’autobusos ja, immediatament, i esperem que no passi com (...)
que tan famosa s’ha tornat.

Estic acabant, president, ah!, tenc temps, pensava que em
feia que... així tenc corda per fer deu minuts, no es preocupi. 
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Passem a carreteres, com ja hem vist. Transports, no firmen
convenis perquè no té competència el Govern en transport
públic, a Mallorca i a Eivissa és cosa dels consells, esperem que
amb aquesta meravellosa Llei de finançament alguna cosa
resolgui, em tem que no gaire, però en carreteres sí que hi ha
recursos. També nosaltres presentam una esmena a aquesta
partida del conveni de carreteres amb el consell insular, una
esmena d’afegir 14.310.000 euros. Evidentment, són molts de
diners, però simplement és perquè la partida fixada en el
pressupost s’equipari amb la partida que la memòria del
pressupost diu, la memòria del pressupost parla de 32, 750
milions i aquests 14.310.000 euros que hi afegim aquí és la
diferència que hi ha entre una partida i una altra. Evidentment
ni aquesta que és un error, a una banda o a l’altra ens
l’acceptaran perquè evidentment val més que els pressuposts
estiguin equivocats, ja ho estan fent d’equivocar-se fins i tot en
els pressuposts, que no donar el gust a l’oposició de veure
aprovada una esmena, ni que sigui per equivocació. Per tant, és
una esmena que ajuda als consells insulars, però que a més
ajuda a quadrar els pressuposts. 

I també demanam una vorera per un error a l’esmena parla
de vidriera, vol dir “vorera” en el nucli urbà de Sant Rafel a la
rotonda de l’autovia Eivissa-Sant Antoni. 

Parlava abans de peatge, vull dir, fa uns moments hem sentit
de la greu herència, que el Govern paga l’herència dels governs
progressistes i que per açò no pot fer segons què. Anem a un
altre peatge, un que pagam tots els ciutadans de la nostra
comunitat, però ho paguen, especialment, els ciutadans
d’Eivissa perquè ho paguen dues vegades, ho paguen amb
doblers i ho paguen perquè han de suportar les autovies. Per
tant, és un doble peatge el que paguen els ciutadans d’Eivissa.
Els de les altres illes pagam simplement econòmicament, però
només quan anam a visitar els nostres bons amics d’Eivissa hem
de veure aquelles obres, aquells mausoleus que allà els va deixar
el Sr. Matas i la Sra. Cabrer. I dic Sr. Matas perquè amb els
delinqüents millor no tenir gaires confiances, per tant és millor
tractar-lo de senyor.

I de la Sra. Cabrer, què hem de dir? Evidentment estam
pagant les alegries de les seves autopistes a Mallorca, estam
pagant les seves alegries de les autopistes a Eivissa i algunes
carreteres també a Mallorca. La Sra. Cabrer que tenia una
inclinació aquàtica important quan era consellera d’Obres
Públiques, va deixar una autopista inundable a Eivissa, una
carretera a la ronda Sud a Menorca que inunda cases, inunda
cases de veïns i encara no ho han reparat després de tants anys
i a Mallorca una fita importantíssima en la història de la
navegació, ni quan varen fer l’Eurotúnel per sota que comunica
França, el continent, amb Anglaterra varen aconseguir fer un
túnel, un tren inundable, idò Palma té el primer tren navegable
de la història del transport públic.

Parlen d’inversions silencioses, aquestes inversions en
carreteres de silencioses no tenien res, sorolloses i encara fan
molt de soroll i lamentablement el soroll que faran, perquè
encara ens queden molts d’anys, moltes anualitats, molts de
peatges a l’ombra i no a l’ombra, a l’ombra acabarà algú gràcies
a alguns peatges i a l’ombra no precisament d’un pi sinó a
l’ombra d’una presó, gran culpa dels peatges de les carreteres,
entre moltes altres malifetes. 

I ara sí que acab, Sr. Conseller, simplement demanam
recursos per a un pla autonòmic de lloguer, de 2.300.000 euros;
inversió per a promocions de (...) de l’IBAVI, 5 milions d’euros,
per fer inversió a promocions, per exemple a Formentera hi ha
una inversió a punt de caramel, té tots els papers resolts, l’any
passat el conseller la tenia a pressuposts, parl de Sant Ferran a
Formentera, la tenia a pressuposts l’any passat, hi era, enguany
ha desaparegut dels pressuposts, deu ser perquè ho estan fent.
Però evidentment, ni els fonaments de les cases s’han alçat. Bé,
l’any passat va dir que ho farien, ho feien i era en els
pressuposts, enguany han caigut. 

Inversions silencioses, no, inversions invisibles, invisibles
i no només invisibles, sinó inexistents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS el Sr. Alorda té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Perquè quedi constància de quines
són les propostes que faria des del meu grup a la millora i a
canvis en aquests pressuposts, dins el marc que hem presentat
una esmena a la totalitat i que, per tant, és el gruix i el
plantejament, l’ambició mateixa que tenen, la qual qüestionam,
però també, com he dit a la primera intervenció esperam que
sigui des del Grup Popular que si té algun interès a matisar,
proposar, canviar, escoltar algunes de les nostres propostes,
doncs, aproximar-les perquè si hem de tornar a sentir que són
els únics pressuposts i el Grup Popular l’únic partit que
garanteix el progrés i el futur del país, doncs, cansa una mica,
ja quedarem esbravats de totalitat i, evidentment, no
renunciarem mai a la tribuna que permet defensar les pròpies
idees i les pròpies propostes dins un sistema democràtic, però el
marge propi d’una comissió per intentar convèncer, per intentar
treballar per modificar alguna de les partides i fer una esmena
d’aproximació, doncs, tampoc no m’hi entretindré, el dia mateix
que tots els diaris, no ja de les Illes Balears, jo diria que en
general, a l’Estat es fan ressò de l’entrada, de la possible entrada
del Sr. Jaume Matas a la presó si no és indultat per un mateix
govern del Partit Popular, pel que representava com a president
del PP i president del darrer govern, seguir insistint i haver de
sofrir que l’únic campió de la gestió és el Partit Popular, doncs,
ja cansa, quasi quasi insulta la intelAligència.

Per tant, jo em limitaré a apuntar les quatre coses que tenim
i a escoltar. Evidentment, i canviï, si hi ha possibilitat
d’aproximació, de millorar o de que la sensibilitat que nosaltres
voldríem aportar en aquests pressuposts té la més mínima
receptivitat possible dins l’altre grup, doncs, evidentment farem
tots els esforços d’aproximació.
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Bé, les esmenes en concret tenen a veure amb tot aquest
bloc, una és en polítiques de lloguer. Nosaltres pensam que amb
les dificultats que hi ha avui socials no és suficient la política
d’habitatge que es du a terme, jo no sé vostès com ho viuen,
però més enllà de saber les dades socials, que les coneixem, a
mi no m’havien tocat mai a casa nostra per demanar doblers a
la  porta d’una manera sistemàtica, no és la primera persona ni
la segona que s’aturen a anar arreu pel carrer. Jo no sé com ho
veuen vostès, tal vegada per a vostès era habitual o justament
només passa en el nostre carrer, i en qualsevol cas, ja dic, crec
que no han de ser les experiències personals sinó també
l’estadística, les dades generals, que ens mostren una situació
molt difícil, molt dramàtica i per a més capes de població que
no hi havia arribat.

Per tant, aquest element de tenir el gran matalàs social, per
exemple en polítiques de lloguer, d’habitatge públic, que posi,
que tengui la sensibilitat i la flexibilitat de posar la renda que
sigui assequible a les persones que l’hagin de menester i evitar
els desnonaments que es puguin produir o com a mínim garantir
habitatge, doncs aquesta és una obligació indefugible.

S’ha parlat de la relació de Govern-consells, nosaltres hem
duit aquí el conveni de transports amb les consells de Menorca,
Eivissa i Formentera, n’hi hauria d’altres que s’han esmentat,
per cert, aprofit ja per anunciar el nostre vot favorable tant a les
esmenes del Grup Socialista com a totes les esmenes dels
diputats no adscrits i parlaré un segon del tema de Ruberts si hi
arrib a temps, però crec que també en aquest cas el conveni de
transports dels consells amb Menorca, Eivissa i Formentera que
teníem, que havia estat anunciat per insuficient, és possible,
realment la gran... estic convençut que la gran reflexió s’ha de
fer en el sistema de finançament, però vistes les quanties que
han quedat concretades del nou sistema de finançament dels
consells, creim que encara queda marge per convenis bilaterals
que millorin les transferències originàries. 

Una de les qüestions que fa anys també que arrossegam i
que una potència turística mundial com són les Illes Balears
creim que no es pot permetre és l’ordenació del litoral. Tenim
les competències en ordenació del litoral, l’any 83 tota la
reforma de l’Estatut, comença el 81, si veuen alguns dels
ponents una de les coses de la qual més bravegen de la novetat
de la particularitat de l’Estatut d’Autonomia de l’any 83 és que
a més d’urbanisme posa “i litoral”, cosa que... totes les
autonomies del 143 no havien ficat aquesta paraula dins el llistat
de competències, però no hem fet, no hem desplegat
abastament, com a mínim al nostre gust, aquesta competència.
Els plans d’ordenació del litoral són interessants, donen un cert
marge de maniobra i anam amb aquest retard que crec que ja al
2014 seria un bon moment per donar-li una empenta.

Zones humides, avui s’entra a Ses Fontanelles, que és una
zona humida declarada pel Pla hidrològic de les Illes Balears,
fins i tot la versió Company no ha pogut eliminar Ses
Fontanelles com a zona humida perquè és massa clar, és a dir,
la persistència del (...) i de tot el que representa aquell hàbitat
sobretot per les aus a les Illes Balears és inqüestionable i mentre
seguim... quin ha estat l’argument per poder urbanitzar Ses
Fontanelles?, que és una zona degradada. Avui els mateixos
hotelers o els promotors apunten “no, no, és que millorarà molt
perquè està degradada”, és a dir, el mateix que es deia a S’Ullal,
el mateix que s’ha dit a Son Bosch, és a dir, deixam degradar

zones d’un elevadíssim interès mediambiental i després com
que estan degradades, com que ja s'hi han produït abocaments,
com que ja no té valor afegit, les urbanitzam! Bé, no sembla que
sigui la seqüència lògica d’un país civilitzat, per tant, nosaltres
creim que sí.

Ho apuntava el Sr. Borràs, nosaltres tampoc no veim que hi
hagi l’incongruència entre la nostra proposta de llevar allò de
les dessaladores que és aquesta baixa..., un reflexió, una reflexió
en veu alta, són 14 milions d’euros, és més d’1 milió d’euros
cada més darrere unes dessaladores, bona part de les quals no
estan ni en marxa ni funcionen ni duen camí de ser útils, tenim
una situació hidrològica en aquest moment per mor del cicle de
pluges, bé, en situació sanejada, i la veritat és que aquests
doblers clamen al cel, aquest regal enverinat del gran Jaume
Matas crec que... i la gestió del Partit Popular, aplaudida amb
les orelles per part de tot el grup, crec que s’ha de reconduir
d’una manera o de l’altra i per tant, plantejam sistemàticament
aquesta baixa perquè es prengui consciència de la situació en
què ens trobam.

Mentrestant també tenim sòls contaminats a les Illes Balears,
són contaminants històrics, també tenim paisatges, per exemple,
pedreres abandonades, demanàvem a la llei de pedreres quina
seria la dotació per intentar actuar sobre els paisatges més
degradats en aquest sentit, no n’hi ha cap, no n’hi ha cap, tot i
que s’apunten algunes mesures en part amb ordre d’execució
que ens semblen interessants. Ara, creim que serà molt més útil
sobretot on no hi hagi ha obligació dels propietaris que allò
públic també hi comparegui.

Qualitat de l’aigua, en aquests moments tenim autèntics
emporis turístics... bé..., que representen a més una fama de les
Illes Balears arreu i que també representa un ressort de tornar
captar clients amb una aigua que surt per aixeta realment
espantosa, espantosa. Per tant, crec que aquesta situació l’hem
de resoldre, l’hem de resoldre, no és fàcil, no és immediat, no és
un repte que vengui d’aquests dos anys, però ens hi hem de
posar, ens hi hem de posar d’una manera o d’una altra i pensam
que podria haver-hi més actuacions dins els pressupostos de
l’any 2014.

El tema dels torrents, que s’ha comentat que ja hi havia els
doblers i que ja hi havia elements suficients, trobam... no sé...,
un cofoisme per part del Govern i del grup popular
incomprensible, nosaltres repassam la situació dels torrents de
les Illes Balears i els veim en una situació delicada i que té risc
perquè suposa que hi ha unes actuacions, si posam aquests dos
milions d’euros quedaran molts de torrents sense arreglar, en
som plenament conscients, els tendria qualsevol govern que
demà matí agafàs les brides del país, però, no sé, com a mínim
dir que no hi ha més recursos és un argument que sempre pots
qüestionar havent-hi altres prioritats, però ja apuntar que es
considera que el tema dels torrents està resolt, ens sembla -ja
dic- un cofoisme irresponsable per part del Govern.

La darrera, tampoc ja no hi considerarem molt de... no sé,
moltes esperances, veure l’article 10 de la Llei de règim
especial, la nostra disposició transitòria de l’Estatut, el PITVI
que està aprovant el Govern de l’Estat respecte d’inversions
multimilionàries en matèria ferroviària, però veim que el
Govern nostre es conforma a cobrar deutes de sentències de
plans de l’any 98, en el cas de les carreteres, en el cas ferroviari
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apuntar que no necessiten res, que comprèn que a Madrid, que
comprèn que Madrid, estigui després d’haver-nos fet
absolutament de tot en l’àmbit inversor, idò que comprengui
Madrid perquè no som bons gestors nosaltres, nosaltres?, bé,
quan hem hagut de renunciar al conveni del tramvia per
exemple per desviar-los al tren pel fiasco del que ha suposat el
primer conveni del... compliment del conveni ferroviari i que
ara no en tenim cap -i que ara no en tenim cap!- d’ençà que hi
ha aquest govern zero de zero de zero.

Com hem dit en moltes vegades en comissió de Medi
Ambient estaríem disposats a donar suport al Govern amb una
actitud reivindicativa, aquesta aportació per afectació d’SFM és
més que res per exigir aquesta actuació per part del Govern de
l’Estat, tant en supressió de passos a nivell com en completar
línies, i estaríem disposats a eliminar si alguna línia considera
el Govern per fer aquesta transacció posam l’electrificació i
posam els passos a nivell que sembla que en això estam d’acord,
no sé si posar el metro a Son Espases, que era el que deia el
Partit Popular que faria aquesta legislatura, nosaltres hem posat
les nostres propostes, però, com dic, oberts a transaccions, tot el
que no sigui aquesta pena de declinar qualsevol ambició en
política ferroviària mentre els del continent, mentre a la
península es fan autèntiques inversions realment espectaculars
en aquesta matèria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. La diputada no adscrita Sra. Font
i Aguiló té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, en brevetat i perquè quedi
constància de la defensa i manteniment de les dues esmenes que
hem presentat, que, com totes les altres, voldria dir que han estat
consensuades amb l’equip de govern del Consell Insular de
Formentera i fan referència, la primera, la número 14156, a la
millora de l’emissari que continua necessitant d’una actuació
que renovi i actualitzi aquesta infraestructura perquè el seu
funcionament no sigui un problema estiu rere estiu.

L’altra esmena presentada és la número 14164 i té com a
objectiu aconseguir el compromís ferm per part d’aquest govern
en l’inici de la construcció dels 14 habitatges de protecció
oficial a Sant Ferran de Formentera.

Miri, jo els diré -i els ho diré sense acritud, però els ho de
dir- en un tema tan sensible com aquest, que és una demanda
que ja esdevé ineludible, vostès no poden -i si em permeten
l’expressió- embolicar més la troca. Vostès ara surten i diuen
que estan esperant fons europeus per fer aquest projecte, bé, jo
els pregunt que si els tenen segurs, aquests fons europeus, no els
ha d’importar aprovar l’esmena que avui presentam, el que
permetria realitzar aquest projecte. Per tant, esperam que així
sigui. 

Miri, crec que ja a aquestes alçades en aquest tema, el que
els he de dir és que ja és l’hora de respostes i de compromisos
per part d’aquest govern i no de promeses per la seva part.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del diputat no adscrit Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, Sra. Font, crec que ens pot repetir...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, si em permet, per indicació del Sr. Pastor, vull defensar
les seves esmenes en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, per part de... ara m’he perdut... ah!, bé,
passam a la defensa de les... no, senyor, torn en contra, tenim
per part del Partit Popular, el Sr. Veramendi té la paraula, anava
despistat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. En este debate, efectivamente
número 2, de globalidad de la Sección presupuestaria número
15, en la parte que han titulado Territorio y transportes,
empresas públicas y entidades relacionadas, hay un total de 42
enmiendas vivas de las cuales 28 son del Grupo Parlamentario
Socialista, 8 del Grupo Parlamentario MÉS, 2 de la diputada no
adscrita Sra. Font y 3 del diputado no adscrito Sr. Pastor.

Como ya dije en anteriores debates, la cantidad no significa
nada, no es presentar por presentar, para dar la rueda de prensa
y decir lo que han presentado, es profundizar más en lo que
presentan y en muchas no han profundizado otra vez. Un gran
número de ellas son idénticas, menos mal que lo reconocen, a
las que presentaron en presupuestos anteriores, son
prácticamente incluso alguna con cuantía un cortar y pegar, por
lo demás arrastran los mismos errores que años anteriores que
no rectifican a pesar de que se les ha justificado en debates
totalmente. 

Por tanto, nuestra argumentación continua siendo la misma
ya que sus enmiendas son las mismas, hubiese sido óptimo que
de años en año hubieran revisado sus planteamientos erróneos.
Como también he dicho otras veces, un cierto número de ellas
ni se vuelven a ajustar al marco competencial ni al territorial de
cada institución, no se ciñen a las competencias de cada
administración y me consta que las deben saber, me gustaría que
lo rectificaran alguna vez.

Nuevamente dan altas y bajas sin dar una motivación ni se
ciñen a sus conceptos concretos, estos están claramente
reflejados y explicados en los presupuestos y sus respectivas
memorias adjuntas. Me gustaría que lo miraran bien.
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Otra vez desdotan e incrementan partidas presupuestarias sin
un criterio claro, dotadas en lo posible y en lo real como
siempre hace este gobierno. Es nuevamente su típico más por
más de cuando están en la oposición y menos por menos cuando
gobiernan. Continúan realizando enmiendas y ahora
intervenciones obviando la realidad y las necesidades actuales
de nuestra comunidad. Debe quedarles claro que este
presupuesto nuevamente sí se vuelve a ajustar a los intereses
reales de los ciudadanos de nuestra comunidad garantizando la
prestación del correspondiente servicio público de cada uno de
los puntos, sometido a la situación actual, les recordaré que se
trata de una sección presupuestaria amplia, completa, que ha
tenido un incremento del 4,5 respecto a su presupuesto del
ejercicio anterior.

Pasaré a las diferentes materias, grupo parlamentario por
grupo parlamentario y los diputados no adscritos, diputado y
diputada no adscritos perdón, en las que hay enmiendas vivas de
esta parte de la globalidad de la sección 15 analizando todas
ellas, llevando el orden del número de registro de la enmienda.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, en materia de vivienda hay dos, las enmiendas 14536
i 14537 es otra vez más de lo mismo, en la primera parece que
no recuerdan cómo se gestionó la política de vivienda la pasada
legislatura. La Dirección General de Arquitectura y Vivienda
actualmente arrastra una importante deuda de su etapa, no se
pueden afrontar nuevas dotaciones presupuestarias claramente
de ayudas al plan autonómico, pero tengan claro que este
gobierno continúa fomentando la política de alquiler.

Respecto a la segunda, el anterior gobierno, el suyo, en la
empresa IBAVI, el Instituto Balear de la Vivienda, adquirió
compromisos económicos muy superiores a los disponibles
presupuestaria... incluso abarca períodos presupuestarios
futuros, futuros. Tengan claro que se están ofreciendo viviendas
de protección oficial en alquiler social.

En materia de recursos hídricos en las enmiendas 14292,
14302, 14304, 14305, 14306 y 14307 debe entender que es
prioritario pagar los préstamos adquiridos antes de lanzarse a
nuevas actuaciones. Es un elemental criterio de prudencia que
continúan ignorando, lo ignoraban antes y lo siguen ignorando
ahora.

En la enmienda 14296 ignoran el estado real de tal
desaladora, me gustaría que profundizaran un poco más como
ya le he dicho anteriormente.

Las enmiendas 14297, 14298, 14299, 14301 y 14303, para
este gobierno los expedientes relativos al canon de saneamiento
y depuración son prioritarios habiendo en este caso más
solicitudes que partida presupuestaria.

En la enmienda 14442, otra vez miren bien el presupuesto y
el importe de la partida, profundicen como antes les he dicho y
otra vez he dicho.

Respecto a las enmiendas 14250, 14251 y 14252 miren
también los ámbitos competenciales y las necesidades
prioritarias de esta entidad pública empresarial.

En materia de transporte público las enmiendas 14461,
14463, 14464, 14456, 14458 y 14459, esto sí que es más de lo
mismo cada año, año a año, cortar y pegar de los años, como
mucho cambiar un poco la cuantía, mismos errores de
competencia y de incoherencias y eso que han tenido
responsabilidades autonómicas insulares y eso que en cada
debate de presupuesto se les explica, en comisión y en pleno. 

La enmienda 14300, mismos errores competenciales y la
enmienda 14324 pensaba que ya se tenía bastante más claro,
pero veo que no. Sí destacaré nuevamente el esfuerzo del
Govern en el mantenimiento y mejora de un servicio esencial
como es el transporte público a pesar del lastre que dejaron en
la anterior legislatura. 

En materia de carreteras quiero mencionar que ésta es la
primera vez que se incluye en esta sección presupuestaria,
motivada por una reestructuración de competencias dentro del
Govern llevada a cabo este año; en las enmiendas 14451 y
14553 mire bien porque no se pueden alterar, miren las partidas
presupuestarias y sus conceptos que ustedes piden.
Efectivamente, el error que ha dicho lo hemos podido
sobreentender, pero como hay tantos errores no sabíamos si... si
era esto o teníamos que intuir.

En la enmienda 14538, mírenlo bien y verán sus
imposibilidades.

Respecto a las enmiendas del grupo MÉS, Sr. Alorda, con
respecto, auténtico cortar y pegar, cortar y pegar, la enmienda...
además clásicos, ¿eh?, las enmiendas 14663 y 14654 para no
repetirme me remito a lo antes explicado para las similares,
porque son similares, del Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas 14669 y 14672, idénticas al año pasado y eso
que se les explicó bien la motivación.

La enmienda 14671, como ya he repetido, profundicen más,
hay un error claro competencial.

La enmienda 14673, igual, mírenlo con el gobierno anterior,
el suyo, aceptó desaladoras en Mallorca y en Ibiza y Formentera
miren la fuente de suministro cuál es.

La enmienda 14674, ya está previsto en el presupuesto de
ABAQUA y respecto a la enmienda 14661 nuevamente lo
mismo, lo hemos debatido otras veces, continúan sin tenerlo
bien claro. Ya no hablan, menos mal, otra vez, de nuevo
convenio ferroviario, eso ya les ha pasado a la historia. Además
no es posible atender ningún gasto sin estar cubierto total y
firmemente el ingreso, no antes, nuevamente -le repito- en un
elemental criterio de prudencia que nuevamente continúan
ignorando, así les pasó en la pasada legislatura en materia
ferroviaria y los problemas que nos han ocasionado y que otras
veces hemos tratado en esta cámara.
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En relación a las dos enmiendas de la diputada no adscrita
Sra. Font, Sra. Font, son iguales al año anterior y eso que se
debatieron y se le motivaron, incluso fueron idénticas a unas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, incluso
además en comisión las defendió el propio Grupo Parlamentario
Socialista, es un comentario, a ello me remito, además ya están
previstas y sabe que se está actuando, incluso ha hablado usted
de los fondos europeos y las volveremos a debatir si quiere más
ampliamente en el pleno correspondiente.

Finalmente, respecto a las tres enmiendas del diputado no
adscrito Sr. Pastor algunas similares a otra... alguna similar a
otra ya anteriormente explicada, las debatiremos, hoy no está
presente, en la sesión plenaria correspondiente.

Por tanto, tras repasar todas sus enmiendas y tras las
explicaciones expuestas por parte del Grupo Parlamentario
Popular de momento es difícil nuevamente asumirlas. Les
vuelvo a pedir que las repasen, ya lo dije otro año, pero siguen,
verán... yo supongo que verán lo que les he manifestado y... si
tras ello desean en todo caso retirar alguna de ellas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president, li he de confessar, Sr. President, que
en la meva ignorància i fins i tot en la meva innocència, pensava
que debat de pressupost volia dir que veníem a debatre allò que
pressuposava el Govern que faria l’any següent, és a dir... i per
tant, (...) pressuposts venia de la presumpció de les actuacions
quantificades econòmicament que feia el Govern, però realment
al debat de pressuposts l’únic que podem pressuposar és el que
dirà el grup popular, perquè evidentment cada any diu el mateix
i per tant ja podem pressuposar i fins i tot presumir del que dirà.

Mirin, fa vessa i tot continuar discutint del que és
competència o no és competència del Govern. El Govern és
competent d’allò que li interessa, quan li interessa i quan li
convé, i quan no li convé o no li interessa deixa de ser
competent, tant el d’aquí com el de Madrid. Convenis de
carreteres en tenim signats, en tenen signats sots els consells
amb el Ministeri de Foment; conveni de tren n’ha signat el
Govern amb el ministeri. Qui és el competent d’aquestes
matèries?, una part del que convenia; l’altra, evidentment, no és
competent, perquè si no, no seria un conveni, si no, no seria un
conveni, eh? I per què firmen un conveni el Govern de les Illes
Balears amb els consells de Menorca, Eivissa i Formentera, que
són els competents en matèria de carreteres?, per ajudar als que
tenen la competència a exercir la competència, perquè si no fos
competència dels consells no firmarien cap conveni, sinó que
actuaria el Govern directament. Per açò es fan convenis i per
açò demanam convenis en transports, perquè el Govern es gasta
i malbarata una part important, 62 milions d’euros, en Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de Mallorca,
i nega, i nega, ni tan sols un euro a la resta d’illes, per una
competència que va fer el Sr. Matas -trágala, trágala- als

consells, que l’únic que no va acceptar va ser el Consell de
Mallorca perquè era progressista, era socialista i era el grup
abans PSM, ara el Grup MÉS, i no van acceptar aquella
competència que, com passarà amb la llei de finançament ara,
els consells del PP s’empassen, i per açò tenen Menorca, Eivissa
i Formentera el transport públic que tenen: miserable, infame,
propi d’un país tercermundista. Bé, Mallorca té un gran servei
de transport públic; se’ls inunda però tenen un gran transport
públic; inundable, açò sí, però un bon transport públic.

Peatges. Ens parla d’herència, ens parla que s’ha de pagar
allò que tenen. Peatge de Sóller, Sr. Cañellas, a part de sentència
que no va ser efectiva per prescripció però 40 anys de pagar
peatge de Sóller; 32 milions enguany per pagar les carreteres
d’Eivissa del Sr. Matas, y lo que te rondaré, morena; y lo que
te rondaré, morena. Açò és herència socialista, evidentment que
sí, inversions silencioses; manifestacions davant les màquines
dels ciutadans d’Eivissa, que no les volien, i per damunt de la
voluntat dels ciutadans d’Eivissa van fer les carreteres que
pagam -ja ho he dit abans- els ciutadans de les Illes, tots, i
pagarem durant molts d’anys peatge a l’ombra, peatge a l’ombra
i alerta que no acabi ningú a l’ombra d’aquest peatge, i paguen
els ciutadans d’Eivissa dues vegades, econòmicament i
després... 

Ahir berenàvem amb una notícia terrible: 10.237, 10.237
milions d’euros, desviació pressupostària del govern Rajoy,
2013, i falta un mes. Evidentment el Partit Popular només gasta
allò que té. 10.237 milions d’euros. Després de retallar
pensions, després de tot el que ha fet amb els serveis públics el
Partit Popular, encara es desvien 10.237. Eficiència i eficàcia.

No sé si l’any que ve..., estic convençut que haurem de
tornar a discutir d’allò mateix, el cortar y pegar, i aferrarem,
tallarem i aferrarem quatre anys, perquè quatre anys el Govern
es negarà a fer allò que són prioritats, perquè que em vingui a
dir algú que gastar 2 milions d’euros d’anualitat 2014, més el
que s’ha gastat fins ara i el que es gastarà el 2015 pel corredor
verd, quan no fa ni una sola inversió ni en tren a Mallorca ni en
transport públic a Eivissa, ni a Menorca, ni a Formentera, i la
prioritat és fer un corredor verd..., que m’ho expliquin. 

I que m’expliquin allò de l’habitatge, allò de l’habitatge amb
la situació dramàtica de l’habitatge que passen tantes famílies
en aquesta comunitat. La situació l’ha explicada la diputada Sra.
Font, de Formentera, i que no hi hagi ni un euro per a habitatge,
no hi hagi recursos per ajudar al lloguer de l’habitatge per a les
persones que ho passen més malament. Però corredor verd, sí;
ajudes a l’habitatge, no. Corredor verd, sí; transport públic, no.

Francament, l’any que ve repetirem aquest debat; podem
pressuposar ja quines seran les dues posicions, la del Grup
Popular i la de l’oposició. La del Grup Popular és dir que no
perquè nosaltres no en sabem gens, ens equivocam, perquè ja ho
estan fent, perquè tallam i aferram, perquè no són competència
d’ells..., i a més nosaltres som uns incompetents i uns ignorants.
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I nosaltres tornarem a dir el mateix perquè el Partit Popular
seguirà d’esquena a les prioritats de la gent; seguirà fent decrets
llei per transformar la realitat a cop de decret llei a base de más
de lo mismo de tota la història d’aquesta comunitat: resoldre les
coses a formigonades, en tost de resoldre-les amb polítiques
actives a favor del benestar dels ciutadans, tant en transport
públic, millorar la qualitat de vida amb polítiques de sanejament
-ni m’ha contestat, als temes de sanejament-, per millorar la
vida de la gent que ho passa més malament amb polítiques de
lloguer i foment de l’habitatge públic, polítiques evidentment
actives, necessàries en aquesta comunitat ara més que mai. Però
les prioritats del Sr. Bauzá, del seu govern i del Grup Popular
són unes altres.

Que davalli fra Juníper Serra i que ho vegi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentar
MÉS, Sr. Alorda, té la paraula per un temps de...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que comprendran que
probablement serà la meva darrera comissió en molta estona i
em faci peresa entrar en la rebregada aquesta que tots som una
colla d’ignorants i de beneits, i que els diputats que representen
el país i han estat votats pels ciutadans, per milers de ciutadans,
uns més que els altres però que representam el país, no ens hem
assabentat de res, no sabem fer res, som una colla d’inútils, no?
La veritat és que em fa molta peresa tot això. 

Crec que ens degradam tots plegats com a institució, i crec
que dir avui que demanar més polítiques de lloguer d’habitatge
per situacions socials, que s’arreglin els torrents, que hi hagi
dotacions per a transport públic, que hi hagi plans d’ordenació
del litoral, que s’arreglin les zones humides, que es rehabilitin
sòls contaminats que hi ha a les Illes Balears, que es dugui a
terme millora de la qualitat de l’aigua que tenim avui...,
considerar que tot això està totalment desprestigiat, no té cap
interès perquè l’any passat ho demanàvem, fa poques ganes
recrear-s’hi. Nosaltres insistim que pensam que això hauria de
ser positiu, i per tant les mantenim i no farem cas de la
convidada tan amable que ens fa el Grup Popular de retirar les
nostres esmenes.

Plantejarem les nostres iniciatives, defensarem que seria una
millora per al país, i només em qued també amb una idea que
m’agradarà que em contesti el Sr. Veramendi, ja que el Sr.
Company no va tenir la gallardia de fer-ho, tot i demanar-li-ho
mitja dotzena de vegades en el darrer ple. Molt bé, se’ns ha
tornat a apuntar que el fet de no (...) amb un conveni i no
contractar les obres si no tens els doblers de Madrid és una
irresponsabilitat..., bé, no sé quines paraules, no ho vull
reproduir, no en vull posar de pròpies, que es reprodueixin les
que ha dit el Sr. Veramendi. Carreteres, tot el que s’ha dit, 333
milions... Bé, vull ser prudent. Més de 1.000 gastats, però, bé,
molts més de 1.000, gastats! Per tant 333 en els convenis, molts
més de 1.000 gastats, tenint en compte que el cent per cent de
la inversió el paga Madrid. Però són 333, més de 1.000.

98, zero; 99, zero; 2000, zero; 2001, zero; 2002, zero; 2003,
zero; 2004, zero; 2005, zero; 2006, zero; 2007, zero; 2008, zero;
2009, zero; 2010, zero; 2011, zero; 2012, zero; 2013, zero. És
una exageració perquè han arribat petites partides, com han
arribat dels altres convenis, però jo crec que amb la reducció a
l’absurd s’entén la idea. Realment es considera que tots els que
varen fer totes aquestes contractacions eren tot això que diu el
Partit Popular que són? Perquè... Només parl de carreteres,
evidentment és que ja no em vull ni recrear amb les portades de
buit del que era el govern del Partit Popular durant tots els anys
i qui era el president del PP i qui era el president del Govern! 

Però és que -insistesc- ens agradaria situar-nos qualque dia,
i estic convençut que qualque dia arribarà, que es debatran
propostes polítiques parlant de les propostes polítiques en
comptes de mirar que l’únic argument sigui..., no sé, el tombar
l’adversari.

Però, bé, en tot cas, ho trobin com ho trobin jo també
demanaré la intercessió de Juníper, que no sent sant és
complicat. Vostès saben que a més el judici particular no és
dogma, tenguin això present, que Joan XXII la va crear grossa
quan va dir que els sants no era cert que fossin al cel, no era
possible saber-ho cert perquè el judici final era el que es faria al
final dels temps, es va intentar sortir al judici particular i vostès
saben que el credo parla de la intercessió dels sants, perquè això
va crear tot un problema a l’edat mitjana amb tot el que
representava tot el mercat i tot el que representaven les
relíquies, però avui no és cert i segur que, no havent-hi hagut
judici final, estigui prou clar encara que hagi pogut haver-hi
intercessió, però en qualsevol cas i per si de cas demanem-la,
demanem-la, i que sigui amb intercessió o sense que hi hagi un
altre clima de debat polític i de respecte a les institucions. Jo
també des d’allà on sigui, des d’allà on em toqui la trinxera que
pugui tenir en qualque moment, doncs jo també hi faré vots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Qued una mica espantat en el
Parlament, però crec que queda reflectit el que vostè ha dit. 

Per part de la diputada no adscrita, Sra. Font i Aguiló, té la
paraula també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Faré ús de la paraula simplement per
agrair el suport del Grup Parlamentari MÉS, també del Grup
Parlamentari Socialista, i per continuar lamentant que el Partit
Popular, una rere l’altra, van votant en contra de totes i cada una
de les esmenes de l’oposició. 

Les esmenes presentades obeeixen a les necessitats
detectades i que no estan cobertes pel pressupost que vostès han
presentat, i com que per part d’aquest govern no se’ls dóna cap
solució allò lògic és que es tornin a presentar. No sé on veu la
contradicció el portaveu del Grup Parlamentari Popular; el que
sí pareix és que el portaveu del Grup Parlamentari Popular el
que està fent és llegir el Diari de Sessions de l’any passat; és
exactament igual.
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I ja per acabar he de dir al Grup MÉS i al Grup Socialista
que tindran el suport d’aquesta diputada al debat del ple, com
els havia dit en altres ocasions, ja que per imperatiu legal no ho
puc fer en el si d’aquesta comissió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Popular, Sr. Veramendi té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Miren, he procurado dar las
explicaciones enmienda por enmienda, argumentándolo y
motivándolo, una por una, agrupadas, por materias, con el
mismo respeto que los portavoces que han hablado
anteriormente.

Miren, en un principio quiero manifestar al portavoz del
Grupo Socialista que como siempre ha hablado de todo, habla
de todo menos del tema que tiene que hablar, pero bueno, yo sé
que el tema de hablar a él le gusta. Sabe perfectamente las
responsabilidades insulares porque tenía competencias de
gobierno pero, claro, no es lo mismo gobernar que escribir
enmiendas en la oposición.

Mire, como siempre los actuales grupos de la oposición se
dan soporte a sus respectivas enmiendas, pero sólo se lo dan
cuando están en la oposición; cuando gobiernan es una jaula de
grillos, ¿eh?, siempre están discrepando ustedes. En cambio
cuando están en la oposición aceptan todas las presentes y
futuras.

Alguna vez, cuando redacten las enmiendas, tendrían que
pensar que han gobernado, y algunos hasta han gestionado. No
admitirían estas enmiendas y argumentarían lo mismo. Pero,
claro, eso sería pedirles coherencia y los esfuerzos son difíciles.

El portavoz del Grupo Socialista se cuestiona la situación
del túnel de Sóller. Ha hecho usted contento a todos los grupos
municipales socialistas de la comarca, pero, bueno, claro, como
usted es de Menorca no le preocupa la situación del túnel de
Sóller, que era una reivindicación histórica de la comarca, pero
no pasa nada. 

Respecto a SFM, que veo que a usted le cae lejos, el Grupo
Parlamentario Socialista plantea reducir sus partidas, y en
cambio quiere que hagan inversiones ferroviarias. Mire, la
situación de SFM tras su paso es de todos conocida. Usted es de
los que quiere que no hablemos de herencia recibida. Pues vaya
si no hablan de herencia recibida, veo que es su único
argumento, últimamente. Miren, se pueden respetar los
convenios, se pueden hacer convenios de partidas destinadas a
tales convenios, no de donde ustedes les parece que hay que
sacar dinero para gobernar, ¿eh? O sea, que gastar en SFM y
Consorcio de Transportes de Mallorca ha dicho literal “és
malbaratar”. No dijo nada usted la pasada legislatura cuando sí
que malbarataven doblers públics, la pasada legislatura, cuando
tiraban dinero en caprichos.

Tristemente nos vaticina el mantra éste de marmota, de cada
día, cada día las enmiendas. Presentaré las mismas; bueno, pues
haremos el mismo debate, no se preocupe.

Al portavoz del Grupo MÉS unas consideraciones. Nos
habla de enmiendas de mejora. Yo todas esas mejoras históricas,
necesarias, no las veíamos cuando... Hace dos años, no las
vimos, no las vimos, no, no. Hablan de cansar. Lo que cansan
son sus enmiendas. Este año las mismas de las mismas...

(Remor de veus)

Las mismas año tras año, e incluso han tenido el detalle de
cambiar alguna cuantía, cosa que se lo agradezco, porque por lo
menos las diferencia el año y la cuantía.

Bienvenidos a la crisis, eso que se dan golpes de pecho, esa
que negaron con tantas empresas que han cerrado gracias a su
gestión pública, y agravaron con sus irresponsables actuaciones
cuando gobernaban: convenio ferroviario, tranvía... Por cierto,
ya listo ante Madrid, les hemos arreglado sus errores. ¿Sabe
quién desvió el dinero del tranvía al tren? El Sr. Vicens, Biel
Vicens, es el que desvió. ¿Pero sabe cómo lo hicieron? Yo no
estoy haciendo..., ¿sabe cómo lo hicieron? Irregularmente, sin
firmar la addenda correspondiente, que es lo que va a arreglar
este gobierno. Entone un poco el mea culpa. 

Me habla de degradación del entorno. ¿Sabe cómo dejaron
de degradada la comarca de Llevant, su territorio y entorno con
su puesta en marcha de su tren de Llevant? Veo que reconoce
que lo que hicieron no es propio de un país civilizado,
agradezco que lo reconozca, y ese PITVI, ese PITVI, Sr.
Alorda, que le trae a malvivir, le lleva a malvivir, si desde que
la Sra. Ministra de Fomento lo anunció. Por cierto, sus socios
socialistas en el gobierno central no hicieron ningún PITVI,
ninguno.

Hagan de todo lo que piden, siempre piden de todo, pero no
lo hacen cuando gobiernan. Además usted me ha hecho una
pregunta, Sr. Alorda. Este es un debate de presupuestos...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, jo li demanaria per favor que tots tenguem un
debat tranquil. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Nadie... Le diré que... Sr. Alorda, esto es un debate...
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EL SR. PRESIDENT:

Mirin, senyors diputats, jo el deixaré seguir, Sr. Veramendi.
Jo crec que al final els membres de la mesa som els més
respectuosos de tots, perquè no ens ficam amb ningú ni feim cap
comentari a ningú. Deixin parlar i deixin explicar al Sr.
Veramendi amb tranquilAlitat, l’escoltam, i llavors cadascú té
l’oportunitat de contestar quan vulgui, però crec que si feim
gestos i feim..., que ho feim pels dos costats, no ens ajudam
mica. Jo els ho dic de veres, sempre repetesc el mateix i em fan
patir, perquè tenc la sensació a vegades -ja sé que no i és molt
lleig el que diré- tenc la sensació que som a una aula, i no vull
ser a una aula, som al Parlament, i crec que el primer de tots que
necessitam tots és respecte d’uns cap als altres, i llavors ja
podrem funcionar.

Sr. Veramendi, té la paraula. Perdonin el sermó.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente, por restablecer el orden. Mire, este
es un debate de presupuestos, ¿eh?, de presupuestos, nadie
comparece aquí, yo no estoy compareciendo y nadie comparece.
Cuando (...), con lo bisoño que usted es en este parlamento, algo
de verdad, no de boquilla, pídalo, hay fórmulas para ello, el
Reglamento del Parlamento, ¡uf!, es amplio.

Mire, yo veo que le marcó mucho la oposición de nuestro
grupo en la pasada legislatura. Yo lo entiendo, porque usted
intentar justificar las actuaciones de su conseller de Movilidad
le eran un patiment diario, un patiment diario, venir al
Parlamento, porque no sabía ni cómo justificarlo.  Me parece
increíble que en vez de hacer un debate serio de presupuestos
hablen de todo lo que les viene por la cabeza y tal. Es
enriquecedor, algunas frases, jocosas otras...

Y mire, Sra. Font, diputada no adscrita, le comentaré un
comentario que usted lleva un tiempo..., usted sí que lleva un
tiempo sin salirse de su guión, usted sí que lleva un tiempo sin
salirse del guión. Mire, sus compañeros de Formentera y usted
llevan tres presupuestos sin salirse del guión. Mi libro, mi libro.
Estas dos enmiendas son mi libro, las mismas enmiendas. Su
govern, el pasado, cuando ustedes gobernaban, estiu tras estiu
no dio soluciones a lo que pide. Este govern sí, y usted sigue
enmendándolo. Supongo que habrá obras finalizadas y usted
seguirá haciendo enmiendas presupuestarias.

Me gustaría que centráramos un debate de presupuestos. Les
repito que por parte del Grupo Parlamentario Popular de
momento es muy difícil asumir todas sus enmiendas.
Repásenlas. Ya sé que es un esfuerzo, pero repásenlas. De aquí
al pleno repásenlas...

(Remor de veus)

...por si desean retirar. En todo caso las debatiremos en el pleno
correspondiente y si pueden hacer...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, només tenc un camí, Sr. Veramendi, i és dir-li que
porta set minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya está, ya está. Sí, usted me ha interrumpido un minutito.
Ya está. 

EL SR. PRESIDENT:

Només li dic això, a veure si intentam salvar això una
miqueta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y si puede haber algún acuerdo o acercamiento no quedará
por el Partido Popular. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Ja veuran com tots queden
satisfets després de les votacions.

Per tant, passam a la votació de les esmenes parcials a la
Secció 15, territori i transports, i si cap grup no demana votació
separada farem la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Ningú no ho demana. 

Idò, en primer lloc, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, passam a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si ningú no demana votació separada, votació conjunta de
les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, si cap grup no demana votació separada i l’han
demanat en el cas del Grup Socialista, el Sr. Borràs crec que ha
demanat la votació separada de l’esmena 14145 de les
presentades pel diputat Sr. Pastor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Efectivament Sr. President, si vostè ho considera demanaria
als diputats que facin l’esforç de votar per separat l’esmena
14145. Ja sé que en aquestes alçades demanar un esforç és molt,
però els agrairia perquè nosaltres pensam abstenir-nos en
aquesta esmena, sense prejutjar la posició que adoptem
posteriorment a la votació del plenari. És l’esmena RGE núm.
14145, demolició de les cases de Ruberts, municipi de
Sencelles.

EL SR. PRESIDENT:

És aquesta. Feim en primer lloc...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Haremos el esfuerzo conjunto.

EL SR. PRESIDENT:

Facin el favor de callar tots ja! I votar que és pel que són
aquí ara mateix! Ho dic amb tots els respectes, perquè estan una
mica empipadors, per dir-ho bé, i a nosaltres ens queda molt de
debat entre avui i demà. A vostès ja sé que no, però a nosaltres
sí.

Esmena 14145, que és la que volien en votació separada.

Vots a favor d’aquesta esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 vots en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació de les esmenes 14130 i 14132.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribats a aquest punt, passarem al debat
número 13 i donarem un minutet perquè puguin canviar el lloc.

(Pausa)

Començam el debat número 13 i en primer lloc demanaria
si es produeixen substitucions, que crec que sí. Començarem per
la meva dreta i per la banda de davant si els pareix.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sr. President, Margalida Serra substitueix Vicenç Serra.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Rosa Bauzá.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons substitueix Santi Tadeo.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá a Fernando Rubio.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Començam el debat de totalitat i de
globalitat, agrupació de la Secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat per part del Grup Parlamentari
Socialista, Conselleria d’Administracions Públiques, esmena
14233. Serveis comuns i despeses de personal, esmena 14531.
Escola Balear d’Administració Pública, RGE núm. 14534.
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, 14483. 
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Per part del Grup Parlamentari MÉS. Conselleria
d’Administracions Públiques, esmena 14590. Serveis comuns
i despeses de personal, esmena 14589. Escola Balear
d’Administració Pública, 14582. Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SA, 14586.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista. Conselleria
d’Administracions Públiques. Al programa 524A, Cooperació
i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, esmenes 14232, 14226, 14227 i 14234. Al
programa 222C, Actuació de policies, esmenes 14228 i 14229.
Al programa 223A, Emergències, esmenes 14230 i 14231.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Conselleria
d’Administracions Públiques. Al programa 000A, Nous
programes i nous classificats, esmenes 14704 i 14705. Al
programa 124A, Cooperació i relacions amb els ens territorials
i relacions interadministratives, esmena 14702. Al programa
222C, Actuació de policies, esmena 14703.

Diputada no adscrita, Sra. Margalida Font i Aguiló. A la
Secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 223A, Emergències, esmena 14167.

I per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
A la Secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 124A, Cooperació i relacions amb els ens territorials
i relacions interadministratives, esmena 14138.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Costa per un temps
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir que respecte del
debat a la totalitat, ho deixam per al plenari, ja que serà un debat
més polític i ens centrarem en les esmenes concretes a aquesta
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, que ja
vàrem tenir ocasió de debatre en aquesta comissió amb la
compareixença de la Sra. Consellera, després de la remodelació
del Govern, aquesta conselleria tan sols ha quedat amb dues
direccions generals.

Les nostres esmenes van encaminades per una banda a donar
més suport econòmic als ajuntaments. Per això demanam a
l’esmena 14234, incrementar la partida de fons de cooperació
municipal. 

Per altra banda també en aquest mateix sentit, per ajudar
econòmicament als ajuntaments, l’esmena 14228, que fa
referència a reforçar les plantilles de les policies locals, tot
tenint en compte que amb l’eliminació de la figura de la policia
turística, el Govern ha creat l’anomenat fons de seguretat
pública, però que té unes ajudes des d’un punt de vista
econòmic, molt inferiors a allò que existia abans; i per això, a
través d’una esmena, el meu grup demana l’increment
d’aquestes partides.

Per altra banda i per donar compliment a la Llei de
capitalitat de Palma, hem presentat dues esmenes que
incrementen la partida econòmica respecte de l’ajuda o
l’aportació a l’Ajuntament de Palma. I per altra banda, tal i com
ja vàrem fer esment al pressupost d’enguany, el meu grup ja va
lamentar en el seu dia l’eliminació de les deu oficines que en el
conjunt de les Illes Balears existien, algunes d’elles des de fa
més de 20 anys, oficines d’atenció a les víctimes del delicte que,
com dic, s’han tancat aquesta legislatura. I el meu grup proposa
una partida pressupostària mitjançant l’esmena 14229, amb una
partida de 300.000 euros, per tornar obrir aquestes oficines. Per
cert, també hem de dir que hem escoltat per part d’algun
membre del Govern de les Illes, que es volen obrir una o dues
oficines només a l’illa de Mallorca per a l’atenció de dones
maltractades. Nosaltres qualsevol obertura d’aquestes oficines,
amb ajuda a aquestes víctimes ho celebram. Allò que ens
sembla absolutament contradictori és que fa un any i poc es
tancassin deu oficines de cop i ara, per part en aquest cas de
l’Oficina de la Dona, s’anunciï evidentment la necessitat de
tornar-ne obrir algunes.

I per últim hem presentat també dues esmenes que fan
referència al Servei d’Emergències. Concretament tornam
reivindicar que l’illa d’Eivissa és l’única de les illes juntament
amb Formentera, on no hi ha un centre d’emergències 112. A
pesar que se’ns va dir per part de la consellera, que tenien
previst fer millores o iniciar la construcció d’un nou centre a
Eivissa, el cert és que passen els anys, passa aquesta legislatura
i a pesar que l’any 2011 hi havia una partida per a la construcció
d’aquest centre, finalment el Govern del Sr. Bauzá la va retirar
i no s’ha construït.

I per últim també, en la millora del Servei d’Emergències,
reclamam que es torni contractar el servei d’helicòpter 112, que
també ha desaparegut en aquesta legislatura.

Aprofit ja per pronunciar-me respecte de la resta d’esmenes
anunciant el vot favorable del Grup Socialista a les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS, que algunes coincideixen amb les del
nostre grup i també les del dos diputats no adscrits, tant del Sr.
Antoni Pastor com de la Sra. Margalida Font.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Martí, té la paraula també per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Com la resta de grups, les
esmenes a la totalitat que mantenim en els mateixos termes, les
deixam per al debat en plenari. I ara explicaré més
detalladament les esmenes de globalitat.



1514 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 3 / 11 de desembre del 2013

 

La primera, l’esmena 127 amb RGE núm. 14704, es refereix
a posar en marxa l’Oficina d’Avaluació Pública, prevista a la
Llei de la bona administració i del bon govern. Com recordaran
els diputats, durant molts dies, moltes setmanes i molts mesos,
aquests diputats van debatre dia sí i dia també, sobre la
transparència i sobre la modificació de la Llei del bon govern.
Una llei que va ser valorada pel Consell Consultiu, com una llei
que limitava les funcions de control del Parlament als càrrecs de
l’executiu. Recordem que aquella llei contemplava entre els
elements més importants, l’Oficina d’Avaluació Pública, que
havia de gestionar els registres i els règims d’incompatibilitats
dels alts càrrecs, que també havia de dur a terme l’avaluació de
les polítiques públiques, amb una despesa superior als 5 milions
d’euros, etc. Creim que aquesta oficina, tal com el Partit
Popular havia anunciat també en el seu moment, era necessària,
és necessari que es posi en marxa, amb el mínim cost, amb el
cost possiblement quasi a zero, però és necessari posar-la en
marxa i en certa manera forma part dels compromisos del Partit
Popular, sobre allò que estableix la llei i allò que tantes vegades
aquests mesos anteriors vam exposar i vam defensar en aquesta
cambra.

En segon lloc, l’esmena 128, amb RGE núm. 14705, fa
referència a recuperar la xarxa d’oficines d’atenció a les
víctimes del delicte que, efectivament, com trobarà el Partit
Popular, és una d’aquelles esmenes que a ells els agrada dir que
és un cortar y pegar, jo diria que és un cortar y recortar, i que
el nostre grup considera que continua sent necessari i per açò
torna aparèixer com una figura a recuperar, perquè
contràriament al que es va dir i es va defensar, la funció que
desenvolupava la xarxa d’oficines d’atenció a les víctimes del
delicte, les mateixes funcions, no les du a terme cap altra
institució, cap altra figura.

En tercer lloc, l’esmena 125 fa referència a garantir el nivell
de finançament dels ajuntaments. Val la pena recordar que des
del primer pressupost d’aquest govern, l’articulat modificava la
Llei municipal i de règim local de les Illes Balears. Per una
banda dues coses, per una banda la modificava en aquell punt en
què establia el percentatge mínim dels ingressos propis de la
comunitat autònoma, que s’havien de destinar a les
administracions locals, al fons de cooperació local, que són els
fons i les aportacions més importants que rep l’administració
local. I també respecte del mínim d’aportació d’ingressos que
un ajuntament havia d’obtenir de la comunitat autònoma, sense
que hi hagués una disminució d’un any per l’altre. Bé idò, en
aquest pressupost ens trobam amb una altra rebaixa, es redueix
l’aportació del fons de cooperació local, que passa de
14.280.716 euros el 2013 a 12.280.716 euros el 2014. Aquesta
reducció d’exactament 2 milions d’euros, són 2 milions que
entenem que passen a la partida de la Llei de capitalitat de
Palma, que passa d’1 milió d’euros en el pressupost del 2013 a
3.595.693 euros el 2014, una Llei de capitalitat que
efectivament, s’ha de complir, no ho dubtarem, és necessari i
una obligació a complir amb els compromisos de la Llei de
capitalitat, però no a costa de la resta d’ajuntaments de la
comunitat autònoma. I açò és el que fa aquest pressupost.

Per altra banda, val la pena també recordar que el conjunt de
conselleries mantenen una reducció molt important de les seves
aportacions als ajuntaments a través de diferents programes i
diferents serveis. Des del 2012 al 2013 i al 2014 es manté una
reducció del 35% dels recursos que s’aporten.

Per altra banda, una altra de les esmenes que presentam és
la 126, amb RGE núm. 14703, i fa referència a incrementar les
aportacions del fons de seguretat. Val la pena dir que del 2013,
en què hi havia una aportació, un pressupost de 3 milions
d’euros, hem passat al 2014 en què s’hi destinaran 2.500.000,
amb una disminució del 16,6%. I no m’equivoc, el pressupost
del 2014 preveu una partida de 2.750.000, dels quals 1.250.000
seran per a la primera aportació del 2014, i l’altra aportació, així
almanco s’ha anunciat amb el comunicat oficial, d’1.250.000,
aniran a càrrec dels pressuposts del 2015. Per tant, el 2014
l’aportació serà de 2.500.000 i hi ha una reducció respecte del
2013.

Aquesta reducció afecta en primera instància els municipis,
que són els beneficiaris d’aquestes aportacions, els quals
comptaran amb menys recursos i a més a més comptaran amb
molts menys recursos per garantir la contractació de policies, ja
no turístics, policies de temporada i a més d’una forma més
precària, abans el contracte podia ser o era de la mitjana de nou
mesos i ara passa a ser de sis i fins i tot de quatre mesos.

I simplement fer una referència a les dues baixes, que també
afecten aquesta secció: una d’aquestes és la que afecta l’EBAP
i que, des del nostre punt de vista, necessita o queda afectada
per una reducció de recursos i justificada bàsicament per una jo
diria que mala gestió dels recursos que any rera any s’hi aporten
i que converteix, tradueix en cursos d’una molt baixa
rendibilitat, de molt baixa eficàcia. Només vull recordar que el
famós servei d’atenció policial al turista, que èxit segons la
consellera, que hi havia d’haver 100 alumnes, doncs ha acabat
amb dos cursos, un dels quals ha tengut 5 alumnes i l’altre n’ha
tengut 15.

I en segon lloc, també hi ha una baixa important, és la
d’informació i atenció ciutadana, la partida del programa 463B,
amb una previsió de 816.000 euros, una previsió absolutament
desmesurada, justificada per la consellera i pel Govern en
mantenir la carpeta ciutadana que tots els ajuntaments o
pràcticament tots ja tenen en funcionament, la qual segur que es
pot millorar i hauria de contenir més documents dels ciutadans
i facilitar tota la tramitació, però de cap de les maneres justifica
aquest increment, més del doble respecte de l’any passat que,
com deia, els ajuntaments ja hi fan feina i hi aporten recursos
propis.

Aquestes són les nostres esmenes a la globalitat i també
anunciar el vot favorable a les esmenes que ha presentat el Partit
Socialista, a l’esmena que ha presentat la diputada no adscrita
Margalida Font i el diputat no adscrit Antoni Pastor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, també té la paraula per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, pas a defensar i a mantenir
l’única esmena presentada a la secció 16 i ho hem fet al
programa 223A, d’emergències, i que fa referència a l’illa de
Formentera.

Amb l’objectiu de millorar la partida pressupostària per
desenvolupar amb totes les garanties el Pla territorial
d’emergències a Formentera atenent les especials singularitats
que té l’illa i tenint en compte els riscos greus de possibles
incendis, sobretot atenent els més de 800 habitants disseminats
dins la massa forestal i que estan sovint sense vies d’accés
asfaltades. I també, per un altre punt, a la càrrega de materials
combustibles al Port de la Savina, sobretot durant la temporada
alta turística, atenent l’alt grau de passatgers que acullen
aquestes instalAlacions.

Amb aquest esperit hem presentat aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I el Sr. Pastor no hi és, supòs que
la Sra. Font ...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, com a totes les altres comissions, donar per defensades
les esmenes del Sr. Pastor amb el seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Idò passam al torn en contra. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Prohens,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. I com han fet els portaveus que
m’han precedit deixaré també el debat a la totalitat per al plenari
i avui em centraré en el debat de les esmenes que corresponen
a la Secció 16.

Una conselleria, la d’Administracions Públiques, que,
després de la remodelació fa uns mesos del Govern, es va veure
reduïda i va quedar amb dues direccions generals, la Direcció
General de Funció Pública, Administració Pública i Qualitat
dels Serveis i la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia, i dues empreses públiques, Gestió d’Emergències de
les Illes Balears i Escola Balear d’Administracions Públiques,
i que gestionarà per al 2014 un pressupost de 35.088.694 euros,
la qual cosa suposa un increment d’un 1,25% respecte de la
mateixa estructura del passat any.

Ens trobam, per tant, davant els primers pressuposts
d’aquesta legislatura que creixen tot i que lleugerament en
aquesta secció i si creixen de manera lleu és precisament per
prioritzar la política social, sanitària i educativa que ha prioritzat
des del primer moment aquest govern; àrees que tenen un major
protagonisme i per tant majors pujades pressupostàries per al
proper exercici. En això consisteix governar en temps de crisi,
en prioritzar pensant amb els ciutadans i elaborant un pressupost
pensant en la seva globalitat com a govern.

I ara passaré al debat de les esmenes pròpiament dit, tot i
que ja els avanç que moltes qüestions ja les va contestar a la
seva compareixença i altres, com han dit també els portaveus
que m’han precedit, són pràcticament les mateixes que van
presentar en exercicis anteriors, per la qual cosa, com
comprendran, la nostra resposta serà molt similar.

En primer lloc, veiem l’esmena 14232 del Grup Socialista,
per augmentar les aportacions a la UIB, cosa que no es
contempla dins aquesta secció, perquè no es contemplen
actuacions amb caràcter ordinari encaminades a dotar
econòmicament la universitat, independentment de l’instrument
jurídic que s’utilitzi i sense perjudici que a l’àmbit de les seves
competències es puguin dur a terme actuacions concretes amb
aquesta entitat que simplifiqui la dotació econòmica a l’efecte.

Recordar, però, que la UIB va sofrir cinc anys de baixades
constants que el pacte va deixar un deute important amb la
Universitat de les Illes Balears, que es va recordar fins i tot a
l’obertura del curs universitari de l’any passat, i que el 2014 és
el primer any que aquestes aportacions pugen cap a la
universitat, la qual gestionarà un total de 47 milions d’euros.

L’esmena 14226, que fa referència al parc de bombers, dir
que el Govern donarà compliment, com no pot ser d’altra
manera, al conveni que hi ha entre l’Ajuntament de Palma i el
Govern autonòmic i que dins aquest conveni evidentment es
donarà compliment a tot el que fa referència al parc de bombers,
en concret es preveuen compensacions del deute de 2,9 milions
d’euros per al lloguer del parc de bombers.

La 14227 fa referència a la Llei de capitalitat del Grup
Socialista i també dir que és evident l’esforç que fa aquest
govern del Partit Popular per donar compliment a l’article 142
de la Llei de capitalitat, i ja vam anunciar també un conveni que
es va firmar recentment entre l’Ajuntament de Palma, el consell
i el Govern, per donar sortida a un deute de més de 75 milions
d’euros; un deute que hem de recordar que estava pendent del
2010, en què no es va fer cap aportació, que en el 2011 també
ens vam trobar una partida que no era suficient. Per tant, el que
hem de fer és pagar aquest deute pendent, bé sigui amb
pagaments efectius o amb compensacions de deute i fer front a
les obligacions per al corresponent exercici.

Després trobam un grup d’esmenes que tenen a veure amb
els ajuntaments, tant sigui amb el fons de cooperació municipal,
amb la 14234 del Grup Socialista; la 14138 del Sr. Pastor i la
14702 del Grup MÉS. Es tracta d’un import el qual hem destinat
a aquest exercici que obeeix a la situació econòmica actual, tot
i que hem de destacar que per al 2014 superam el percentatge
mínim previst a la llei de pressupost que es va fixar en el 0,3%,
arribant a un 0,5 del fons de cooperació municipal, fons al qual,
a més, hi hem d’afegir el fons de seguretat pública que és
essencial per als ajuntaments i també els sous dels batles dels
municipis més petits.
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Quant a la seguretat dels ajuntaments, també hi ha esmenes
en aquest sentit, la 14228 del Grup Socialista, la 14703 del Grup
MÉS; ja els vam explicar que la figura del policia turístic que
havia estat vigent necessitava una revisió per adaptar-se a la
posterior normativa de l’EBEP i que per això es va crear ja
l’any passat el fons de seguretat públic, un fons de seguretat
pública que ja es va explicar en els pressuposts de l’any, tenia
una part que anaven als pressuposts del 2013 i una que
evidentment que va als pressuposts del 2014, com també n’hi ha
una als pressuposts del 2015. En el 2014 tenim 2.750.000 euros,
amb dues fases, la qual cosa dóna més estabilitat i més llibertat
als municipis, podent elegir entre inversions en recursos
humans, en les figures que més necessitin o en material que
millori la seguretat.

També, quant a seguretat dels ajuntaments, hem de recordar
la creació dels consells de coordinació i les inversions en les
millores dels serveis de protecció civil, millorant tot en el seu
conjunt la seguretat dels municipis.

Tenim també un altre any dues esmenes, la 14229 del Grup
Socialista i 14705 del Grup MÉS, sobre les oficines de víctimes
del delicte. Ja els vam dir en repetides ocasions que aquesta
competència no correspon a aquesta conselleria i per tant es
tracta d’una despesa, com tantes altres, de les quals hem hagut
de prescindir. El programa 222, actuacions de policies, 222C,
perdó, té per objecte impulsar l’exercici de la competència
exclusiva de l’article 30 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia que atribueix a la
comunitat autònoma en matèria de coordinació i altres facultats
en relació amb els policies locals, en els termes que estableix la
llei orgànica.

I és que la posada en marxa d’aquestes oficines no es troba
ni dins aquest títol competencial ni tampoc dins la normativa
que el desenvolupa. De fet, aquesta atenció psicològica i social
a víctimes del delicte, es presta amb mitjans materials i
personals propis a comunitats autònomes que tenen transferides
la competència en matèria de justícia. Per a les comunitats
autònomes com a les Illes Balears, que això no és així, que
aquesta competència no està transferida, aquest servei el presta
el ministeri. Això no obstant, hem de ser conscients que dins el
Govern de les Illes Balears existeixen altres serveis que tenen
per objectius l’assistència jurídica i psicològica a víctimes en el
seu sentit més ampli, com ara l’IBDona, els Serveis Socials i de
Salut del Govern o els Serveis Socials i de Menors de consells
i ajuntaments.

En relació amb Sa Coma, esmena 14230 del Grup Socialista,
també ja els va dir la consellera que tot i que els serveis es
presten de manera eficient a Eivissa, sabem i coneixem
d’aquesta mancança, per tant aquest govern manté una
transferència anual per mantenir el conveni signat amb el
Consell d’Eivissa i es treballa per millorar aquestes
instalAlacions.

El servei de l’helicòpter de l’112, esmena 14231, també els
vam explicar que tenia un cost important si ho dividim pel
nombre de rescats que es feien al llarg de l’any, cost que també
és dins aquest grup d’esmenes del qual s’ha hagut de prescindir,
sense renunciar però al més important, que és la qualitat i
l’eficàcia del servei, que és el que compte i el que veuen els
ciutadans. I això es realitza en colAlaboració amb organismes
estatals que sí disposen d’aquest servei.

L’esmena del Grup MÉS, 14704, dir que tot i que és cert que
la Llei de bona administració i bon govern de les Illes Balears
disposa la creació de l’Oficina d’Avaluació Pública, també diu
que la creació d’aquesta oficina en cap cas donarà lloc a un
increment de la plantilla de l’administració de la comunitat
autònoma, atès que suposarà una redefinició de les funcions dels
llocs de treball ja existents. De fet, la pròpia Disposició
addicional tercera de la pròpia llei disposa expressament que
aquesta llei no pot suposar cap increment de la despesa pública,
per la qual cosa la creació d’aquesta oficina entenem que no té
sentit l’esmena que hi presenta el Grup MÉS, el qual hi destina
un capital específic.

I finalment l’esmena 14167, de la Sra. Font, sobre el Servei
d’Emergències a l’illa de Formentera; dir-li que el programa
223A ja contempla en el seu conjunt la cobertura d’emergències
de forma global i eficient, tenint en compte, com no pot ser
d’altra manera, les particularitats de cada illa.

Per això, el Grup Popular rebutjarà avui en comissió les
esmenes presentades a la secció 16, sense perjudici que hi pugui
haver qualque apropament al plenari de la setmana que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. I en torn de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Costa, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, agraïm el suport
de la resta de grups i la diputada no adscrita a les esmenes del
nostre grup parlamentari i lamentam que un any més el Grup
Parlamentari Popular no doni suport ni a una sola de les
esmenes presentades, pel meu grup, en aquest cas, respecte de
la Conselleria d’Administracions Públiques.

En primer lloc, i la primera referència que ha fet la portaveu
del Grup Popular, no sé si no ho he entès bé, era a l’esmena que
nosaltres hem presentat per augmentar una partida que sí hi ha
a la Conselleria d’Administracions Públiques per a la
Universitat de les Illes Balears, i concretament al capítol 4 de
transferències corrents i al subconcepte 44113 es preveu una
partida de 8.000 euros a la Universitat de les Illes Balears, i des
del meu grup proposàvem l’augment d’aquesta partida.
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I per altra banda, i sobretot el que més lamentam és la
negativa, una vegada més, posar una partida pressupostària per
a les oficines de víctimes del delicte, amb l’excusa que aquesta
no és una competència del Govern de les Illes Balears, és
l’excusa de mal pagadors, quan parlam d’unes oficines algunes
de les quals portaven vint anys de funcionament a les nostres
illes. Dir que aquesta atenció psicològica i atenció jurídica
integral que es donava des d’aquestes oficines no només a dones
víctimes de maltractaments sinó al conjunt de víctimes de
qualsevol tipus de delicte violent, en aquests moments no es
presta per ningú, perquè no és cert que el ministeri presti
aquesta atenció jurídica i psicològica de forma gratuïta, tal i
com ho feien les oficines de víctimes del delicte.

I si es pensa que aquesta no ha de ser una competència que
ha d’exercir el Govern, no s’entendria que la directora de
l’Oficina de la Dona hagi dit recentment, el mes passat
concretament, que intentaran tornar a posar en marxa, com a
mínim, dues oficines, això sí, només a l’illa de Mallorca.
Esperam que la xarxa es torni a estendre al conjunt de les illes,
perquè les necessitats, els maltractaments i els delictes es
produeixen no només a Mallorca, desgraciadament, sinó també
a la resta de les illes, i això provocaria un greuge comparatiu
imperdonable.

I per últim, no em serveix que em digui que es presten els
serveis d’emergències de l’112 a l’illa d’Eivissa quan la pròpia
consellera ha reconegut que efectivament som l’única illa,
juntament amb Formentera, on no hi ha un centre d’emergències
112 i, per cert, no tenen l’excusa de la manca de pressupost,
perquè quan varen arribar al govern es van trobar amb una
partida d’1 milió d’euros a la Conselleria d’Administracions
Públiques per posar en marxa aquest nou centre de l’112 a l’illa
d’Eivissa.

Per tant, lamentam que una vegada més el Grup Popular no
doni suport ni a una sola de les esmenes del nostre grup.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. I per part del Grup Parlamentari MÉS,
Sr. Martí, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. El Grup Popular diu que aquesta conselleria,
aquesta secció creix lleugerament, però creix, i és cert en
qüestió de xifres, però sobretot creix en ineficiència i decreix
molt en suport als municipis. Ha baixat el fons de cooperació,
ha baixat el fons de seguretat, han baixat les aportacions que el
conjunt de les conselleries, a través de serveis i programes feien
als ajuntaments; el suport als ajuntaments ha disminuït d’una
forma molt significativa.

Es diu que les oficines de víctimes del delicte, una altra
vegada, doncs el seu servei, la seva funció la duen a terme altres
serveis, altres institucions. Jo els voldria recordar una cosa que
el president Bauzá va utilitzar per justificar una inversió, un
servei sense cap dubte important, deia que el servei de
radioteràpia a Menorca era necessari, era una obligació per una
qüestió de justícia social, no hi va entrar aquí cap qüestió
econòmica ni cap qüestió de més ni menys. Idò, per una qüestió

de justícia social les oficines de víctimes del delicte hi han de
ser i hi han de ser en el conjunt de la comunitat autònoma, com
ja s’ha esmentat.

Finalment, quant a les oficines d’avaluació pública, bé, la
llei diu que no ha de tenir, no diu que no ha de tenir cap cost, no
diu que no ha de tenir cap pressupost, diu que no ha de suposar
cap increment de despesa econòmica i si la portaveu del Grup
Popular analitza la secció veurà que no genera un increment de
la despesa a la secció. La qüestió és molt més senzilla que tot
açò, el Govern, aquest pressupost, contempla complir amb la
Llei del bon govern i crear l’oficina d’avaluació pública o no?
Ho pensa fer després de tot el que ens va dir en aquesta cambra
respecte del compliment i de la necessitat urgent de modificar
la Llei del bon govern i la bona administració per fer-la, doncs,
molt més eficient, evitant duplicitat i centrant tota l’atenció en
allò que era important? I una de les coses que era important,
segons deia en aquell moment el conseller Simó Gornés, era
l’oficina d’avaluació pública, la crearà o no la crearà? Crear-la
vol dir poder complir amb tot allò, amb totes les funcions que
encomana la llei a aquesta oficina.

I simplement acabar lamentant, una altra vegada, que no hi
hagi manera d’aconseguir que el Grup Popular faci un esforç i
tengui una deferència per aconseguir aproximar esmenes. Tot
són nos i en cap cas no es proposa, doncs, poder arribar a un
acord per poder-la incorporar en aquest pressupost, com per
exemple aquesta darrera de l’oficina d’avaluació pública que tan
reiteradament ha defensat en aquesta cambra. Per tant, lamentar-
ho, lamentar que hi hagi aquesta visió poc constructiva i poc
dialogant amb la resta de grups que, sense cap dubte, no
afavoreix a tenir un pressupost molt més sensible, que doni
millor respostes a les necessitats d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. I la diputada Sra. Font i Aguiló té
la paraula també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, de nou lamentar la poca
implicació i la poca voluntat política amb l’illa de Formentera
i esperar que d’avui al Ple reconsiderin el seu posicionament
envers l’esmena presentada per aquesta diputada, malgrat que
després d’escoltar la portaveu del Partit Popular tinguem
serioses dubtes que això passi.

Vull agrair el suport del Grup Parlamentari Socialista així
com del Grup Parlamentari MÉS i també dir que tendran el
suport d’aquesta diputada al Ple ja que per imperatiu legal no ho
puc fer en el si d’aquesta comissió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica, pel Grup
Popular, Sra. Prohens, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Mirin, quan uns pressuposts estan
fets de manera conscient i de manera responsable, com són els
que avui ens ocupen, no han de trobar estrany que no els
acceptem cap de les seves esmenes. I més si les esmenes són en
el sentit de donar compliment a coses que vostès no varen fer,
incrementar partides que vostès deixaven a zero o incrementar
serveis amb competències que no són pròpies. I aquest govern
té les coses clares i sobretot té una visió de la realitat que és la
que es reflecteix en aquest pressupost, una realitat que no és la
que ens agradaria que fos i uns pressuposts que no són els que
ens agradaria que fossin, però que són els que complirem.

Tenim clar que per a aquest govern els pressuposts són
compromisos i els compromisos i la paraula donada han cobrat
un sentit nou amb el Govern del Partit Popular. No serà aquest
govern ni serà el Partit Popular que enganyarà els ajuntaments,
no els direm que els aportarem uns doblers per després deixar-
los a l’estacada. No els destinam tant com voldríem, però feim
l’esforç de pagar i d’incrementar, torn a repetir, el percentatge
que arriba al 0,65 si tenim en compte, a més del fons de
cooperació, el fons de seguretat i també les compensacions en
els municipis petits. 

Tampoc no estam en el debat d’acceptar més competències,
com puguin ser les de justícia que duen adherides aquestes
oficines de víctima de les quals parlam, aquest no és ara el
debat. I no són excuses, Sra. Costa, i menys excuses de mal
pagador perquè això que el Partit Socialista ens parli de mal
pagador quan vostès en tenien un màster, crec que està fora ja
d’aquest debat.

Volem tot allò que ens pertoca, però ho volem ben dotat i
tampoc no estam en el debat d’assumir serveis que ja
assumeixen altres administracions. La màxima del Partit
Popular i la màxima que hauria de ser de tots els partits i
polítics responsables és acabar amb una administració pública
sobredimensionada que cap benefici no suposava per als
ciutadans sinó més bé tot el contrari. Nosaltres volem que cada
administració tengui ben clares les seves competències i
millorar la coordinació i millorar o avançar, millor dit, cap a la
simplificació que, a més, ha estat un dels objectius principals de
la conselleria que avui ens ocupa. 

Només seguint aquestes línies i aquestes fermes conviccions
es poden fer i es poden presentar aquests pressuposts que fa per
a l’any 2014 el Partit Popular, uns pressuposts que pensant en
les prioritats, pensant en les persones i pensant en el paper que
ha de tenir l’administració pública en un moment com l’actual,
però pensant-hi de veritat, no només sobre el paper, perquè ja
sabem que el paper i sobretot els seus papers ho aguantaven tot.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Passam, ara, a la votació de les
esmenes a la Secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, i, en primer lloc, si cap grup no demana votació
separada farem la 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, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació conjunta, si ningú no
demana votació separada, de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara votarem l’esmena de la diputada no adscrita la Sra. Font
i Aguiló.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Aqueixa diputada no ha vist com se li votava en contra
aquesta esmena.

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

Vots a favor? 

Vots en contra? 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 3 / 11 de desembre del 2013 1519

 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor. 9 vots en contra. Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem passar al debat 14 de totalitat, no sé
si hi ha canvis... si els sembla, començarem. En primer lloc,
demanaria si respecte de l’anterior debat es produeixen
substitucions, que crec que ja ho havia dit, tothom sí, però hi ha
alguna.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Antoni
Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President. Fina Santiago substitueix David Abril.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Les altres ja estaven fetes, per tant, començam
aquest debat número 14 de totalitat, agrupació de la Secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials amb les seccions i
entitats afins. Hi ha esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari
Socialista. Conselleria de Família i Serveis Socials, esmena
14524. Institut Balear de la Dona, esmena 14532. Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel, esmena 14488. Fundació
d’Atenció i Suport a la Dependència, Promoció a l’Autonomia
Personal de les Illes Balears, esmena 14494. Secció C14,
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears, esmena 14513.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Secció 17, Conselleria
de Família i Serveis Socials, esmena 14629; i Secció 73, Institut
Balear de la Dona, esmena 14642.

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir que ens reservam el
debat d’aquesta esmena a la totalitat per a la sessió plenària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS la Sra. Santiago té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bones tardes a tots i a totes. Nosaltres també el debat més
polític, que és el debat a la totalitat, el reservam per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I en torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Bauzá té la paraula. 

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Pues nosotros no seremos diferentes y también nos
reservaremos para el pleno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El torn de rèplica ens el botam, idò, i passam
a la votació de les esmenes a la totalitat a la Secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials. Supòs que ningú no
demana votació separada, farem la 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, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si cap grup no demana votació separada
farem la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara passam al debat número 15 de totalitat,
agrupació de la secció...

(Se sent una veu de fons que diu: “de globalitat”)
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... què he dit? De globalitat, de globalitat. A vegades se m’entén
malament i segurament ha paregut que deia “totalitat”, però jo
deia “globalitat”. Agrupació de la Secció 17, Família i Serveis
Socials amb les seccions i entitats afins. B) Esmenes parcials.
Grup Parlamentari Socialista. Conselleria de Família i Serveis
Socials, al programa 313A, Centres assistencials, esmenes
14511 i 535. Al programa 313C, Mesures judicials i prevenció
del delicte, esmenes 14457 i 503. Al programa 313D, Protecció
i acció social, esmenes 14517, 515,, 518, 519, 523 i 497. Al
programa 313F, Protecció i defensa del drets dels menors,
esmena 14462. Al programa 313I, Planificació i ordenació
social, esmenes 14454, 481, 487, 492, 451, 472 i 476. Al
programa 314A, Pensions i prestacions econòmiques, esmena
14469. A l’Institut Balear de la Dona, al programa 323C,
Promoció, protecció i serveis per a la dona, esmenes 14377 i
14375.

Per part del Grup Parlamentari MÉS. Conselleria de Família
i Serveis Socials, al programa 313A, Centres assistencials,
esmena 14632. Al programa 313D, Protecció i acció social,
esmenes 14640, 635, 637 i 638. Al programa 313F, Protecció i
Defensa del drets dels menors, esmena 14636. Al programa
313G, Família i unitats de convivència, esmenes 14630 i 14631.
Al programa 313I, Planificació i ordenació social, esmenes
14633, 634 i 641. Al programa 314A, Pensions i prestacions
econòmiques, esmena 14639. Institut Balear de la Dona,
programa 323C, Promoció, protecció i serveis de la dona,
esmenes 14643 i 644.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló.
Conselleria de Família i Serveis Socials. Al programa 313I,
Planificació i ordenació social, esmena 14155. Institut Balear de
la Dona, programa 323C, Promoció, protecció i serveis per a la
dona, esmena 14162.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Conselleria de Família i Serveis Socials. Al programa 000A,
Nous programes no classificats, esmena 14129. Al programa
313D, Protecció i acció social, esmenes 14143, 144 i 133. 

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, perquè tenim
molt poc temps i molt de contingut, passaré a relacionar les
esmenes que presenta el meu grup. 

Amb RGE núm. 14511, una esmena per augmentar les
places a les residències públiques per tal de també poder
augmentar el nombre de persones en aquest servei, una esmena
d’1.150.000 euros. 

L’esmena RGE núm. 14517, per augmentar les places
concertades, 3 milions d’euros. 

L’esmena RGE núm. 14535, per a la redacció d’un projecte
en el centre social de baixa exigència per a l’illa d’Eivissa,
30.000 euros. 

Per augmentar la concertació de places destinades a
persones amb problemes de salut mental, l’esmena RGE núm.
14497 preveu una dotació de 400.000 euros i va en consonància
amb la demanda del sector que s’ha traslladat a la ponència de
salut mental que tramita aquest parlament. 

Per al programa de teleassistència i per als dependents,
l’esmena RGE núm. 14519, amb una dotació de 500.000 euros.

Per a l’atenció urgent als dependents que esperen un recurs
assistencial al qual tenen dret, però estan en llista d’espera i no
poden accedir a aquest recurs, l’esmena RGE núm. 14515, amb
1 milió d’euros. 

Per a aquestes persones amb dependència i grans dependents
que esperen un recurs assistencial i són a casa seva en
condicions de no habitabilitat i condicionament per la seva
dependència, l’esmena RGE núm. 14523, amb 1 milió d’euros.

Per a les persones dependents que no poden assumir el cost
dels copagaments per assistir a un centre de dia, l’esmena RGE
núm. 14518, amb una quantitat de 600.000 euros. 

Per augmentar la nòmina a la dependència i adaptar-la a la
realitat actual, l’esmena RGE núm. 14469, amb una dotació de
12.502.088 euros. 

L’esmena RGE núm. 14476 està destinada a augmentar la
partida de la targeta bàsica, i la nostra proposta és duplicar la
quantitat prevista aportant 1.400.000 euros més. 

Per augmentar la renda mínima d’inserció, l’esmena RGE
núm. 14451, amb una dotació de 2.200.000 euros i situar-la fins
la quantitat de 9.700.000 euros. 

Per al Pla de Prestacions Bàsiques, l’esmena RGE núm.
14472, una esmena amb una dotació de 4 milions d’euros. 

Per a ajudes puntuals a emergències socials per a famílies i
persones en situació de vulnerabilitat, l’esmena RGE núm.
14481, amb 1milió d’euros. 

Per garantir l’alimentació infantil mitjançant programes
escolars, de vacances escolars, a les escoles de primària i de
secundària 1,5 milions d’euros, amb l’esmena RGE núm.
14487. 

Per garantir l’habitatge a famílies en situació de pobresa,
l’esmena RGE núm. 14454, 500.000 euros. 

Per garantir les despeses relatives a l’escolarització dels
infants de zero a tres anys, una esmena RGE núm. 14492, de
600.000 euros. 

L’esmena RGE 14375 va relacionada a augmentar la partida
destinada als consells insulars de les illes per tal d’exercir les
competències en defensa dels drets de les dones víctimes de
violència en 100.000 euros. Per garantir les campanyes de
prevenció de violència de gènere, l’esmena RGE 14377, amb
200.000 euros.
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Per augmentar el pressupost de l’Oficina de protecció i
defensa del menor, l’esmena RGE 14462 per un import de
10.000 euros. Per tal d’augmentar la contractació d’educadors
de carrer per desenvolupar programes dirigits a joves en situació
d’exclusió social i escolar, l’esmena RGE 14503, amb un total
de 400.000 euros. I per a ajudes als joves extutelats majors
d’edat, l’esmena RGE 14457, amb una quantitat de 250.000
euros.

Com veuran ens hem centrat en tres grans blocs, aquestes
esmenes en tres blocs, primer per millorar la dotació de la
dependència, el servei de la dependència, perquè consideram
que el pressupost que preveu el Govern no cobrirà totes les
necessitats i la demanda que hi ha en aquests moments, per tant
un gran bloc d’ajudes a la dependència a persones que no estan
rebent aquest dret que tenen, i també per millorar l’assistència
i augmentar les places tant concertades com públiques. 

El segon bloc que ens hem posat com a objectiu millorar és
el bloc que va destinat a palAliar la pobresa a les Illes Balears,
donada la situació real social, la fotografia de pobresa, tots els
indicadors assenyalen que hi ha moltes persones, 200.000
persones, que estan sota el llindar de la pobresa; d’aquestes,
65.000 infants es troben en aquesta situació, i per tant nosaltres
ens hem centrat a millorar les condicions de vida d’aquestes
persones, tot i que consideram que no són reformes estructurals
que podem palAliar d’una manera ja definitiva aquesta situació.
Ja vàrem presentar unes propostes de resolució, i la nostra
portaveu també ho va dir, que volem caminar cap a una renda
bàsica garantida, però mentre no arribem a aquest objectiu
pensam que s’ha d’anar assolint passa a passa amb les ajudes i
augmentar les prestacions.

I en relació amb l’altre bloc que quedava, menors i dones
que pateixen la violència de gènere, van encaminades les altres
esmenes que hem presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Les nostres esmenes a la Conselleria de
Família i Serveis Socials es poden agrupar en cinc blocs: un
bloc de dependència, un altre de salut mental, un altre de temes
de joves i emancipació, un contra la pobresa dona, un altre bloc
dona i gènere, i després hi ha dues esmenes, que una és de
caràcter comunitari i l’altra d’Oficina de defensa del menor.

En relació amb la dependència hem presentat la 14632, que
és per acabar la construcció de centres d’estades diürnes del
municipi de Palma. Hem tengut accés a la memòria del
Consorci sociosanitari i hem vist que tota una sèrie de cessions
que havia fet l’ajuntament per a construcció de centres d’estades
diürnes se n’ha perdut la possibilitat perquè el Govern va
renunciar a aquesta construcció. Per tant nosaltres pensam que
aquests serveis s’han de continuar construint, i per això feim
una proposta d’1 milió d’euros.

Després nosaltres, contràriament al que fa el Govern, que en
el darrer Consell de Govern va reduir les ràtios d’atenció a les
persones amb dependència, nosaltres pensam que s’han de
millorar les ràtios dels centres propis, en aquest cas, del Govern,
i per això feim una proposta de 700.000 euros més per millorar
les ràtios d’atenció a les persones amb dependència a través de
l’esmena 14635.

Després pensam que la concertació amb els ajuntaments s’ha
de continuar, la concertació tant de places residencials com de
centres de dia. S’ha consolidat tota una sèrie de concerts que es
varen iniciar en el 2009, però pensam que han de créixer perquè
ara tenim ajuntaments que han concertat i altres ajuntaments que
no han concertat, tot i que s’hagi solAlicitat, i per això demanam
un augment de 3 milions d’euros a través de l’esmena 14637.
Pensam que les residències d’Eivissa, tant la de Sant Antoni
com la de Sant Jordi no han de quedar tancades; ja s’han
construït, la de Sant Antoni queda una part per dotar però està
pràcticament dotada, i per tant pensam que s’han de començar
a obrir. Per això feim una proposta a través de l’esmena 14638
de 3 milions d’euros.

I finalment en relació amb la dependència feim una proposta
d’augment d’11 milions d’euros a la partida que va a ajudes
econòmiques i també a concertació de places. D’una forma molt
clara la consellera va dir que les ajudes econòmiques no estaven
cobertes amb aquests pressupostos; nosaltres pensam que no es
poden presentar uns pressupostos on clarament es digui que les
ajudes econòmiques, que és una nòmina mensual que està
obligat el Govern a pagar-la, no són suficients, tot i que la
partida sigui ampliable durant l’any, però si ja sabem que el que
necessitam a dia 1 de gener és insuficient en els pressupostos
que aprovarem el 20 i busques de desembre o 20 de desembre,
ens pareix que s’ha d’incorporar. I també la concertació de
places; fa dos anys i mig que no s’estan concertant places noves
per a persones amb discapacitat, especialment les persones amb
discapacitat intelAlectual.

Després, de salut mental. Tenim aquí una ponència de salut
mental, que tots els grups parlamentaris han reconegut la
mancança en temes comunitaris de salut mental; per tant
nosaltres feim una proposta de 500.000 euros per crear uns
serveis de proximitat. Ho feim al capítol o a la partida que pugui
ser concertat amb les entitats a través de l’esmena 14690. 

Una de les característiques de la nostra comunitat autònoma
en relació amb els joves és que tenim una taxa de tutela de les
més elevades de l’estat, tenim més menors tutelats i més joves
tutelats que altra comunitat autònoma, i en canvi no tenim cap...,
en teníem un però el Partit Popular l’any 2012 ho va deixar de
fer, ho va deixar de practicar, ho va derogar, per dir-ho de
qualque manera, i teníem tot un programa d’emancipació, i en
aquest moment, a través d’unes ajudes econòmiques
d’emancipació, en aquest moment no tenim res en aquesta
comunitat autònoma, que tenim una de les taxes més alta de
tutela. Ens arriben els alAlots als 18 anys i pràcticament els
deixam sense cap tipus de seguiment. Ho fan les entitats. Per
tant demanam que es continuï ajudant a les entitats. Aquestes
entitats que ara tenen aquests menors tutelats estan fent dinars,
sopars solidaris, dinars solidaris, mercadets, fan galetes, per
poder mantenir aquests serveis.
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Un altre tema que ens preocupa és l’alta taxa de joves
embarassades. Ja ho hem fet a través de salut, farem altre tipus
de caràcter preventiu, però les joves que s’han quedat
embarassades que volen continuar amb el seu embaràs i tenen
problemes socials estan anant a entitats, i la nostra comunitat
autònoma els dóna una quantitat molt baixa. De fet s’ha reduït
de l’any 2011 al 2012. Nosaltres feim una proposta de 40.000
euros.

Contra la pobresa pensam que ha de ser un dels principals
objectius de qualsevol govern, lluitar contra la pobresa, garantir
uns mínims de subsistència a la nostra comunitat autònoma,
quan tots els indicadors socials, quan totes les entitats, quan tots
els registres oficials, el de l’INE, tots, ens estan dient que les
taxes de pobresa estan augmentant any rere any a la nostra
comunitat autònoma. Per això pensam que s’han de fer dues
coses bàsiques: una renda bàsica suficientment pressupostada,
perquè tothom que pugui justificar que no té cap tipus d’ingrés
se li pugui garantir aquesta renda bàsica, i donar suport a les
entitats que estan distribuint aliments. Durant dos anys i mig no
s’ha donat un euro a les entitats per part d’aquest govern que
distribueixen aliments, que estan cobrint les necessitats bàsiques
de la població. Per tant pensam que hi ha d’haver una partida
concreta cap a aquí. Feim una proposta d’1 milió d’euros a
través de l’esmena 14641.

Oficina de drets del menor. Feim una partida de 50.000
euros. Pensam que, bé, que amb aquests 50.000 euros podria fer
una sèrie d’activitats d’una forma més tranquilAla que amb els
pressupostos actuals. 

I després la teleassistència. La teleassistència dirigida als
municipis el Govern la va retirar l’any 2012; no l’han rebuda
aquest any 2013, i pensam nosaltres que l’any 2014 l’haurien de
rebre. No només hem de posar en marxa aquesta teleassistència
dirigida a les persones dependents, sinó que la funció de la
teleassistència sobretot és una funció preventiva i no hi ha
doblers per a aquesta funció preventiva en el Govern i ho han
d’assumir els ajuntaments.

En dona i gènere són dues molt concretes, la 14643 i la
14644, per a programes a les dones víctimes de violència de
gènere. Els pressupostos són absolutament insuficients, feim
una proposta de 340.000 euros i de 120.000 euros; 340.000
euros per mantenir els programes actuals i augmentar-los, i
120.000 euros per als consells i els ajuntaments. No podem dir
des de les administracions públiques, animar les dones a posar
denúncies si són maltractades, i després no tenir suficients
recursos per donar-los la cobertura.

En relació amb les esmenes dels altres grups parlamentaris,
donarem suport a totes les que ha presentat el Partit Socialista,
manco a la 14511 perquè no hi estam d’acord, i demanarem
votació separada. No estam d’acord que s’hagi de realitzar una
inversió perquè les residències públiques tenguin manco
habitacions individuals i més habitacions dobles. Pensin vostès
que quan una persona va a una residència, quan una persona
major va a una residència, hi pot viure 10, 12, 15 anys, és el seu
espai vital, i pensam que el que hem de donar és qualitat, també,
d’hoteleria a aquestes residències. Per tant pensam que se n’han
de construir de noves i no s’han de limitar a dues persones. Això
per exemple en sanitat ho tenen molt clar: Son Espases cada
vegada té més habitacions individuals i només té set dies. Això
és ca seva i pensam que han de tenir espais íntims.

En relació amb les del Partit Popular, que en té dues, estam
d’acord -ens abstendrem- estam d’acord amb el que proposen,
l’Oficina dels drets del menor, però..., són 10.000 euros que fan
una proposta, ens pareix insuficient, però en el que no estam
d’acord és en la partida de baixa. Vostès augmenten la partida
del menor i la lleven d’altres partides socials. Nosaltres no hi
estam d’acord. I el mateix amb el pla de prestacions bàsiques.
Estam d’acord que hi hagi una major partida per al pla de
prestacions bàsiques, però en el que no estam d’acord és que ho
llevin del programa de família, menors i joves amb problemes
o amb mesures judicials. Per tant el nostre vot davant les dues
del Partit Popular serà d’abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part... o la diputada no
adscrita, Sra. Font, té la paraula també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Pas a defensar i a mantenir les
esmenes presentades a aquesta secció, que en són dues.
L’esmena 14155, al programa 313I, de planificació i ordenació
social, que té com a objectiu dotar una partida econòmica per
afrontar els problemes socials, econòmics i culturals de la
integració a Formentera, fer front a les necessitats en la línia
d’integrar els nouvinguts mitjançant projectes dirigits a
l’adquisició dels hàbits socials i orientar-los cap a una nova i
incipient incorporació al món laboral, i posar els recursos
necessaris per millorar la seva incorporació a la societat illenca.

La segona esmena que hem presentat, la número 14162, a la
secció 73, de l’Institut Balear de la Dona, al programa 323C, a
la protecció i serveis per a la dona, té com a prioritat dotar
econòmicament el Consell de Formentera i més concretament
a l’àrea de benestar social una partida que doni suport i ajuda
per mantenir un servei específic, i més després que el Partit
Popular hagi desmantellat les oficines d’atenció a les víctimes
del delicte. Aquesta esmena té i pretén mantenir un servei
presencial i gratuït d’atenció psicològica i d’assessorament
jurídic cap a les dones que ho necessitin.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer, Sra. Font no sé si vol dir alguna cosa.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, per indicació del Sr. Pastor mantenir les esmenes que ell
ha presentat en els termes presentats, en els mateixos termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I en torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Serra per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. President. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. És cert que en el tema de família i serveis
socials, per molt elevada que sigui la quantitat que s’hi pugui
destinar, en el pressupost, sempre serà insuficient. Crec que en
això coincidim tots els grups polítics, però des del Partit Popular
valoram molt positivament aquests pressuposts per a l’any 2014,
i ho feim perquè aquests, en el que fa referència a la partida de
família i serveis socials han sofert un augment del 7,16%, el
major augment de totes les conselleries, arribant als 138,55
milions d’euros. 

Cal reconèixer que del pressupost global de la comunitat el
80% es distribueix entre les conselleries d’educació, sanitat i
serveis socials, la qual cosa reflecteix l’aposta d’aquest govern
per l’estat del benestar dels nostres ciutadans. Aquests
pressuposts estan marcats per la manera de gestionar del Partit
Popular, que està basada en la realitat i en les circumstàncies
actuals que vivim, en un moment en què hi ha una baixa
important d’ingressos i volent mantenir tots els serveis que es
donen en aquesta comunitat. Això sí, s’han de fer els esforços
necessaris perquè afectin el mínim als nostres ciutadans.

Ara, és veritat que quan els recursos són els que són és molt
important fer una gestió més eficient i fer el mateix amb menys,
sobretot perquè no ens queda més remei. Duim dos anys
escoltant els grups de l’oposició dient que el Partit Popular va
en contra del benestar social, ja sigui en temes de salut,
educació o serveis socials, però li puc assegurar que el Partit
Popular té tanta sensibilitat, no diré més, però tanta sí, com
vostès respecte d’aquests temes, a més, aquests pressuposts ho
demostren, per això em crida l’atenció que la majoria
d’esmenes, quasi totes, volen dotar de més serveis i ho
dedueixen tot de la partida de deute públic, deixant de pagar els
bancs. Així fa molt bon quedar bé de cara a la gent, però deixant
de pagar els deutes que tenim, ja s’arreglaran els que venguin
darrere.

El nostre partit no funciona així i creim que s’han de posar
les partides que es puguin complir i no només per quadrar els
comptes.

Quant a les esmenes, tant del Partit Socialista com del Grup
MÉS, de noves infraestructures, no els donarem suport; una,
perquè no tenim llistes d’espera quant a centres de dia; i l’altra
perquè creim que s’han de fer noves infraestructures quan es
poden mantenir, quan hi hagi una demanda de places i siguin
necessàries, quant a centres de dia.

Quant a l’esmena del Grup Socialista, la 235, per garantir
l’habitatge a persones amb risc de desnonament, cal recordar
que el Govern, a través de l’IBAVI, ha posat a l’abast habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer, molt assequibles per
ajudar aquestes famílies.

Pel que fa a les esmenes sobre dependència, cal recordar que
aquests pressuposts duen un augment d’un 3,1%, aquestes
partides de 75,7 milions d’euros atenen les necessitats actuals
dels ciutadans.

Quant a l’esmena 258 del Grup Socialista, que fa referència
a les línies d’ajuda per cobrir despeses de programes de
vacances escolars per a infants de 3 a 16 anys, tampoc no li
donarem suport, ja que creim que hi ha altres partides a
augmentar que són més necessàries, tenint en compte que vostès
tampoc no fan menció que siguin infants de famílies més
vulnerables.

Pel que fa a les esmenes que fan referència a augmentar
pressupost de l’Oficina de Menorca i a distintes actuacions en
aquests temes, aquests pressuposts ja tenen un increment d’11,4
milions d’euros en distintes actuacions amb menors i família. A
part d’aquest augment, el Partit Popular presenta una altra
esmena, d’un increment de 10.000 euros, a fi de dotar l’Oficina
de Drets del Menors, d’una major autonomia financera.

Quant a l’esmena 10 de la Sra, Font, relativa a programes
d’integració i atenció integral als immigrants, tampoc no li
donarem suport ja que és una competència de Vicepresidència,
concretament de la Direcció General d’Immigració i
Cooperació, que és el mateix que es va comentar l’any passat en
aquesta mateixa comissió, per tant no correspon a les partides
de Família i Serveis Socials.

Quant a les esmenes de renda mínima d’inserció i el Pla de
prestacions bàsiques i increment d’un 50% de la targeta bàsica,
l’import del pressupost en concepte de renda mínima d’inserció,
és el mateix pressupostat que l’any 2013 i s’ajusta als interessos
dels ciutadans de les nostres illes.

Pel que fa a les prestacions bàsiques la quantitat que
proposen de 4 milions d’euros sobrepassa el crèdit aprovat al
pressupost d’enguany i quant a l’increment del 50% de la
targeta bàsica en aquest pressupost la targeta bàsica deixa de ser
una subvenció i passarà a ser una prestació.
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Pel que ha fet referència la Sra. Santiago, de l’esmena que
presenta el Partit Popular sobre el Pla de prestacions bàsiques,
li he de dir que hi ha 1.900.000 euros que vénen de les seccions
34 i 35 que no només es lleven partides socials.

A les que fan referència a l’Institut Balear de la Dona, el
pressupost contempla un increment d’un 2,77%, a la partida
64000 es tenen pressupostats tots els programes i campanyes
que durà a terme l’Institut, s’estan es continuaran fent
campanyes de prevenció des de l’Institut o amb altres
institucions. S’ha negociat la partida amb els distints consells
insulars, hem millorat la coordinació i la feina en equip, tothom
està fent un esforç important i no s’ha eliminat ni un sol servei.

Quant a les esmenes del Sr. Pastor, encara que no sigui aquí,
creim que són unes esmenes que afecten les qüestions
d’estructura organitzativa del Govern, aquest serveix per a la
millor atenció a les necessitats actuals dels ciutadans. I quant a
la teleassistència, aquesta era una partida que venia dotada del
Govern de l’Estat, ara, en aquest moment no és així i el Govern
ho inclou dins la partida de dependència, destinat als
ajuntaments.

Per tot l’exposat, el Partit Popular no acceptarà les seves
esmenes presentades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Serra. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Obrador, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN: 

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, contestant a la portaveu
del Partit Popular, l’augment d’aquest pressupost es pivota
principalment en l’augment de la nòmina a la dependència,
vostès varen preveure l’any passat 22 milions i enguany
preveuen 28 milions, 7 milions més, però és que encara
quedaran curts perquè han hagut de fer una modificació de
crèdit en aquest semestre d’enguany suplementant en 22 milions
aquesta partida. Per tant, la nòmina de dependència val 44
milions d’euros. 

Per tant, vostès, és cert que en pugen 7 més, però no els
bastarà i jo els demanaria que facin pressuposts reals, ja que hi
ha aquesta despesa que l’assumeixin perquè és que si no,
pensarem que la nòmina de la dependència no es cobrirà perquè
vostès tenen la intenció d’anar eliminant aquestes ajudes per
passar-les no sé sap on i l’altra partida que augmenta o que fa
augmentar el pressupost d’aquesta conselleria és la creació de
la Secretaria General Tècnica amb una dotació de 7 milions.

Per tant, pensam que la dependència no està ben dotada,
vostès no s’estan situant en el nivell de cobertura de l’any 2011,
vostès tenen sense cobrir 800 places, 800 places que el 2011 sí
es cobrien, o 800 prestacions o 800 persones que tenien un
servei, el 2011 sí que aquesta cobertura es donava i enguany al
2013 no hi estan. Per tant, vostès no estan assumint les baixes
que es produeixen a la cobertura o a l’aplicació del sistema
d’atenció a la dependència.

Per això, nosaltres el que hem fet és preveure el creixement
d’aquesta dotació perquè es puguin anar incorporant aquestes
persones, tant les que hi eren com les que esperen i li vull
recordar que les que esperen a data de 31 d’octubre són 4.469
persones que hi tenen dret, però que esperen al limbe de la
dependència i, a aquestes, hi hem d’afegir 6.300 persones amb
dependència moderada que queden pendents d’incorporar-se el
2015 i que també tenen dret a tenir una prestació. Per tant, ja
tenim un colAlectiu de 10.000 persones que tenen dret a una
prestació, i vostès fan uns pressuposts que no cobreixen aquesta
necessitat.

Miri, el pressupost s’ha d’adaptar a les necessitats socials no
és a l’inrevés, les persones no s’han d’ajustar a les limitacions
pressupostàries que vulgui el Govern o almanco és la idea que
nosaltres tenim de com ha de ser un pressupost que ha de
preveure les necessitats reals d’aquesta comunitat i les
necessitats reals d’aquesta comunitat, miri, li diré: el 40% dels
aturats estan en risc de pobresa, el 10,7% dels jubilats estan en
risc de pobresa, el 13,4% dels treballadors estan en risc de
pobresa.

Per això pensam que s’han de suplementar les partides
destinades a aquests colAlectius que viuen sota el llindar de la
pobresa i el seu pressupost no preveu que es puguin millorar les
prestacions per al colAlectiu de persones amb necessitats. I ja
que em digui que el programa de vacances escolars en... en
menjador escolar social no... es posa en dubte perquè no va
dirigit a famílies vulnerables, perdoni, Sra. Serra, va dirigit a
persones vulnerables, les ajudes es donen en relació amb la
necessitat social. Això és una excusa de mal pagador.

En definitiva, la sensibilitat del Partit Popular s’ha de
mostrar traslladant al pressupost aquesta sensibilitat i nosaltres
pensam que queda un forat a la xarxa social, a la xarxa de
prestacions de l’Administració pel qual cauen moltes persones
que no rebran i no tendran l’assistència d’aquesta administració.

He de dir que la consellera va dir aquí a la seva
compareixença que evidentment l’atenció social era una atenció
que s’havia de contemplar des de la transversalitat de totes les
conselleries i que estava en aquesta línia, idò li vull dir que totes
les propostes de millora a altres seccions d’altres conselleries
com és el Pla d’habitatge, les ajudes a menjador que s’han
proposat han estat rebutjades, per tant, m’agradaria saber com
es contempla des de la transversalitat la prestació de serveis o
d’ajudes al colAlectius tant de la dependència com de les
persones que viuen sota el llindar de la pobresa.

Esperem que demà quan es parli del Pla d’ocupació, que és
l’esborrany que s’ha presentat, es pugui concretar i ja veurem
quines són les ajudes que es donen als aturats de llarga durada
que en aquesta comunitat augmenten des de fa molts d’anys i
com es contempla des de la sanitat l’atenció als colAlectius més
vulnerables de la dependència, als colAlectius de la discapacitat.
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Res més, esper que... donarem suport a les esmenes del Grup
MÉS i esperem que al debat del plenari puguem arribar almanco
a apropar postures com va passar l’any passat. L’any passat es
varen acceptar unes esmenes per augmentar la renda mínima i
el Pla de prestacions bàsiques a costa de rebaixar la partida
d’interessos, una partida d’interessos que nosaltres pensam que
continua un any més inflada i una prova d’això és que aquest
estiu s’ha hagut de reduir la quantitat destinada a aquesta partida
en 69 euros per errades de comptabilitat de la conselleria. Així
ho va manifestar el conseller i per tant, ja estaven inflats quan
vàrem fer el debat pressupostari i estaven inflats aquest estiu
quan s’han pogut baixar 69 milions d’euros en partida
d’interessos bancaris. Per tant, esperem que aquesta partida es
pugui desinflar el dia del plenari i pugui servir per donar atenció
als colAlectius més vulnerables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sra. Santiago, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà suport
també a les esmenes dels parlamentaris no adscrits la Sra. Font
i el Sr. Pastor i també gràcies al PSOE pel seu suport.

Coincidim amb el Grup Popular que les necessitats sempre
superen els recursos, però el que vostès no... no diuen quan diu
que defensen d’una forma tan visceral i tan vehement aquests
recursos, és que l’any 2010 es varen gestionar a la Conselleria
de Serveis Socials 150 milions d’euros de liquiditat,
precisament per dues coses de les quals ens vàrem adonar i per
això vàrem fer, va ser dues coses ampliables, la gran demanda
de dependència, que per això va ser ampliable, la gran demanda
de dependència que teníem, la possibilitat d’obertura de places
residencials i l’increment de la pobresa. 

Això va fer que pujassin durant l’any 2010 fins a 150
milions d’euros la partida de serveis socials i aquest és el darrer
pressupost que es va fer. L’any 2011 el Govern no va presentar
pressupostos, però hagués hagut de partir de 150  milions
d’euros i no vàrem presentar pressupostos, ja els ho he dit,
perquè ara supòs que ho criticaran perquè érem un govern amb
minoria parlamentària i a cinc mesos de les eleccions. El Partit
Popular tenia l’opció de fer una moció de censura i la va
desaprofitar, però no podíem presentar uns pressuposts amb una
minoria parlamentària que el Partit Popular ens va dir que
podíem presentar qualsevol pressupost manco pujar els imposts,
cosa que ells varen fer i això està al Diari de Sessions, que
estaven d’acord amb qualsevol pressupost fora que no es
pujassin els imposts i per tant, no vàrem poder arribar a cap
acord.

La dependència, la dependència falten més de 12 milions
d’euros per pagar la nòmina a 31 de desembre, no poden
pretendre que l’oposició doni suport a això, entre d’altres coses,
com que vostès no han pressupostat suficientment la
dependència l’any 2013, la targeta bàsica que va dirigida a la
població més vulnerable, major de 65 anys i amb més
discapacitat, una discapacitat major al 65%, encara no l’han
donada perquè no tenen ..., han de prioritzar la dependència i
altres recursos econòmics no els prioritzen, com és la targeta
bàsica.

Vostè ens diu que tenen la mateixa sensibilitat. Miri, jo no
tenc sensibilitat davant els serveis socials, jo som sensible i ho
vaig dir al plenari davant un quadre, davant una poesia, però els
serveis socials per a mi són un instrument de justícia social, són
un instrument per lluitar contra les desigualtats, són una
compensació, un instrument per compensar socialment i
econòmicament les persones, no és una qüestió de sensibilitat,
no feim política perquè siguem sensible, jo estic en política
perquè vull un món millor, és just, amb menys discriminacions
socials, amb polítiques de compensació, no perquè sigui
sensible. Vostè utilitzaria la paraula sensible per referir-se a la
sanitat o a l’educació? Deixin d’utilitzar la paraula sensible per
a serveis socials, perquè sembla que és “pobres”, no, als serveis
socials hi anam totes les persones i a dependència s’ha
demostrat.

Vostè diu que no ens donarà suport perquè ho reduïm del
pagament dels bancs; miri, l’única que vostè presenta, l’única
que presenta el Partit Popular precisament ho lleva d’aquí, de la
partida dels bancs, l’única que ha presentat el Partit Popular, de
2.900.000 per al PPB, 1 milió el lleva al Servei de Menors,
Joves i Família i 1 altre milió als bancs, perquè efectivament
aquesta partida d’interessos està súper inflada. Es va demostrar
l’any passat, quan varen ser capaços, amb quatre dies o cinc, de
modificar aquesta partida a la baixa, 12 milions. I durant aquest
any, totes les modificacions de crèdit d’on pensa que han sortit,
d’aquesta partida, perquè vostès la tenen inflada per fer el que
els doni la gana. I nosaltres aquí volem que, enlloc de fer el que
els doni la gana, sigui el Parlament que els digui que vagi per a
polítiques socials. No pot ser que sigui el Govern que decideixi
una partida de 70 milions com l’ha de distribuir, nosaltres volem
que la distribueixi aquí.

I vostès ho saben, i per això la d’1 milió l’han treta aquí. I el
que ens presenten aquí realment a mi m’indigna, perquè aquí la
consellera va presumir d’aquesta pujada d’1 milió d’euros a
aquesta partida de menors i família i de joves. Ho tenen a la
pàgina web de la conselleria encara, que ha pujat 1 milió
aquesta partida, i ara vostès, amb una esmena, després de dir-ho
públicament i dir-ho a totes les entitats de menors i família que
ha pujat 1 milió aquesta partida, ara vostès la lleven. Ho diguin
també, ho diguin a la pàgina web del Partit Popular i ho diguin
a la pàgina web del Govern, que ara aquest milió del qual
presumiren tant que pujaven a aquest programa, ara el lleven,
perquè el Govern ha pressupostat malament el PPB, ho diguin,
ja que varen anunciar el milió, diguin això.
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Centres de dia, vostès consideren que els centres de dia per
a persones majors no són necessaris i nosaltres consideram que
sí, però podem arribar a un acord: aquests centres de dia que
vagin a salut mental, en què tots estam d’acord que fan falta,
arribem a un acord, diguem que aquests doblers en lloc d’anar
a centres de dia, ja que hi ha l’espai, ja tenim el terreny, tenim
el projecte arquitectònic fet de sis, de tres d’aquests, que vagin
a salut mental, facem una transacció i aprovarem qualque cosa
avui horabaixa, haurà servit de qualque cosa venir aquí, aprovar
una transacció.

La targeta bàsica, la targeta bàsica, encara que passi d’una
subvenció a una prestació, el pressupost es pot augmentar, no
lleva res.

La teleassistència, la teleassistència, el programa que
nosaltres o l’esmena que nosaltres presentam és per a la
teleassistència que té caràcter preventiu. Vostès fan un
programa per a teleassistència per a persones majors amb
dependència; jo no sé una persona amb dependència, amb
Alzheimer, si la teleassistència li servirà per a qualque cosa,
perquè una persona amb Alzheimer que està desorientada la
teleassistència no li serveix. Jo tenc ganes, i he demanat a la
consellera que em passi aquest programa, perquè el vull
conèixer, però per a una persona gran dependent, la
teleassistència no serveix. La teleassistència serveix per a
persones majors que estan totes soles, que tenen por de dormir
totes soles, que estan moltes hores totes soles, però que no són
dependents, per si cauen, per si tenen por els vespres poder
cridar. I aquesta partida, que la va llevar el Partit Popular del
programa estatal o del pressupost estatal, aquest any els
ajuntaments s’han quedat sense, i trob que el Govern ha de fer
l’esforç, a part de la dependència, que faci també aquest
preventiu.

I després la creació de places. La creació de places duim dos
anys i mig que no s’ha creat cap plaça nova, ni per a persones
majors ni per a persones amb discapacitat. Aprovam una
modificació de la Llei de serveis socials per facilitar la
concertació amb aquestes entitats i no tenim partida
pressupostària per a això, per tant s’hauria d’incrementar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. La diputada no adscrita, la
Sra. Font, també té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, continuar lamentant l’actitud i el
posicionament del Partit Popular enfront de les esmenes
presentades pels grups i pels diputats no adscrits amb la seva
votació sempre en contra. Jo he assistit a totes les comissions i
no he sentit encara ni una sola esmena aprovada pel Partit
Popular, la qual cosa se’m fa molt difícil, em resulta molt difícil
d’entendre, perquè ni una, cap ni una ha comptat amb el suport
del Partit Popular.

Entenc, pel que la portaveu ha dit, que l’esmena presentada,
la RGE núm. 14155, no l’accepten vostès per un tecnicisme i no
pel contingut de l’esmena. Bé, doncs, jo crec que això és a la

seva voluntat d’arreglar-ho, és a les seves mans; no s’amaguin
darrera aquest tecnicisme i aprovin aquesta partida la qual
esdevé necessària absolutament per a l’illa de Formentera.

Bé, dit això, simplement agrair també el suport de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS així com també el suport
de la parlamentària socialista a les esmenes presentades per
aquesta diputada. I jo acabaré com pràcticament he acabat a
totes les comissions, donar suport, enunciar el suport que
donarem a les esmenes tant del Grup Parlamentari MÉS com del
Grup Parlamentari Socialista, però haurem d’esperar al Ple,
haurem de fer Plenari, ja que, per imperatiu legal, no ho puc fer
en el si d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Font. Idò, en torn de contrarèplica, per part del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Serra, té la paraula també per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President. Sra. Obrador, pressuposts que cobreixin les
necessitats reals, ens diu; sí, sí, però almanco nosaltres feim
pressuposts.

No basta venir aquí, Sra. Santiago, i dir volem un món
millor; sí, un món millor però que es pugui pagar. Quin deute
varen deixar? Quin deute va trobar el Partit Popular?

(Remor de veus)

La partida ...

(Més remor de veus)

Em toca a jo, idò, val, jo l’he escoltada. La partida destinada
a la nòmina de dependència continua essent ampliable i partim
d’una quantitat molt més alta que mai.

Som conscients de totes les necessitats que continuen
existint i per això s’ha incrementat més d’un 30% el pressupost
en serveis socials respecte dels darrers pressuposts del pacte, i
no ho diu el Partit Popular, basta mirar els pressuposts: inclusió,
un increment d’un 3,9%; discapacitat, un increment d’un 22,2%;
en menors i família, un increment d’un 14,6%; en dependència,
un increment d’un 3,1%, i en igualtat un increment d’un 2,7%.

I per acabar, Sr. President, des del nostre grup ressaltar
l’increment d’un 7,16% d’aquest pressupost. Creim que són uns
pressuposts realistes, que podran fer front a les necessitats dels
nostres ciutadans. Som conscients que ens agradaria que fossin
superiors i es poguessin fer moltes més coses. Però els
pressuposts de la nostra comunitat vénen condicionats per un
deute molt important que hem de seguir pagant i per un dèficit
que hem de seguir complint. Així i tot, crec quant a la partida de
família i serveis socials, creim que són uns bons pressuposts.

Moltes gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 3 / 11 de desembre del 2013 1527

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Per tant, passam a la votació de
les esmenes parcials a la Secció 17, Família i Serveis Socials.

Si cap grup no demana votació separada, que sí s’ha
demanat votació separada, per part de la Sra. Santiago a
l’esmena RGE núm. 14511, farem la votació separada en primer
lloc.

Per tant, passam a votar l’esmena 14511 en primer lloc.
Estam tots preparats?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilot automàtic, 4 vots a favor, 10 vots en contra i cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS. No, ara m’he passat jo, passam a la
resta d’esmenes del Grup Parlamentari Socialista, ella du el
pilot automàtic, jo duc (...) 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies. Si cap grup no demana votació separada,
farem la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

També si cap grup no demana votació separada, farem la
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, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

I finalment si cap grup no demana votació separada, farem
la votació de les esmenes del diputat no adscrit, Sr. Pastor i
Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Idò no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió
fins demà, que reprendrem a les deu del matí, amb el debat
número 16 de totalitat.

Moltes gràcies i bona nit a tots.
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