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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts. Continuam allà on ho havíem deixat, que és el
debat número 10. Abans de començar demanaria si es
produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Maria José Bauzá sustituye Rosa Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al 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. Per part del Grup Parlamentari
Socialista: a la secció 15 Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, les esmenes RGE núm. 10788 i 10872.
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, RGE
núm. 10884. Institut Balear de la Natura, RGE núm. 10885.
Institut Balear de l’Habitatge, RGE núm. 10886. Serveis
Ferroviaris de Mallorca, RGE núm. 10887. Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, RGE núm. 10889.
Serveis de Millora Agrària i Pesquera, RGE núm. 10892.
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, RGE núm.
10893. Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes
Balears (COFIB), esmena RGE núm. 10915. Consorci d’Aigües
Illes Balears, RGE núm. 10916. Consorci de Transports de
Mallorca, RGE núm. 10917. Consorci Formentera
Desenvolupament, RGE núm. 10918. Consorci per al
Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures en el Territori de l’Entitat Local Menor de
Palmanyola, esmena RGE núm. 10919.

Per part del Grup Parlamentari MÉS: Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena RGE núm. 11273.
Institut Balear de la Natura, RGE núm. 11262.Serveis
Ferroviaris de Mallorca, RGE núm. 11261. Serveis de Millora
Agrària i Pesquera, RGE núm. 11263. Consorci de Transports
de Mallorca, RGE núm. 11272.

I passam a la defensa de les esmenes. Per a la defensa
conjunta de les esmenes en primer lloc 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 l’esmena a la totalitat, simplement la
consideram defensada en els seus propis termes i deixam el
debat per mantenir-lo en el ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
MÉS Sr. Abril té la paraula també.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tres quarts del mateix i per ventura plantejaríem, no sé si és
possible i els altres grups hi estan d’acord, però fins i tot encara
que la votació sigui separada, millor ajuntar el debat de
globalitat. Depèn de les ganes que tenguin de parlar que tenguin
els meus companys, si no, cap inconvenient a mantenir-ho com
estava.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha dos portaveus diferents i l’agilitat tampoc és...

Molt bé. En torn en contra per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Igual que els esmenants a la totalitat reserven els seus
arguments per al plenari, el Grup Parlamentari Popular també
reserva els arguments de defensa d’aquest pressupost per al
plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Marí.

I passam a la votació de les esmenes a la totalitat de la
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Si cap grup no demana votació separada, farem la votació
conjunta de les esmenes. En primer lloc les del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

Per tant, són 5 vots en contra...
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EL SR. PRESIDENT:

No, 5 vots a favor i...

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor de l’esmena, efectivament, i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ho ha fet molt bé, Sr. Secretari, això és la falta de
pràctica, això sempre passa als suplents, que tenen menys
pràctica que els titulars.

I per altre costat, passam, 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?, no n’hi ha.

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, passam al debat número 11
de globalitat.

Agrupació de la secció 15, Agricultura i Medi Ambient, amb
les seccions i entitats afins. 

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 RGE núm. 10789, 11080, 10810, 10811,
10812, 11179. Al programa 533B, planificació forestal, esmena
RGE núm. 10958. Al programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques,
esmenes RGE núm. 10959 i 11081. Al programa 533F, espècies
silvestres, conservació i sensibilització, esmena RGE núm.
10791. Al programa 711A, direcció i serveis generals
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, esmenes RGE núm.
10822, 10823. Al programa 714B, foment del sector agrari de
les Illes Balears, esmenes RGE núm. 10824, 10827, 10828. Al
programa 718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
esmenes RGE núm. 10826, 10829 i 10825.

Per part del Grup Parlamentari MÉS a la secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori: al
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, esmena RGE núm. 11167. Al
programa 443C, gestió de residus, esmena RGE núm. 11251. Al
programa 443K, seguiment i vigilància del canvi climàtic,
esmena RGE núm. 11253. Al programa 443L, espais de
rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, esmena RGE núm.
11257. Al programa 443M, educació ambiental i societat,
esmena RGE núm. 11258. Al programa 533A, conservació i
millora del medi natural, esmena RGE núm. 11255. Al

programa 533F, espècies silvestres, conservació i
sensibilització, esmena RGE núm. 11260. Al programa 533G,
gestió de la sanitat forestal, 11256. Al programa 714B, foment
del sector agrari de les Illes Balears, esmena RGE núm. 11259.

Passam a la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló.
Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori:
al programa 443C, gestió de residus, esmena RGE núm. 10699.
Al programa 443M, educació ambiental i societat, esmena RGE
núm. 10686. Al programa 533A, conservació i millora del medi
natural, esmena RGE núm. 10702. Al programa 711A, direcció
i serveis generals d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
esmenes RGE núm. 10689 i 10692. Al programa 714B, foment
del sector agrari de les Illes Balears, esmenes RGE núm. 10691
i 10690.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a
la secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori:  al programa 533A, conservació i millora del medi
natural, esmena RGE núm. 11118. Al programa 711A, direcció
i serveis generals d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
esmena RGE núm. 11116.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes. I per part del
Grup Parlamentari Socialista tendrà la paraula el Sr. Bonet per
un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Estam en el debat avui, una part d’aquest procediment
d’aprovació dels pressuposts, dels darrers pressuposts d’aquest
govern, dels darrers pressuposts del Govern de José Ramón
Bauzá, i hem de dir quan començam aquest darrer debat sobre
aquesta secció 15 en comissió, que haurem de lamentar que hi
ha aspectes en els quals hi hem insistit any rere any i que no han
canviat, no s’han esmenat, no s’han solucionat per part del
Govern i que, per tant, d’alguna manera hem de reiterar la
reivindicació que d’alguna manera reflecteixen les esmenes
presentades per l’oposició en aquest debat.

Començaré parlant d’agricultura si em permeten. Algunes de
les esmenes que presentam precisament són per palAliar el nul
suport al cooperativisme agrari que ha existit per part de la
conselleria que dirigeix el Sr. Company. Ha mancat un suport
a les cooperatives al llarg de tota aquesta legislatura, tal com va
expressar ja en el debat sobre la Llei agrària el Sr. Pons,
company del Grup Parlamentari Socialista, que va recordar que
el Grup Parlamentari Socialista havia fet esmenes a la Llei
agrària, perquè en el Consell Agrari es permetés la participació
de les cooperatives agràries. Idò fins i tot a això s’havia dit que
no. Per tant, d’alguna manera, amb la coherència, amb allò que
hem mantengut, allò que hem defensat en distints debats sobre
tema agrari que hi ha hagut en aquest parlament, mantenim un
seguit d’esmenes enguany, com són les RGE núm. 10822 i
10823, esmenes que són més enllà de les bones intencions, o les
bones paraules que puguem sentir del conseller, un suport real,
amb pressupost al cooperativisme, un dels grans oblidats pel
conseller Gabriel Company. 
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Com també ben oblidada ha estat per part dels gestors
actuals de la Conselleria d’Agricultura, l’agricultura ecològica.
S’hi refereix l’esmena RGE núm. 10827, que també en el recent
debat de la Llei agrària a què ens hem referit, s’hi va referir el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, reclamant una
atenció que no existeix ni a la pròpia llei, ni tampoc existeix en
aquest pressupost. La resposta del grup que dóna suport al
Govern va ser d’alguna manera menysprear aquest sector dient
que representava tan sols el 10% del conjunt del sector i que per
tant, ja estava inclòs dins la resta de la normativa d’aquesta llei,
d’alguna manera sense donar importància precisament a un
sector que nosaltres pensam que hauria de tenir molt més suport
del que ha tengut fins ara.

Una novetat important sens dubte per al sector agrari i
ramader a la nostra comunitat autònoma, en el conjunt d’Europa
per a l’any que ve, serà la liberalització de la quota lletera. Una
qüestió que ja hem dut a debat i que ja vam dur en forma
d’esmena, en previsió l’any passat i que naturalment va ser
rebutjada pel Grup Popular. En el pressupost de l’any passat ho
plantejàvem a un any i busques vista, abans que es donés aquest
fet, però és que l’any que ve ja serà una realitat, ja ho tenim
damunt, dia 1 d’abril de 2015. Idò bé, davant la passivitat del
Govern, nosaltres tornam avisar avui, com estan avisant els
experts, de la baixada dels preus de la llet que es donarà i que
farà insostenible el manteniment de moltes explotacions
ramaderes, explotacions dedicades a la producció de llet a la
nostra comunitat autònoma i molt especialment a l’illa de
Menorca. En aquest sentit crec que cobra més raó, més força,
més necessitat que s’aprovi l’esmena RGE núm. 10828, per la
qual demanam un pla de reestructuració i suport al sector lleter.
Es tracta de 3 milions d’euros que nosaltres pensam que haurien
d’afavorir una reestructuració d’aquest sector perquè pogués
passar per exemple, a produir formatge a les pròpies
explotacions, donar suport a la comercialització directa o per
ventura reorientar algunes d’aquestes explotacions a la
producció de carn, en lloc de la producció lletera. En definitiva,
posar damunt la taula doblers per començar a preveure una
situació que pot ser complicada, com deim, són els experts els
que ho diuen i nosaltres ens en feim ressò. No creim que la
resposta davant d’un canvi tan important per a un sector com és
el lleter, hagi de ser creure que no hi haurà canvis significatius.
Val més prevenir que curar.

Pel que fa a les esmenes relacionades amb la qüestió del
medi ambient, una bona part de les que presentam enguany fan
referència a la neteja de torrents. Pensam que ha de ser una
prioritat a la qual no s’hi han dedicat suficients esforços per part
del Govern. Diverses informacions a la premsa reforcen aquesta
idea del Grup Parlamentari Socialista, especialment a Eivissa,
pel perill en alguns casos de la proliferació de la canya comuna,
com seria el cas del riu de Santa Eulàlia o també els problemes
que s’han donat en el torrent que creua la zona de Can Gaudis
a Eivissa; o també el cas que s’ha produït en el pas subterrani de
l’autopista a la zona de Puig d’En Valls, a causa dels problemes
del torrent de Sa Llavanera, problemes que es produeixen just
una setmana després de la inauguració, de la presentació d’unes
millores. Per suposat pensam que aquestes inversions hauran
estat insuficients i per tant, se n’haurien de preveure moltes
més.

A part d’això, insistirem un any més en la necessitat de
donar la justa importància que té la declaració de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat en categoria de
paisatge cultural per part de la UNESCO, declaració que -
recordarem- es va fer el juny de l’any 2011, per tant, plenament
ja dins aquesta legislatura actual. Des d’aquell moment en què
es va gestionar el que era una declaració de Patrimoni de la
Humanitat, no s’hi ha dedicat ni un euro per part del Govern.
No és que ho diguem nosaltres, és que ens ho ha dit el conseller
de Presidència, en resposta a pregunta escrita d’aquest diputat.
Per tant, d’alguna manera el Patrimoni de la Humanitat que és
la Serra de Tramuntana de Mallorca ha estat un patrimoni
abandonat durant quatre anys, abandonat fins el moment en què
per desgràcia vàrem haver de lamentar una greu catàstrofe, com
va ser l’incendi a la zona d’Andratx i Estellencs l’any passat.
Per a la recuperació d’aquesta zona cremada per aquell incendi
tan greu, tan lamentable, pensam que també s’haurien de dotar
de majors recursos. Per tant, és el sentit que té l’esmena RGE
núm. 10958, sense oblidar que pensam, insistim, tornam dir, que
la Serra de Tramuntana, com a Patrimoni de la Humanitat,
mereix un projecte integral per a la seva gestió i en aquest sentit,
l’esmena RGE núm. 10959.

Altres esmenes que defensarà aquest diputat en la seva
intervenció fan referència al manteniment i millora d’espais
emblemàtics, com puguin ser el Camí de Cavalls, l’Albufera des
Grau; o sobre instalAlacions necessàries, com el centre
d’interpretació de Ses Salines d’Eivissa o el centre de fauna
silvestre a Menorca; instalAlacions o espais emblemàtics des
d’un punt de vista mediambiental, sobre els quals insistim un
any mes, ja que en anys anteriors no se’ns va fer cas, en la
necessitat que s’emprenguin projectes, de conservació, de
manteniment, de millora, de construcció o de posada en marxa
d’aquests centres que hem esmentat.

I amb això donant per defensades les esmenes d’aquest bloc.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Abril, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig escriure fent balanç, passat ja l’equador d’aquesta
legislatura, un article que es titulava “Ni company ni amic del
medi ambient”, i amb això volia reflectir que les polítiques
mediambientals han estat una de les grans víctimes d’aquesta
legislatura, particularment en mans de la gestió del Sr.
Company, respecte del que signifiquen, del que han significat
i de la importància que té el medi ambient en aquesta comunitat.
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Les esmenes parcials que hem presentat, perquè entendran
que si hi ha tantes esmenes a la totalitat, que ja hem dit que
queden defensades en els seus termes, és perquè hi ha un
desacord total amb allò que planteja aquest govern pel que fa al
medi ambient, no s’acosten ni d’enfora a les quantitats que
proposam en el pressupost que hi havia exclusivament en
matèria de polítiques mediambientals de fa una dècada, tot i que
el pressupost de la comunitat ha augmentat en més d’un 25%,
malgrat les retallades, malgrat el deute i malgrat totes aquestes
coses de què parlam molt i particularment en aquesta comissió.

Són esmenes que volen compensar justament aquest dèficit
i que pretenen situar les polítiques mediambientals, com a
mínim al nivell que hi havia, no a la legislatura passada, sinó fa
-insistesc- una dècada. Hi ha esmenes com la RGE núm. 11167,
la 251, la 257 o la 260 que van senzillament a dotar
mínimament uns serveis que ja existien i que existien des del
primer pacte de progrés, que són les polítiques de qualitat
ambiental, que no tan sols estan abandonades per part del
Govern, sinó que per part de les empreses, que evidentment com
el Govern ha patit retallades aquests anys, hi ha molt poca
inversió en matèria de la millora de la qualitat ambiental, dels
sistemes EMA, ISO, etc., que permeten compatibilitzar
l’activitat econòmica amb la cura pel medi ambient, cosa que a
més és important fins i tot en clau estratègica a nivell turístic per
a la nostra comunitat, i m’estic referint sobretot al sector
hoteler. 

El tema de la gestió de residus, nosaltres vàrem deixar una
Llei de residus en el calaix i no és que no tenguem llei, és que
a aquestes alçades no tenim ni un pla de residus perillosos a
nivell de comunitat. Plantejam una partida mínima de 100.000
euros per com a mínim abordar aquesta qüestió.

El tema del canvi climàtic, que tothom se n’omple la boca
i diu que és molt important, però en pocs milers d’euros ja em
diran vostès què se pot dir. El pressupost actual no és suficient
ni per tenir una persona contractada ena aquest servei per a tota
una comunitat autònoma que maneja 4.000 milions d’euros de
pressupost.

En educació ambiental i societat tres quarts del mateix;
pràcticament s’han reduït a zero les activitats en matèria
d’educació ambiental que duia a terme la mateixa conselleria
des de fa 15 anys. En matèria d’espècies i biodiversitat, i la
biodiversitat insistesc que no és cap capritx perquè és allò que
és un indicador de l’estat de salut dels nostres ecosistemes, s’ha
patit una retallada important que l’únic que planteja la nostra
esmena, la RGE núm. 11260, és senzillament compensar
aquesta retallada.

I llavors pel que fa a la gestió dels espais naturals de forma
directa o indirecta hi ha diferents esmenes, com la RGE núm.
11253, que fa referència a la Xarxa Natura 2000; és difícil
tramitar aquesta declaració de zones d’especial conservació,
aquesta passa més quant als LIC i als ZEPA, als hàbitats
protegits amb els quals hem estat d’acord i hem tengut
oportunitat de debatre a la Comissió de Medi Ambient d’aquest
parlament, però si això no es dota perquè es puguin dur
endavant tornarem a estar allà mateix. Hi ha una esmena, la
RGE núm. 11255, que afecta indirectament a IBANAT, que el
que plantejam és senzillament que es contempli una partida per
fer complir les sentències judicials que assenyalen que s’hauria

de readmetre tot el personal dedicat a la cura dels espais naturals
i dels espais protegits a la nostra comunitat. I en sanitat forestal,
després de l’escàndol de les fumigacions per la processionària
que hem tengut enguany, amb un pressupost imprevist que ni
tan sols no estava en el pressupost aprovat a la Llei de
pressupostos d’enguany d’1,7 milions d’euros, sis vegades més
que el mateix pressupost de sanitat forestal, plantejam com a
mínim una pujada equivalent al sobrant que hi ha hagut de
producte, de Dimilín, d’aquest producte tòxic i nociu que hem
denunciat també en reiterades ocasions; perquè no ens haguem
de veure amb mesures de força com són les fumigacions aèries,
idò com a mínim dotem suficientment el pressupost del servei
de sanitat forestal.

I si això era en medi ambient, pel que fa a l’agricultura, que
és el sector del conseller, idò tampoc no té gaire sentit que es
digui que s’està per al sector treballant per una llei del sector
agrari en la qual nosaltres hem estat d’acord en part, en tot el
que no té a veure amb urbanisme, però que al mateix en el
pressupost hi hagi una retallada de més d’un milió d’euros de la
partida de foment del sector agrari, que serveix per a moltes
coses però no ens pareix coherent, i com a mínim plantejam
compensar aquesta retallada d’aquesta conselleria, que si es
fixen, pel contingut i pel sentit de les nostres esmenes, el que fa
és que amb un pressupost que en el conjunt de la comunitat
autònoma creix en general en gairebé tots els serveis i
departaments, pel que fa a agricultura i medi ambient baixa.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I per part de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló, també té la paraula per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

(Inici de la intervenció inaudible a causa del micròfon)

...menor. 

L’esmena RGE núm. 10686 fa referència a la rehabilitació
d’elements etnològics a la finca pública de Can Marroig, una
zona amb una degradació significativa i que té també com un
objectiu..., amb una finalitat clara, i és dotar...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Font. Si pot callar un...

(Tall de veu a causa del micròfon)

(Conversa inaudible i remor de veus)

Molt bé. Solucionat el problema i ara que arriba el Sr. Pastor
i ha tengut experiència aquest matí, també li demanaríem que
comparteixi la seva experiència, però jo, per donar-li una
alegria, Sra. Font, li diré que ens agradaria que tornàs a
començar perquè no s’ha enregistrat res del que ha dit.
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(Rialles)

Així ens assabentarem dues vegades dels problemes de
Formentera, que són importants.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Molt bé, serà molt necessari per a tots. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò té la paraula, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, deia que havia presentat set esmenes a aquesta secció i
que es referien específicament a l’illa de Formentera.

L’esmena RGE núm. 10699 és una esmena que havia dit ja
que era importantíssima per a Formentera i que té com a
objectiu, com a finalitat 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, una desfeta, és a dir, que s’obligui a pagar un
sobrecost per al transport de residus als residents de l’illa, un
sobrecost que només paguen els ciutadans de Formentera, la
qual cosa és un greuge cap als ciutadans de l’illa i és del tot
contrària al nostre Estatut d’Autonomia. Aquesta esmena pretén
garantir, mentre aquesta situació no tengui una solució
definitiva, que no es gravi de manera injusta els residents de
l’illa menor.

L’esmena RGE núm. 10686 fa referència a la rehabilitació
d’elements etnològics a la finca pública de Can Marroig, una
zona amb una degradació significativa, amb un objectiu, amb
una finalitat clara, i és dotar de la partida pressupostària
suficient per mantenir el valor patrimonial dels elements
etnològics d’aquesta zona, una reivindicació que esdevé
important pel que té a més de valor afegit a la nostra oferta
turística. 

L’esmena RGE núm. 10702 recull les seves pròpies
previsions, les previsions del Govern per executar les mesures
previstes als diferents plans de gestió dels LIC a les Illes, i és
per un import d’1.058.200 euros; de fet és la quantitat que la
mateixa conselleria ha manifestat que necessitaria per al primer
any d’implantació d’aquests plans l’any 2015, però que no veim
reflectida als pressupostos. Aquesta és una esmena que no els
hauria de costar aprovar perquè neix de la seva pròpia proposta,
dels seus propis números.

L’esmena RGE núm. 10689 pretén aconseguir els fons
mínims per activar i donar l’impuls necessari a la construcció de
la cooperativa agrícola de Formentera, una inversió inicial per
posar les bases d’una ferramenta important per al
desenvolupament agrícola de la nostra illa. L’esmena RGE núm.
10692 va en la línia de dotar el Consell de Formentera d’una
partida pressupostària per activar projectes d’investigació en
matèria d’agricultura, ramaderia i pesca a l’àmbit de l’illa.
L’esmena RGE núm. 10691 ve motivada per les diferents i
diverses dificultats que ha patit la posada en funcionament de la
bassa de rec de Formentera i que fa necessari mantenir una línia
d’ajuts fins al ple funcionament d’aquestes instalAlacions. I la

darrera esmena que hem presentat, la RGE núm. 10690, que
complimenta la línia de procurar un projecte global per donar un
estímul al sector primari i posar les eines adients per mantenir
els camps de l’illa treballats i conrats, direccionant aquest
projecte en dos sentits: el manteniment del conreu i colAlaborar
també amb una millor imatge turística de Formentera.

Aquestes són les set esmenes presentades a la secció 15 que
don per defensades en els seus propis termes, i guardaré el debat
per a la setmana que ve en el debat del plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor, també té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Són dues esmenes que he presentat a aquesta secció. Una és
nova en referència a les que vaig presentar l’any passat, que és
habilitar una partida per arreglar camins rurals conjuntament
amb els ajuntaments. El Govern de les Illes Balears
històricament, quan no només se’n cuidava de fer urbanisme des
de la Conselleria d’Agricultura sinó que feia agricultura, solia
fer convenis o treia una línia d’ajudes per als ajuntaments per tal
d’arreglar els camins rurals. En aquest moment no hi ha cap
tipus d’ajuda cap als ajuntaments ni per a camins rurals, ni de
cap tipus, però nosaltres pensam que seria important per al món
de la pagesia que intentàssim entre tots poder mantenir en un
bon estat els camins rurals que després ells han d’utilitzar.
Posaré un exemple: un municipi com Manacor deu tenir prop de
700 quilòmetres de camins rurals, i això fa del tot impossible
poder-los mantenir; el fet d’haver aturat aquesta línia d’ajudes
durant molts d’anys ha fet que aquells camins que estaven
arreglats, amb les plogudes i sobretot perquè hi passa material
pesat o en aquest cas mitjans de transport pesats, s’hagin fet
malbé i pràcticament estiguin en un estat jo diria que
lamentable. Ja no es pot fer res pel fet que durant tots aquests
anys no s’hagi fet el manteniment, però sí que podríem tornar a
començar amb una iniciativa com aquesta, que estic convençut
que els ajuntaments, a pesar que és una partida d’un milió
d’euros, que tampoc no és molt elevada, veurien amb bons ulls
i segurament en farien un bon ús. Antigament es pagava el 50%
perhom, però, bé, després amb la línia d’ajuda que tragués el
Govern podria habilitar en aquest cas el percentatge que haurien
d’aportar els ajuntaments.

I l’altra és una esmena que ja vaig presentar l’any passat
però que crec que és d’actualitat, així com ho era l’any passat,
que era la contractació urgent de la neteja de torrents a causa del
seu mal estat. L’any passat ja vaig portar fotos que també duré
al plenari perquè ens adonem de l’estat en què es troben els
torrents, i no es tracta que estiguin nets, sinó que es tracta que
un torrent, quan passa per dins un poble o quan passa per segons
quines finques, és un tema de seguretat, és a dir, ens jugam
vides humanes perquè ahir vàrem tenir una tempesta de vent,
però si aquesta tempesta de vent hagués estat igualment potser
d’aigua segurament a dia d’avui ens lamentaríem que hi ha
hagut danys materials o fins i tot danys humans. Per tant
nosaltres pensam que és importantíssim que el Govern es posi
les piles amb el tema dels torrents; fa anys que no es fa el
manteniment adequat i estan en un estat que no havien estat
mai, que jo recordi, els darrers quinze anys.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
fixaré el criteri del meu grup parlamentari sobre les 37 esmenes
presentades en aquesta secció relativa a agricultura i medi
ambient. 

Començam per les esmenes del Grup Socialista, i pel que fa
referència a l’esmena RGE núm. 10789, demana una aportació
de 300.000 euros per a obres al Camí de Cavalls de Menorca
quan aquesta és una competència pròpia del consell insular; de
tota manera hem de destacar que el Govern balear i el Consell
de Menorca ja redacten conjuntament el Pla de seguretat
d’aquesta ruta perimetral, i el consell insular s’encarrega de la
seva gestió i del seu manteniment.

A la RGE núm. 10791 tornen a proposar un conveni amb el
centre de fauna silvestre que gestiona el GOB Menorca, que no
té cap sentit aquesta aportació de 100.000 euros perquè a través
del Consorci de fauna de les Illes Balears, a través del COFIB,
ja es fan totes les feines de recuperació i d’atenció, i perquè el
Govern no té tampoc per què renunciar a exercir les seves
pròpies competències. 

Les esmenes RGE núm. 10810 i 811 no sabem exactament
a què volen destinar els 270.000 euros que d’una manera
genèrica demanen per a l’albufera d’Es Grau; de tota manera
aquest parc natural de Menorca ja disposa de despesa inclosa en
el programa 533D, el 01, que cobreix totes les actuacions
previstes en el pla anual de gestió. Les esmenes 1 RGE núm.
0812 i 11079 tampoc no especifiquen quines haurien de ser les
millores del torrent d’Es Mercadal, a l’esmena RGE núm.
10812, que correspon a la Direcció General de Recursos
Hídrics, que ja disposa de la partida prevista per a la neteja dels
torrents; exactament el mateix que demanen per als torrents de
l’illa d’Eivissa a l’esmena RGE núm. 11079. 

Les esmenes RGE núm. 10822 i 23, respecte de la creació
d’una cooperativa agrícola a Formentera i ajudes per a les
cooperatives agràries, cal recordar que les línies d’ajuda en
matèria d’agricultura les tramita l’empresa pública FOGAIBA;
però l’import que pretenen destinar amb aquestes dues esmenes,
o sigui aquests 500.000 euros, està pressupostat per cobrir el
deute públic de la comunitat.

Les esmenes RGE núm. 10824, 825 i 826, que pretenen
afegir 400.000 euros a la partida que SEMILLA destina a
compra de productes fitosanitaris i promoció del consum de
productes locals, també plantegen destinar 600.000 euros a la
gestió dels recursos pesquers del canal de Menorca i 800.000
euros per a la gestió pesquera de les reserves marines, quan
aquest, 1.800.000 euros també es destinen a pagar deute públic.
Pel que fa referència a les esmenes RGE núm. 10827, 828 i 829,
pretenen destinar a l’agricultura ecològica, al sector lleter i a la
promoció de la marca del peix de cada illa 4.100.000 euros que
estan pressupostats i estan també destinats al pagament de deute
públic. A més el Govern, i també cada consell insular, els
respectius consells insulars, tenen actuacions i plans de suport
previstos per a l’any 2015 a cada una d’aquestes matèries.

L’esmena RGE núm. 10958 i 10959, per a la recuperació
forestal de zona cremada a Andratx i un nou programa per a la
Serra de Tramuntana, la quantitat de 3 milions d’euros ja està
totalment compromesa pel contracte vigent de mitjans aeris
contra incendis. Les esmenes RGE núm. 11080 i 11081 no
tenen en compte que la despesa corrent de l’IBANAT també
està compromesa íntegrament, i que per tant no es poden desviar
partides a les actuacions que vostès demanen.

Quant a les esmenes del Grup MÉS, concretament a la RGE
núm. 11167 aquesta petició de millora dels programes de
qualitat ambiental consideram que la partida és suficient per
garantir els objectius fixats. L’esmena RGE núm. 11251, el
deute públic és una obligació ineludible per part del Govern i
l’objecte de la proposta de substitució, elaborar una llei de
residus, es pot fer perfectament amb el pressupost existent del
servei de residus. Pel que fa a la RGE núm. 11253, la petició de
dotar suficientment el departament de canvi climàtic pretén un
objectiu que ja es compleix també amb el pressupost assignat;
les competències en canvi climàtic d’aquest programa
consisteixen a coordinar les polítiques del Govern i fer un
seguiment del compliment dels objectius de l’Estratègia balear
del canvi climàtic i el Pla de lluita contra el canvi climàtic,
corresponent al període 2012-2020.

L’esmena RGE núm. 11255, l’IBANAT ja disposa del
personal necessari i dels recursos adequats per dur a terme una
correcta gestió dels espais naturals protegits; per tant no estam
d’acord, no acceptam aquest augment en 2 milions d’euros.
L’esmena RGE núm. 11256, ja els pressupostos de 2015
preveuen a la partida destinada a sanitat forestal les tasques de
seguiment i control de la processionària, així com també altres
plagues que puguin afectar els nostres boscos; no és necessària
cap quantitat específica perquè les feines estan previstes i es
duran a terme.

La RGE núm. 11257, gestió dels espais de Xarxa Natura
2000, es farà d’acord amb els plans de gestió que redacta en
aquests moments el Govern i que entraran en vigor durant el
primer trimestre de 2015. 
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Les esmenes RGE núm. 11258 i 11260, els programes
d’educació ambiental i les actuacions en matèria de conservació
d’espècies, estan garantits amb la dotació pressupostària
existent que consideram que no es pot incrementar.

La RGE núm. 11259, l’aplicació de la Llei agrària no
implicarà cap retallada, l’import que es pretén incorporar amb
aquesta esmena està destinat a cobrir deute.

Quant a les esmenes de la Sra. Font, la RGE núm. 10686,
relativa a la finca pública de Can Marroig, la partida que vol
modificar està destinada al programa de centres ecoambientals,
el manteniment del centre d’interpretació d'Es Amunts i la
programació i execució de l’oferta educativa, per tant, no es pot
destinar a projectes d’habilitació. 

La RGE núm. 10689, com ja he dit abans en una esmena del
Grup Socialista, les ajudes en matèria d’agricultura les tramita
l’empresa pública FOGAIBA que ja té previstes les línies
d’ajuda per al 2015.

La RGE núm. 10690, per fomentar el sector agrari a
Formentera, que el seu import correspon al foment del sector
agrari a Balears i ja està inclòs dins el pressupost també del
FOGAIBA.

La RGE núm. 10691, relativa a la comunitat de regants de
Formentera, no la podem acceptar perquè l’única partida
prevista per al servei de reforma i desenvolupament agrari
correspon a la millora de les infraestructures de regadius
existents a les Illes Balears. A més, la partida de baixa té la
dotació compromesa íntegrament en una despesa plurianual. 

La RGE núm. 10692, ajuts per a projectes d’investigació,
han d’anar a càrrec dels capítols 4 i 7, per tant, no seria correcta
la partida en aquesta proposta.

L’esmena RGE núm. 10699, en relació amb la planta de
transferència de Formentera i l’abocador de Ca Na Putxa
d’Eivissa, a dia d’avui no existeix cap deute del Govern de les
Illes Balears per aquest concepte. Cal recordar també que la
competència en la gestió de residus sòlids urbans correspon
únicament i exclusivament als consells insulars.

L’esmena RGE núm. 10702, la redacció dels plans de gestió
de llocs d’importància comunitària, LIC, a Balears, s’han duit
a terme durant el 2013 i també durant el 2014 de manera que al
2015 ja estaran finalitzats.

Finalment, referent a les esmenes presentades pel Sr. Pastor,
li he de dir que en referència a l’esmena RGE núm. 11116, la
petició de neteja dels torrents, ja està prevista i dotada
pressupostàriament per la Direcció General de Recursos Hídrics
a la partida 15201. Consideram que no l’hem d’augmentar.

Finalment, a l’esmena RGE núm. 11118, també està
completada, està prevista i està dotada en la corresponent
partida de millora dels camins rurals.

Per tant, Sr. President, per tot l’exposat els anuncio el vot en
contra del meu grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. En torn de rèplica, en primer lloc
per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Bonet, té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Simplement és per expressar el suport
del nostre grup a les esmenes presentades pel Grup MÉS i pels
diputats no adscrits perquè crec que tenen molt de sentit,
expressen necessitats que en bona part compartim. Respecte
dels arguments del Grup Popular per anunciar el vot en contra
de tot el que proposa tota l’oposició, bé, ja ens ho varen dir
l’any passat i l’any anterior a l’any passat, tot ja està fet, tot no
té cap sentit, tot està previst, però resulta que cada any està
previst que netegin els torrents i cada any veim que els torrents
continuen sense estar netejats. Per tant, els plans que ens diuen
no condueixen enlloc. 

Un cas curiós, com ens ha dit, que... no entenem com ens pot
dir que no sap quines millores s’han de fer a determinats
torrents, crec que era al d'Es Mercadal a què s’ha referit, però al
mateix temps ens diu que ja està previst fer aquestes millores
que no sap quines millores són, per tant, d’alguna manera
suposam que acabarà com l’any passat sense fer absolutament
cap millora ni cap neteja de les que nosaltres reclamam.

També és curiós que en el canvi que hem avisat que es
produirà en el sector lleter ens digui que ja està previst quan el
conseller en altres intervencions ha dit que no considera
necessari fer absolutament cap pla ni cap inversió. Per tant, o la
portaveu del PP o el conseller van equivocats.

De totes maneres, crec que no hi ha molt més a afegir,
nosaltres donam per defensades les nostres esmenes i com hem
dit al principi, el suport al Grup MÉS i a les esmenes
presentades pels diputats no adscrits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. També en torn de rèplica per part
del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Abril, té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt ràpid també. En això de l’esmena dels torrents que
ha introduït el Sr. Pastor ens dóna per una metàfora de
l’actuació d’aquest govern en matèria mediambiental, els passa
un poc com amb les fumigacions que o es passen o no hi
arriben, normalment no basta el pressupost, però d’un dia per
l’altre igual t’envien unes excavadores que fins i tot, no és que
te’l facin net, el torrent, sinó que acaben amb ell, com hem
denunciat a vegades també al nostre grup, una mica més
d’equilibri i de constància en la política mediambiental en el seu
conjunt seria més que aconsellable.
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Vull anunciar senzillament el vot positiu del nostre grup a
totes les esmenes de la resta de grups polítics. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part de la diputada no adscrita
Sra. Font, té la paraula també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, president. Bé, vull lamentar una altra vegada la
votació en contra del Partit Popular, segueixen amb unes ordres
concretes, en la seva línia habitual, en totes i cadascuna de les
seccions, és a dir, no al no pel no. No és possible que no trobin
una esmena, això no s’ho creu ningú. No és possible que no
trobin ni una sola esmena aprofitable. No és creïble. Vostès
estan instalAlats en un menyspreu absolut per la feina del conjunt
de l’oposició. No se n’adonen que no és creïble?, que els seus
arguments a rebutjar una per una totes les esmenes cauen pel
seu propi pes quan no n’aproven ni una, ni una?

Jo em pregunt, després d’assistir a totes les comissions que
s’han produït fins ara, em pregunt quina finalitat tenen aquestes
comissions?, perquè això serà un calc del que veurem al plenari.
Aquestes comissions haurien de servir per apropar postures i per
arribar a acords de cara al plenari, però en canvi, són la
confirmació del no pel no -del no pel no- del Partit Popular, de
la poca, de la nulAla implicació i la voluntat política amb
Formentera i, en definitiva, amb la seva solitud, estan vostès tot
sols, no tenen en compte cap ni una de les esmenes presentades
pel conjunt de l’oposició.

El seu posicionament al no porta incoherències com votar no
a l’esmena sobre el pla de gestió dels LIC que tan sols fa
recollir les seves, les seves pròpies previsions a la conselleria,
facin-s'ho mirar, ens anirà millor a tots.

Dit això, també vull agrair el suport a les meves esmenes
dels grups parlamentaris, així com també al diputat no adscrit.

Jo votaré les seves en sentit afirmatiu, i ho faré al ple,
perquè com saben a mi no em deixen, no em permeten votar-les
avui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té el seu torn, Sr. Pastor, en torn
de rèplica per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També d’una manera molt
breu perquè la veritat és que després d’una parell d’hores aquí
un se n’adona que realment aquestes comissions de cada any
tenen menys sentit perquè no sembla que hi hagi cap interès ni
un a consensuar, a intentar apropar postures, a intentar que
aquest pressupost sigui un pressupost de tots. A més, un
pressupost que a diferència dels altres que s’han aprovat serà
gestionat la meitat pel govern actual i la meitat no sabem per
qui. Aleshores, crec que seria realment un bon moment per
intentar apropar postures, intentar entendre que la feina que ha
fet l’oposició també pot servir per a alguna cosa i que la veritat
és que a pesar que el pressupost és un instrument de gestió del

Govern, sent un pressupost diferent als altres crec que valdria la
pena.

La veritat és que hi ha esmenes que crec que són de decisió
política, Sra. Diputada, però quan fan referència al tema dels
torrents, crec que no és una qüestió política, és una qüestió de
responsabilitat política. Vull dir, no sé si vostè s’ha passejat, no
m’atreviria a dir com estan els torrents de Menorca perquè
tampoc no els conec en profunditat, però a mi m’agradaria saber
si vostè s’ha passejat pels torrents i pels camins de Mallorca per
afirmar que la partida que té el Govern és suficient per netejar
els torrents, és a dir, quan hi ha hagut una deixadesa durant
quatre anys de neteja de torrents en aquesta legislatura, posar-
los al dia avui, la veritat és que costa molt, la partida és
totalment insuficient. I no li estic parlant d’una decisió política,
li parl de responsabilitat. 

Què diran vostès als ciutadans si un dia hi ha una desgràcia?,
què els diran vostès si hi ha una tempesta com les que hi ha
hagut altres anys i hi ha inundacions als camins i als torrents?,
què diran vostès? Crec que la responsabilitat de vegades ens
hauria de fer entendre que hi ha coses que no són de decisió
política, sinó que són qüestions de responsabilitat i em sembla
una irresponsabilitat que vostès diguin que la partida que tenen
de neteja de torrents és suficient per posar els torrents de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera al dia. La
veritat és que no ho cap d’entendre.

També em consta molt pensar que amb tota la quantitat
d’esmenes que hem escoltat avui no n’hi hagi ni una -ni una-
que sigui coherent, que es pugui fer una transacció, que puguem
arribar un acord, que vostès considerin que la quantia és massa
elevada i la puguin disminuir, però que siguin útils per intentar
tenir un debat de pressupost, més tranquil, més consensuat,
acabar l’any bé, bé, i ja veurem qui és qui gestiona aquest
pressupost, però la veritat és que de cada vegada es fan més
enfora de la resta. Entenc que vostès són majoria, que tenen la
possibilitat de governar i de decidir, però la veritat és que em
preocuparia, vull dir, jo hi estic, preocupat, pensar que res del
que feim -res, eh?- ni de les que vaig presentar l’any passat, ni
de les que vaig presentar l’altre... no han servit absolutament per
a res, la veritat és que em fa pensar que no és que nosaltres
anem tan malament, sinó que vostès no tenen cap interès ni un
a apropar postures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Pons, té la paraula també
per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, el rebuig del meu grup parlamentari a aquestes
esmenes presentades està plenament justificat i plenament
argumentat, en primer lloc per l’aplicació del programa de
govern del meu partit sobre el qual s’articula la llei de
pressupostos de la nostra comunitat per a 2015, uns programes
i uns pressupostos que garanteixen els dos objectius que
necessiten les nostres illes que són accelerar i facilitar el ritme
de creixement i de reactivació econòmica i també consolidar els
serveis públics essencials. I ho duim a terme amb uns comptes
públics responsables, uns comptes de contenció, socials i
solidaris, que afavoreixen l’economia productiva.

Ens preocupa especialment que l’oposició perseveri,
insisteixi en l’error de destinar més recursos a qualsevol cosa,
a qualsevol idea, creació de cooperatives, compra de productes
fitosanitaris, gestió de reserves marines, promoció de productes
locals, unes partides que ja estan compromeses perquè van
destinades íntegrament a pagar el deute públic de la comunitat
i perquè és un compromís, ja ho he dit, i una obligació que té el
Govern del meu partit. L’equilibri financer exigeix eixugar
aquest deute que va ser generat en la major part pel darrer
govern del pacte de progrés. 

Aprovar aquestes esmenes seria molt fàcil, però constituiria
una greu irresponsabilitat en la qual evidentment no hi
participarà el grup popular. No acceptam les seves esmenes i ho
feim ben conscients que actuam correctament quan donam
suport els pressuposts presentats pel Govern perquè impulsen la
cohesió social i la recuperació econòmica de les Illes Balears.

Les esmenes presentades pels grups de l’oposició van en
contra d’aquests objectius i per tant, Sr. President, el meu grup
parlamentari les rebutja.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 15, Agricultura i Medi Ambient. 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? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Igualment si cap grup no demana votació
separada passarem a la votació conjunta de les esmenes
presentades pel 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:

Passarem, si ningú no demana votació separada, a 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:

Finalment, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta de les esmenes presentades pel
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 de
globalitat, no sé si hi ha d’haver intercanvi de posicions a les
graelles... no?, idò podem tirar endavant.

Debat número 12 de globalitat, agrupació de la secció 15,
territori i transports, amb les seccions i entitats afins.
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Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista: secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmenes RGE núm. 10762 i 763; al programa 441A,
proveïment d’aigües, esmenes RGE núm. 10844, 790, 795, 798,
800, 801, 802, 806, 807 i 11082; al programa 441B, sanejament
i depuració d’aigües, esmenes RGE núm. 10792, 793, 794, 797
i 799; al programa 512A, domini públic hidràulic, protecció i
control, directiva marc de l’aigua, esmena RGE núm. 10957; al
programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre,
esmenes RGE núm. 10956, 11075, 11076, 10960, 10796, 11077
i 11078.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al programa 513C,
ordenació i inspecció del transport terrestre, esmena RGE núm.
11254.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló, de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, esmena
RGE núm. 10701.

Per part del diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmena RGE núm. 11091; al programa 441A,
proveïment d’aigües, esmena RGE núm. 11117; programa
441B, sanejament i depuració d’aigua, esmenes RGE núm.
11093, 11115, 11129; i al programa 513C, ordenació i inspecció
del transport terrestre, esmenes RGE núm. 11092 i 11109.

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 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 que l’any passat... l’any passat perquè així com l’any
passat ja ens deien que no ens les aprovaven perquè ho estaven
fent, enguany segurament ens diran -com ha passat al debat
anterior- que no ens les aproven perquè ja ho fan. 

Supòs que hauran vist que això és el Diari de Sessions de
l’any passat perquè he dit que igual ens ho diran l’any que ve i
l’any que ve no ens ho diran, perquè l’any que ve ja no seran al
Govern i, per tant, ja no ho podran dir, però evidentment, si no
fos per açò, el Diari de Sessions de l’any passat tendria plena
vigència i també tendria vigència la resta de la intervenció de
l’any passat, per no avorrir-los intentaré dir uns disbarats
diferents als de l’any passat i així passarem millor l’estona, però
valdrien els de l’any passat. 

Immediatament després jo demanava ajuda a fra Juníper
Serra que en celebraven l’any, l’any passat, per veure si ens
aprovaven amb la intercessió de fra Juníper alguna esmena,
enguany no ho faré per fra Juníper, ho faré per un precursor del
TIL, la persona que 700 anys abans que el Sr. Bauzá va inventar
el TIL, em referesc a Ramon Llull, que hem descobert avui,
gràcies al president de la nostra comunitat, que parlava en àrab,

en llatí i en llengua romànica, en català no, en llengua romànica,
no ens equivoquem; jo també em dirigiré a vostès en llengua
romànica a partir d’ara, a veure si així ens entenem millor que
si ho faig en català. Per cert, m’ha fet molta gràcia perquè, com
sempre, a la inauguració del VII centenari de la mort de Ramon
Llull hi havia autoridades civiles, eclesiásticas y militares, com
Déu mana i com manava el caudillo. Vull dir, continuam,
endavant les atxes!

He llegit el Diari de Sessions de l’any passat, segur que ni
Ramon Llull, per cert, no du accent, per més que el Sr. Bauzá
reiteradament en el seu Twitter li posi un accent a Ramon, com
si fos nascut a Madrid, el Sr. Llull, que no ho va ser, no va
néixer a Madrid, i segur que ni que Ramon Llull intervengui
m’aprovaran ni una sola esmena, com han fet abans i com faran
en la resta de debats.

I avui també hem pogut llegir, curiosament, que el Papa, que
tots sabem que és infalAlible, demana opinió i demana enquesta
als fidels. És bastant més dúctil que el Grup Popular, que no
escolta a ningú, ni demana ni creu en l’opinió dels altres. Fins
i tot el Papa ja és capaç de creure més en la democràcia i de
creure més en el diàleg i en el debat que no el Partit Popular. 

No insistiré més en això del ja ho feim, perquè ja ho estam
fent, però fa anys que fan coses tan simples com acabar la
tercera fase del Canal Salat de Ciutadella, fa anys que ho fan,
però la tercera fase aquesta està enganxada, i miri que és simple
i bo de fer, però que ho fan a poc a poc, lentament, piano,
piano.

Donarem suport a les esmenes del Grup MÉS, creim que són
raonables totes. Les de la diputada no adscrita i no gravada Sra.
Font i també a les del diputat no adscrit el Sr. Pastor. A més, a
ponència, l’única esmena, l’única autocorrecció que va fer el
Partit Popular ja està incorporada i, per tant, no l’haurem de
debatre, però crec que el subconscient els va trair perquè dir que
és bo que tenguin doblers per a les seves campanyes les
conselleries en un any electoral, crec que a algú se li ha trabucat
un poc el subconscient i ha descobert la veritat, campanyes en
any electoral sona a una cosa bastant poc elegant, per dir-ho
elegantment.

Habitatge. Hi ha més de 5.000 demandants d’habitatge de
protecció oficial en el registre públic, 5.000 que estan en risc
d’exclusió social i que demanen un habitatge. La conselleria
disposa de més de 9 milions d’euros, 9 milions d’euros, per
dedicar a inversions immaterials, que són les més improductives
de les inversions, i, sobretot, 9.000 euros en inversions
immaterials en un any final de legislatura on poc queda per
estudiar o preveure, crec que són excessius, i la situació social
de la nostra sacietat reclama acció i no tanta legislació, perquè
les inversions immaterials dels consells són per invertir en
legislació destructiva del territori i la gent reclama més pensar
en curt termini amb les necessitats diàries i peremptòries que no
tanta llei.



1996 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / fascicle 3 / 10 de desembre del 2014 

 

Més de 5.000 demandants, per tant, d’habitatge en el registre
públic estan en risc d’exclusió social i ni una sola actuació
prevista per part de la conselleria que obri una porta a
l’esperança d’aquestes més de 5.000 persones. Per tant,
proposam destinar 9.239.320 euros a un pla autonòmic d’ajudes
al lloguer, açò signifiquen 200 euros d’ajuda mensuals, 2.400
anuals, per a 400 famílies amb ingressos inferiors a tres vegades
el cost de l’habitatge, perquè més enllà de les campanyes
publicitàries del Govern hi ha greus problemes socials i de
marginació a cadascuna de les nostres illes. 

El Pla estatal de l’habitatge 2013-2016, mentre disposa
d’unes ajudes minses, ridícules de lloguer -després hi tornaré-
i s’anulAla creació de nous habitatges amb 5.000 demandants -
repetesc- d’habitatges en risc d’exclusió social. Ara, el conseller
està encantat, això no va amb ell. Avui titulava un diari de
Palma “La vivienda de lujo, un mercado al alza”. Per tant, no
hem de patir, cap problema, la vivienda de lujo, un mercado al
alza, España va bien y el extranjero no veas. Per açò, el
conseller es pot dedicar a desprotegir el territori perquè,
diguéssim, al camp es construeixin habitatges d’aquests que
están al alza, no els habitatges que estan de baixa, que són els
habitatges de protecció oficial que després de l’obra que es fa a
Formentera, herència de l’anterior govern, no se n’ha fet ni un
sol més a les nostres illes.

Passem a aigua i a sanejament, dessaladores. Aquesta és una
herència, també, del molt honorable delinqüent Sr. Matas, que
avui tornarà a dormir a la presó, perquè així ho ha decidit
l’Audiència, ell no té problemes d’habitatge, els té resolts, té
habitatge públic garantit per tres anys i sembla que (...) anys
més com a mínim, y lo que te rondaré morena. 

Tenim dessaladores, les del Sr. Matas, a Ciutadella que no
estan connectades enlloc, estan construïdes i aturades, no estan
més que inaugurades, inaugurades sí, però després no s’han
posat en marxa, perquè allò que importava evidentment no era
proveir d’aigua els ciutadans sinó proveir de beneficis als
constructors i als promotors amb doblers públics i, segons
sembla també, no només als promotors sinó als partits que
protegien els promotors. 

Tampoc, però, de les depuradores que ell va fer no hi ha
capaç, no s’ha inventat cap depuradora capaç de sanejar la
putrefacció moral, la putrefacció moral de qui va construir
aquestes dessaladores i dels que varen en ser còmplices, perquè
n’hi ha molts que estan condemnats ja i d’altres que esperen
sentència judicial o social al corredor de la vergonya pública, i
aquests no tendran perdó. És l’herència del Sr. Matas. 

Però Bauzá també deixarà una herència, una herència al nou
futur govern, el que sigui, l’herència del Sr. Bauzá i del Sr.
Company és un caramull de lleis de desprotecció oficial i de
polítiques de desprotecció social, però també deixaran una
herència de desempara moral i política davant el sistemàtic
menyspreu polític, financer i pressupostari del Sr. Rajoy. On
són els 72 milions reiteradament promesos aparentment pel
Ministeri de Medi Ambient per a depuradores? En el mateix
lloc, crec que són, que els 93 milions que ens havien promès per
a carreteres, als llimbs. 

Dia 25 de novembre el Ministeri de Foment publicava
aquesta nota de premsa oficial, “Fomento invertirá cerca de
2.500 millones de euros en Castilla-La Mancha en esta
legislatura”, 2.500. Carreteres, 210 milions d’euros per a 2015,
en total 900 milions d’euros en quatre anys a Castella-La
Manxa. Ferrocarrils, quatre anys, 754 milions. Habitatge públic,
en quatre anys, 108 milions. Per al Pla estatal 2013-2016, que
no destina un euro a Balears, 116 milions d’euros. A Castella-
La Manxa les promeses són en diferit i simulades i les
inversions són reals. A les Illes Balears les inversions són
simulades i en diferit i les promeses, evidentment, prop de
9.200.000 euros del Partit Popular per a inversions immaterials
i per publicitat electoral encoberta.

Proposam moltes coses, moltes coses de l’any passat, i no ho
farem de l’any que ve perquè l’any que ve esperem que hi hagi
un govern que sigui capaç de posar-les en pràctiques aquestes
i moltes més, però serà un govern que haurà de fer front amb
una herència de submissió i per açò, per tapar aquesta herència
de submissió, no basten devers 9 milions d’euros en inversions
immaterials i propaganda.

Demanam un pla insular d’obres hidràuliques per ajudar els
ajuntaments que tenen petits problemes, però molt importants
per a ells. Demanam la connexió de la dessaladora de Santa
Eulària d’Eivissa. Demanam, com he dit abans, el Canal Salat
de Ciutadella que (...) la tercera fase. Demanam comprar aigua
per a la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella,
600.000 euros, no estam d’acord, no ens agrada aquest
mecanisme de comprar aigua per part del Govern, no ens
agrada, però el Govern destina 15 milions d’euros pràcticament
a compra d’aigua i, per tant, si els destina a llots també els pot
destinar a altres indrets, el 16,20% del pressupost ho destina per
açò. Demanam també resoldre molts de problemes petits, com
les filtracions d’aigües, neteges de torrents, una millora d’un
munt de coses que com que ja farà la relació quan em contesti
el portaveu del Grup Popular els estalviaré de llegir, ja ho farà
ell, com que ho té escrit així si ho fes jo, idò, igual per no
reiterar no hauria de llegir la intervenció i no sabria què dir. 

Demanam, i aquesta és nova, és nova d’enguany, 300.000
euros per a la reparació urgent i l’adequació de l’emissari de
Talamanca, una autèntica vergonya. Ahir vàrem tenir un altre
exemple d’una exhibició alta de desvergonya del conseller
negant açò i dient que, bé, quan facin la depuradora nova ja ho
aclariran. Ja ho diu el refrany aquell antic que hi ha al frontispici
d’una universitat castellana, quod natura non dat Salamanca
non prestat. 

Tornarem a parlar lamentablement, i moltes vegades, de
Talamanca en aquest parlament. Desgraciadament el Sr.
Company no fa company de la gent d’Eivissa i pot permetre que
una platja, la més important de Vila, continuï entre pudors i
putrefacció per oprobi dels ciutadans d’Eivissa i dels nostres
visitants.
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Per acabar, transports. SFM, li demanam 700.00 euros per
recuperar el projecte la línia de tren Manacor-Artà i demanam
transport públic, com cada any, com cada any demanam
transport públic per a Menorca i per a Eivissa i per a
Formentera, és clar, perquè, evidentment, ni la nova llei de
transferències als consells, ni la nova llei de finançament dels
consells resol el problema del transport públic ni a Eivissa, ni a
Formentera ni a Menorca. Tampoc no el resol a Mallorca, té
molts de problemes de transport públic, per més que faci (...) les
Illes el Govern com regalar bitllets a joves i a aturats i s’inventi
noves targetes té problemes de fons, perquè té problemes d’un
govern que cregui en el transport públic, i aquest és el problema
de base que té Mallorca, i no diguem les illes menors, mal dites
menors i maleïdes menors, mal dites i maleïdes, Menorca,
Mallorca i Eivissa, que el Govern no creu en el transport públic
com no creu en tantes coses.

Demanam també recursos per començar l’estació
d’autobusos de Ciutadella, com també donam suport a la del Sr.
Pastor per començar l’estació d’autobusos de Manacor, perquè
entenem que... el primer que ha de fer és posar autobusos i trens
a les carreteres i a les illes i que passi amb freqüència i amb
claredat, amb informació i tal, però les estacions també són
importants perquè els ciutadans hi creguin, creguin en el
transport públic que ajuda molt.

Clar, però el Govern no creu en la mobilitat, no hi ha cregut
mai, o sí, últimament sí que creu en la mobilitat, i perdoni i així
acabaré, president, creu en la mobilitat dels seus candidats
electorals a Lloseta, en aquests sí hi creu, d’ilAlegalment i
injustament traslladar-los a un lloc on més els convengui per
poder fer campanya electoral a favor del Partit Popular
incomplint normes i gastant més i fins i tot convertint-los en
assessors, com ens preguntava avui un ciutadà per una xarxa
social, com pot assessorar a una consellera que figura que ho
sap tot una persona que no ha fet feina mai? És el cas, com hem
vist avui en el Diario de Mallorca d’aquest senyor que dins la
infalAlibilitat d’aquest govern necessita que l’assessorin
persones que encara no han ocupat el seu primer lloc de feina.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, me’n sobraran cinc. Voldria compartir una reflexió amb
vostès. És el segon any que em toca aquest debat de pressuposts,
per dir-li qualque cosa, perquè realment crec que no hi ha un
debat. Per una part, hem de complir amb el procediment, perquè
parlam de la llei més important que s’aprova cada any en
aquesta comunitat, però en la pràctica no és cert que hi hagi un
debat perquè un debat consisteix en una contraposició, en un
contrast de posicions on un intenta convèncer l’altre, des de
l’oposició en aquest cas al partit que dóna sustent al Govern,
com a mínim aspiraríem convèncer-los en un 1 o en un 2% del
que plantejam, perquè no tot són cortar y pegar les esmenes, Sr.
Veramendi, però això no és així. Tanmateix el debat el farem en

plenari i jo, per això, els estalviaré una intervenció
excessivament llarga.

Ja coneixen la globalitat o la totalitat de l’oposició del nostre
grup parlamentari a la gestió de la política per part del Govern.
En matèria de transport públic les esmenes a la totalitat que hem
presentat, a SFM i al Consorci de Transports de Mallorca,
d’alguna manera reflecteixen que no compartim la manera de
gestionar i de defensar, en tot cas de boicotejar que és el que fa
el Govern el transport públic i garantir allò que va recollir,
gràcies a l’aportació del nostre grup, la Llei de transport i
mobilitat sostenible, que és el dret a la mobilitat dels ciutadans
i ciutadanes d’aquesta comunitat, i a partir d’aquí l’única
esmena que hem presentat pel que fa exclusivament al tema de
transports, és una esmena al programa 513C, la RGE núm.
11254, que és una partida de 850.000 euros amb dos objectius:
un, establir o elaborar convenis de transports amb la resta d’illes
perquè puguin, si més no, no sé si constituir consorcis
equivalents al Consorci de Transport de Mallorca, però sí
compensar el dèficit històric que hi ha a Menorca, Eivissa i
Formentera respecte del transport públic que, tot i ser
insuficient, és molt superior el que tenim a Mallorca que el que
tenen a la resta d’illes; i dos, millorar, per fer efectiu el
compliment de la mateixa llei de transport tant pel que fa al bon
funcionament i la garantia del transport públic com aquest dret
a la mobilitat, que els comentava, la millora de la inspecció del
transport terrestre davant les queixes que en altres ocasions hem
tengut ocasió de debatre, en particular de la plataforma fa poc
constituïda dels usuaris del transport públic a les Illes Balears.

Tenim altres esmenes a la totalitat, com el tema d’ABAQUA
que pensam que els temes no només d’abastiments sinó sobretot
de sanejament d’aigües no són prou clars en el pressupost,
sobretot el que respecte al repartiment, diguem, del pressupost
a nivell de concreció de les inversions que, imagín, per
estratègia electoral no són capaços de veure o el Govern no té
la voluntat de mostrar, a què van dirigides o a quin municipis en
concret, siguin del color polític que siguin, van dirigides
aquestes inversions.

Per part del nostre grup res més amb relació a aquest
aspecte. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Tot seguit pas a defensar i a
mantenir l’única esmena que hem presentat en aquesta secció,
la RGE núm. 10701, que també va referida específicament a
l’illa de Formentera i que pretén aconseguir que es doti d’una
partida pressupostària per a la millora de l’emissari que continua
necessitant d’una actuació que renovi i actualitzi aquesta
infraestructura, perquè el seu funcionament no sigui, no
esdevengui un problema sobretot de cara a l’estiu on es
produeixen les problemàtiques més visibles i molestes. 
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Jo donaré per defensada aquesta esmena a la secció 15 en els
seus termes i guardaré el debat per a la setmana que ve al debat
del plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra Font. Per part del diputat no adscrit, Sr.
Pastor, també té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També d’una forma molt
ràpida, van en una sèrie de blocs, una, intentar millorar el tema
del manteniment de les depuradores que són del Govern, però
que estan en unes condicions pèssimes per mor de la seva falta
de manteniment, però sobretot, després anam a un fet que és
totalment injust, hi ha una sèrie de depuradores, en concret crec
que són cinc, que són de gestió o titularitat municipal. Aquí
entram en una contradicció, però també, a més, en un element
discriminatori amb una sèrie d’ajuntaments que en aquells anys,
quan es feien els plans 10 per a la reforma de les depuradores o
construccions de depuradores es feien càrrec ells i no varen
arribar a passar mai la gestió al Govern. Aquests ajuntaments,
a part d’haver-hi de fer el manteniment, cosa que ja és del tot
injust, resulta que també han de pagar el cànon de sanejament,
pagant el cànon de sanejament, en teoria, es paga el tractament
dels fangs, però resulta que TIRME després se’n va als
ajuntaments que tenen la gestió pròpia i també els cobra la
gestió dels fangs, aleshores paguen dues vegades el tractament.
És una discriminació totalment clara en una sèrie d’ajuntaments.
A més, els primers dos mesos del nou govern el conseller
Company va anar a una sèrie d’ajuntaments, hi ha escrits
públics de premsa, i es va comprometre dins un any a fer-se
càrrec el Govern de la gestió d’aquestes depuradores, però a dia
d’avui això encara no ha succeït. 

Una segona línia seria intentar, d’una vegada per totes,
aconseguir l’electrificació i la millora ferroviària fins a
Manacor. Vostès saben que fins a Inca molt bé, però quan
arribes a Inca has de canviar de vagó, has d’anar a un altre tren,
has d’anar fins a Manacor amb un tren que no està electrificat,
que està ja en unes condicions jo diria que bastant millorables.
Aleshores, nosaltres demanaríem d’una vegada per totes que es
fes aquesta electrificació si realment volem continuar, jo crec
que amb una feina que es va començar que era d’intentar tornar
a implantar el tren fins a Artà, malgrat que ara estigui de moda
fer corredors verds, el Partit Popular era el primer que
defensava l’arribada del tren fins a Artà, era el primer, i així ho
manifestava i així es manifestava amb tots (...) perquè aquest
tren hi arribàs. Bé, ara hi ha hagut un canvi de criteri, ja no
només no arriba fins a Manacor sinó que de Manacor a Inca no
està electrificat. Ens pareix que si realment creim en el transport
públic que, a més, és un mitjà que està molt utilitzat, és a dir, no
perquè la gent ho vulgui sinó perquè la gent ho necessita
l’hauríem de posar en unes mínimes condicions. 

Una altra inversió que pens que és importantíssima és
continuar la canalització de l’aigua de Sa Costera, crec que
arriba avui fins a Maria, crec que arriba fins a Maria, i
necessitaríem que arribàs a la resta de municipis. Pràcticament
tot Mallorca està en la mateixa situació, és a dir, l’aigua que
treuen dels pous normalment no és bona, té molts de nitrats i
altres substàncies que fan que no sigui bona per al consum, i
amb aquesta canalització que s’havia començat -jo crec que era
una obra molt important però bé, ara s’ha aturat, o la inversió-
pens que estaria molt bé per a aquests municipis que en teoria
estava previst que arribàs.

Bé, la redacció, en aquest cas, i construcció de la primera
fase d’estació d’autobús és un acord de plenari de l’Ajuntament
de Manacor; és votada per tots els partits polítics fins i tot el
Partit Popular, que diu que hi està totalment d’acord. Nosaltres
consideram que un municipi com Manacor necessita un mínim
de condicions. Es pot fer al mateix lloc on hi ha l’estació del
tren; aleshores jo crec que poder tenir una estació intermodal,
autobús, tren, jo crec que estaria molt bé. És una promesa
contínua que encara no s’ha duit endavant.

I a petició en aquest cas de l’Ajuntament de Sencelles
nosaltres demanaríem per segon any consecutiu que es posàs
una partida per ajudar a la demolició de les cases de Ruberts,
sobretot per no fer greuges comparatius; és a dir, per què
ajudam l’Ajuntament de Campos a tomar Ses Covetes i no
ajudam l’Ajuntament de Sencelles a tomar les cases de Ruberts?
Esperem que la salut acompanyi la diputada de Sencelles del
Partit Popular, cosa que no va passar l’any passat, i que enguany
la pugui votar. Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, tras el periplo del portavoz
socialista vamos de verdad a debatir el debate segundo de
globalidad de la sección presupuestaria número 15, titulada
Territorio y transporte, con las secciones, empresas públicas y
entidades afines. Hay un total de 34 enmiendas vivas, menos
que las presentadas al proyecto de presupuestos debatido el año
pasado. Está bien que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista se ponga a la venda antes de la herida con lo que yo
le diré o no le diré; está bien.

Como ya he comentado otras veces, a pesar de que hayan
presentado menos enmiendas -se ve que se va apagando su afán
enmendador- la cantidad ésta no significa nada: continúan,
como dice aquella serie, los clásicos de siempre, presentando
mayoritariamente las mismas, a pesar de que ejercicio a
ejercicio se las motivamos suficientemente. No se vuelven a
salir pero ni un milímetro de su erróneo guión, a pesar de que
las justificamos continúan con los mismos errores que año a año
ni rectifican. Por tanto no nos queda más remedio que volver a
argumentarles lo mismo. Miren, continúan un gran número de
ellas que ni se adaptan al marco competencial ni al territorial de
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cada institución, y eso que alguno ha tenido responsabilidades
insulares y tendría que saber lo que ha gestionado. No se ciñen
a las respectivas competencias de cada administración pública.
Nuevamente dan altas y bajas sin claras motivaciones, ni se
ciñen a sus conceptos y los programas concretos, a pesar de que
éstos están explicados en sus respectivas memorias, que
recomiendo su lectura. Continúan obviando las necesidades
reales, la realidad de nuestra comunidad. Este presupuesto se
vuelve a adaptar a los intereses de nuestra comunidad, los
reales, no alguno fantasía suya. 

Pasaré a analizar las diferentes enmiendas presentadas
agrupándolas en todo caso por materias.

En vivienda y arquitectura otra vez lo mismo: no recuerdan
cómo gestionaban esta área. Tal dirección general ha tenido que
destinar su presupuesto desde 2012 a cubrir la deuda acumulada
en concepto de ayudas correspondientes al exceso de
compromisos asumidos por el gobierno del pacto, el de ustedes;
pero a pesar de la pesada mochila que dejaron en el IBAVI éste
aplica el plan de alquiles social; además el plan estatal será de
aplicación el próximo ejercicio 2015, como deberían saber, y
contempla ayudas para facilitar y fomentar el alquiler. Pero el
súmmum es cuando dan de baja en partidas que no tienen ni la
dotación que ustedes pretenden dar de baja; en fin, yo esto o lo
atribuyo a un error o es más de lo mismo. Además se continúa
fomentando la política de vivienda de alquiler. Un hecho a
destacar: ha desaparecido un clásico, la vivienda de VPO de
forma entera; este año ya no está esta enmienda; creo que por
algo será. Además tenemos otro clásico, la del diputado no
adscrito en exclusiva clave política de donde ha recalado ahora,
intentando nuevamente que se reduzcan las ayudas a la
vivienda; es lamentable lo que cada año se pretende desvestir y
su intencionalidad sobre si una diputada votará o no votará. Yo
creo que lo importante es hacer una enmienda en positivo y no
lo que votará una diputada. Otro clásico es que se apoyan
ustedes sus respectivas enmiendas, alguna vez menos, cada vez
menos. La pasada legislatura era un auténtico reino de taifas.

En materia de recursos hídricos, más de lo mismo. Dan de
baja partidas destinadas al pago de la costosa deuda pública
encontrada por este gobierno, y es necesario pagar; yo creo que
aunque les cueste es necesario pagar, entendemos. Además
pretenden usar una partida presupuestaria destinada a la
amortización de préstamos adquiridos por ABAQUA; es
prioritario -téngalo claro- que una vez pagar, eso que no
hicieron, antes de acometer nuevas actuaciones o intentar incluir
como enmiendas actuaciones ya prevista dentro de plurianuales
de incluso este ejercicio mismo que se están ejecutando, 2014.
Por eso digo que lo miren, si no, no hubiesen presentado alguna
enmienda.

Respecto a las enmiendas del mantenimiento de explotación
del llamado canon de saneamiento, son prioritarias; igual que
años anteriores hay más solicitudes que cuantías en las partidas
presupuestarias para tal canon. Por tanto lamentablemente no es
posible asumir todas las solicitudes. Otro clásico es la enmienda
de limpieza de torrentes; la Dirección General de Recursos
Hídricos tiene 300.000 euros para ello. Por cierto, me habla de
que el emisario de Formentera, según tal como el Gobierno ha
manifestado varias veces, el emisario funciona correctamente;
por consiguiente no se sabe qué pretenden con su enmienda.

En materia de transporte público eso sí que es más de lo
mismo cada año. Esto es como la Navidad por estas fechas:
llega; mismos errores e incoherencias, siguen sin querer saber
las competencias de cada institución, a pesar de que fueron
consellers del ramo. Sean conscientes del esfuerzo de este
gobierno por mejorar y hacer sostenible un servicio público que
ustedes dejaron lastrado. Este gobierno apuesta por las
necesidades reales, reales, en transporte público. Por cierto, el
Grupo MÉS sigue con su costumbre de los estudios; es un tema
académico, esto. Miren, estudios, los necesarios; no gastaron lo
que se gastaron ustedes estudiando? Lo que no tenían ni
financiación para hacerlo y lo estudiaban; o el propio estudio ya
les decía que no era viable. Ahora quieren estudiar -y esto sí que
es llamativo- si es posible su tren de Llevant; yo creo que antes
de dilapidar el dinero de los ciudadanos de Baleares tendrían
que haberlo estudiado, no como quieren estudiarlo ahora.
Entiendan y diferencien quién tiene las competencias en
transporte público mediante autobuses y quién las tiene
mediante el servicio ferroviario, no hagan un cóctel incoherente
de los dos sistemas de transporte. 

El tema de dotación presupuestaria de los consells, le
recuerdo al exconseller insular que se aprobó la Ley de
financiación de los consells hace muy poco. 

Hablan de líneas y frecuencias de autobuses del Consorcio
de Transportes de Mallorca, no de otras islas; es increíble. Este
gobierno implantó un plan de eficiencia del transporte público
mediante autobuses porque estaba sobredimensionado, costoso
e ineficaz, y se ha conseguido, datos objetivos pese a quien le
pese, transportar más pasajeros con menor coste público, un
plan que además es adaptable a cada momento. Por cierto, el
Grupo Parlamentario Socialista ahora se interesa por el
transporte público de Mallorca; es cierto que se acuerda en cada
presupuesto nada más. 

Miren, sólo quieren presentar las enmiendas, aunque sean
incoherentes o sepan que no es posible o no se ajustan al marco
competencial, para decir que no se las admitimos.
Lamentablemente el fondo poco les interesa. Ahora el diputado
no adscrito se une a la electrificación de un tramo de la red
ferroviaria que este gobierno realizó en una primera parte, sin
decir, y no se sabe, de dónde pretende sacar la partida que
propone de baja. 

Este año veo que no manifiestan interés en temas de
carreteras ni en territorio. Bien. 

Por tanto, tras analizar todas sus enmiendas y tras las
explicaciones que les he procurado dar motivándolas, es
nuevamente difícil asumirlas. Vuelvo a pedir, y lo hago año por
año, que las repasen, pero si no lo han hecho en años anteriores
veo que no lo harán, pero se lo vuelvo a pedir para que no
quede. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. En torn de rèplica en primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Borràs per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. La veritat és que he de reconèixer que
anam avançant any rere any. Enguany ens han dit ignorants amb
més elegància que l’any passat, és un avanç, és un avanç, un
avanç important; en aquest debat de la marmota que vivim cada
any com a mínim ens diuen ignorants, inútils i totes aquestes
coses però amb una mica més d’elegància. Açò si durés cent
anys potser fins i tot pensarien que igual en alguna cosa podem
tenir raó. 

Este gobierno, diu el diputat. Clar, és que quan confonem la
funció del Parlament i la funció del Govern, és a dir, quan
afusellam per l’esquena Montesquieu, clar, després passen
aquestes coses, que l’oposició no de té dret ni a opinar.

Hem sentit avui vespre aquí que ens deien que el que ha de
fer aquest govern és accelerar el creixement i consolidar el
deute públic; allò de consolidar el deute públic no ho he entès
molt bé, però s’ha dit. Clar, i per açò no hi ha política
d’habitatge, també, perquè si és més important tornar el deute
el més aviat possible que no que els ciutadans tenguin les seves
necessitats bàsiques i primàries satisfetes, per tant tampoc no fa
falta fer política d’habitatge, perquè dins la mentalitat de qui pot
afirmar açò també pot entendre que un ciutadà pot ser desnonat
abans que evidentment pugui ser endarrerit en el temps, no
perdonat sinó endarrerit en el temps el seu deute amb un banc,
perquè els deutes es renegocien, que jo sàpiga, i quan no hi ha
les necessitats primàries satisfetes dels ciutadans, siguin mil
persones demandants d’habitatge en risc d’exclusió, crec que hi
ha prioritats i prioritats. Un altre clàssic és dir que no hi ha
competències, i que els habitatges es van gastar..., com que es
van gastar tants de diners en habitatge ara s’han de pagar els
deutes. Miri, li he dit 116 milions d’euros en quatre anys per a
polítiques d’habitatge a Castella-La Manxa; del Pla estatal de
l’habitatge a les Illes Balears no ha arribat res, perquè el Sr.
Bauzá no ha estat capaç, ni aquí tampoc, d’aconseguir un euro.

No estam parlant només de recursos propis de la comunitat,
sinó també de la capacitat d’influència política per aconseguir
recursos de Madrid, tenguin competències o no en tenguin,
perquè la primera virtut d’un govern és ser capaç d’arribar a
acords amb governs superiors, i conveniar, signar convenis, que
per açò hi ha aquesta figura, que tot el que hagi estat alcalde, tot
el que hagi estat a un consell insular, tot el que hagi estat a un
govern, coneix, la capacitat d’acord, de conveniar govern per
donar-se suport en aquelles necessitats dels ciutadans que es
consideren prioritàries. I hi hagi competències o no en transport
públic, si es creu en transport públic els govern poden conveniar
recursos de transport públic, i si hi ha necessitats d’habitatge,
exactament igual, i amb qualsevol necessitat dels ciutadans,
poden signar convenis, siguin competents o no una de les dues
administracions, perquè aquí hi ha la coherència institucional de
ser capaços d’arribar a acords i de ser solidaris entre
administracions perquè així ho necessiten els ciutadans, perquè
són necessitats socials de primer ordre. No són convenis com
està signant a vegades aquest govern per a coses

estrambòtiques, sinó que són necessitats socials de primer ordre
que demanam. Però amb tanta política de Torrente com està
fent aquest govern no hi ha possibilitats ni de fer nets els
torrents.

Bus i carretera. Escolti, hi ha moments que és necessari, que
és raonable, que els ciutadans resolguin els seus problemes de
mobilitat a través d’un tren, i hi ha moments que és raonable
que es moguin a través d’autobús; depèn de les condicions
físiques, depèn de les demandes, depèn de mil i una coses. Ara,
a aquest ciutadà que necessita moure’s li és exactament igual
com li resolguin la necessitat, però que se li resolgui de la
manera més eficient, i sigui competent una administració en
tren, sigui competent l’altra en bus o en carretera, l’obligació de
totes dues és posar-se d’acord per resoldre la necessitat del
ciutadà, i açò és el que no està fent aquest govern. 

M’ha dit que com a mínim ha desaparegut l’esmena de
Formentera. Ja era hora, hem hagut de menester quatre anys per
acabar d’executar un projecte planificat i finançat pel govern
anterior. Bé, una cosa han fet bé, enhorabona, els felicit, han
construït els habitatges de Formentera, única actuació en
habitatge que haurà fet en quatre anys el Sr. Company, i perquè
la va trobar resolta.

És un debat de la marmota, ja ho he dit, però les memòries
de la conselleria són les memòries de la marmota perquè cada
any diuen el mateix i estan copiades i aferrades, fins i tot hi ha
els mateixos errors tipogràfics i ortogràfics cada any; açò vol dir
que ni s’han molestat a passar-los una correcció d’estil ni
lingüística. Clar, com que evidentment ho fa el traductor de
Google, quan el traductor de Google s’equivoca allà queda per
a vida d’hereus.

Si vol jo em compromet, Sr. Veramendi, a repassar les
esmenes de cara al ple; jo em compromet a repassar una per una
totes les esmenes de cara al ple. Li deman que vostè repassi una
per una totes les polítiques del Govern de cara al ple. Jo
repassaré les esmenes, però vostè repassi les polítiques del
Govern, i si vostè en el ple continua convençut que són les
millors polítiques per resoldre les necessitats dels ciutadans i de
les ciutadanes de cadascuna de les nostres illes, llavors sí que
estarem en los clásicos de siempre, sí que estarem en los
clásicos de siempre: vostè negant la realitat, vostè negant als
ciutadans l’oportunitat de poder gaudir de béns i drets i serveis
de què gaudeixen a moltes altres comunitats, fins i tot a algunes
comunitats més generoses amb les necessitats dels ciutadans,
més comprensives, millor dit, amb les necessitats dels ciutadans
que aquesta, perquè el Sr. Bauzá en una cosa sí que és el primer,
que és a ignorar les necessitats primàries i bàsiques dels
ciutadans i de les ciutadanes d’aquestes illes. Açò sí, Sant
Ramon Llull, que parlava en llengua romànica, igual descendirà
per convèncer-nos a tots que evidentment la mare de Déu nom
Joana.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. I per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Abril, té la paraula també per un torn de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, donam per defensades les esmenes en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I per part de la diputada no adscrita
Sra. Font, també té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Faré ús de la paraula simplement per
agrair el suport dels grups parlamentaris i també del diputat no
adscrit a les esmenes presentades per aquesta diputada, i també
per continuar lamentant que el Partit Popular una rere l’altra va
votant en contra de totes i cada una de les esmenes de
l’oposició. Jo també voldria afegir, Sr. Veramendi, que ho
tenien vostès molt fàcil, amb els habitatges de protecció oficial
de Formentera, molt fàcil; vostès s’ho varen trobat tot fet, tot,
absolutament tot fet. Per tant, medalles, cap, o almanco
medalles compartides, no se les faci totes seves.

Miri, una altra cosa que també voldria dir. Les esmenes que
presentam obeeixen sempre 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. La repetició d’esmenes a què
ens veim obligats a fer any rere anys obeeix a la seva poca
voluntat política i al seu poc compromís que tenen vostès envers
les esmenes presentades. Les necessitats i les demandes si no es
resolen per lògica s’hauran de continuar demanant i s’han de
continuar reivindicant. Jo ja ho havia dit en un debat anterior,
però ho tornaré repetir perquè crec que escau aquí: que el més
greu no és repetir les esmenes, que són de tot punt necessàries;
allò greu, allò greu és la seva inutilitat per escoltar-les, dialogar-
les, o per -la paraula per a vostès impronunciable- consensuar-
les.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor, també té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que esperava una
miqueta de debat, no esperava aquesta demostració de supèrbia
que ens ha fet el Sr. Veramendi, amb un total menyspreu a la
feina que d’una manera bastant més humil que la seva hem fet
els diputats que ens hem dedicat a presentar esmenes al
pressupost. 

La veritat és que els seus arguments són molt pobres; és a
dir, dir que té 300.000 euros per a neteja de torrents i que vostè
es pensi que basten absolutament per a res, Sr. Veramendi, és
perquè vostè desconeix totalment la realitat de Mallorca. Potser
pensa que sortir de la seva ciutat i anar-se’n per aquells pobles
que estan tan enfora de per aquí és poca cosa, i no es preocupi
que si hi va no s’embrutarà les sabates perquè tots estan
asfaltats, per tant els pobles de Mallorca no tenen res a envejar.
Li ho dic perquè la veritat és que el menyspreu que vostè mostra
cap a la part forana és digne de menció; vostès és d’aquells que
pensen que la ciutat de Palma pot tenir un metro, pot tenir un
metro, perquè vostè era a l’ajuntament quan el varen presentar
a bombo i platerets, però els ciutadans de la part forana i de la
zona de Llevant no tenen dret a tenir un tren. Vostè s’ha
demanat què costa el metro de Palma per fer aquestes
acusacions que els ciutadans de la zona de Llevant no es
mereixen tenir un tren? Vostè sap quin era el pla director que va
aprovar la portaveu actual del Partit Popular, la Sra. Cabrer?
Sap què deia el seu pla director de transports?, sap què deia del
tren de Llevant aquest pla director?, sap absolutament res d’això
o no li importa? 

És a dir, m’agradaria que fos una miqueta més rigorós i
sobretot que tengués respecte cap al posicionament polític i la
defensa de les idees dels altres diputats. A vostè no li importa el
més mínim en quin partit estic i el que defens ara. Vostè és aquí
per defensar les esmenes, en aquest cas, o per fixar posició del
seu partit. El que faci jo o el que no faci jo a vostè no li importa
el més mínim i li agrairia que em tengués un poquet de respecte,
perquè si vostè no el té jo també li perdré a vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Yo con todo el respecto, cueste a quien
le cueste entenderlo, lo puedo volver a explicar y motivar, una
por una, como cada año, pero si continúan con las mismas
enmiendas, errores y les explico las incoherencias, poco más
puedo hacer. Insistiré, cada uno ve las formas y la cortesía del
otro, pero nunca ve lo propio, suele pasar esto, es muy típico.
Dar la enhorabuena a alguna enmienda, aunque lo diga con
broma, porque ya, efectivamente, supera el trienio, ya tiene
antigüedad, ya tiene galones. Algunos siguen confundiendo un
debate parlamentario con una comparecencia hacia el portavoz
del Partido Popular, no contestaré ni les diré lo que esperan
recibir. 

Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo con sus
enmiendas veo que no siente como propio Serveis Ferroviaris
de Mallorca, le insisto, cuando venga a Mallorca se lo
recomiendo, use el tren, vale la pena. Las enmiendas...
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(Algunes rialles)

... no, no, es que creo que no es usuario.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista sobre
transporte público tienen un agravante, un plus, que las defiende
el exconseller insular de Movilidad. Por tanto, o no conocía en
su momento las competencias o ahora, conociéndolas, lo hace
adrede.

Me habla de inversiones estatales en otras comunidades, ¿le
llama la atención ahora?, la pasada legislatura ni le interesaban.
Yo le pido un poco más de coherencia. Sr. Borràs, cuando digo
la expresión este govern, lo he dicho cien veces, como sinónimo
del actual govern, este govern, el otro govern, es un poco de
pluralidad lingüística. La Ley de finanzas de los consells
insulares, Sr. Borràs, Sr. Portavoz socialista, le solucionará
muchas dudas personales con estas enmiendas que presenta.

Al Grupo MÉS decirle que lo del Grupo MÉS y el transporte
público, con todo respecto, es una relación difícil, muy difícil,
es como aquel símil de aquella obra Sé lo que hiciste la
legislatura pasada, y no era derecha la movilidad, francamente
era otro derecho a gastar. 

En tema de agua dice que sus fines no están claros, no
piense los fines no claros de los demás que a lo mejor los que no
estarían claros son los que ustedes hacían. 

A mi me preocupa cuando la diputada no adscrita dice que
le preocupan las medallas, nosotros, francamente, quien se
ponga las medallas de VPO poco nos preocupa, sólo los
resultados de la ciudadanía.

Al diputado no adscrito, permítame decirle que no se
atribuye lo que yo sé o lo que conozco o dónde voy o no sé.
Nosotros sí que sabemos lo que usted pensaba del metro y cómo
lo defendía en este parlamento, por consiguiente no demonice
el metro. 

Por tanto, le reitero, por parte del Grupo Parlamentario
Popular lo muy difícil que es asumir sus enmiendas, vuelvo a
decir que las repasen, hagan lo que consideren, es mi obligación
volver a decírselo, en todo caso las debatiremos en el pleno
correspondiente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Passam a la votació de les esmenes
parcials a la secció 15, territori i transport. En primer lloc, si cap
grup no demana votació separada, passarem a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam, 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?, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara passarem a la votació de l’esmena de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta 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, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Arribats aquí, idò, acabam aquest debat, passarem
al següent i donarem uns minuts perquè puguin canviar llocs.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si els.... la portaveu?
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EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, deman dos minuts que arriba la portaveu del
grup, la farem córrer. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja no esperam més, si falta algú, que crec que sí que falta
algú socialista ja es farà retratar. Ah!, que hi és, quina casualitat.

(Remor de veus)

Bé, començam aquest debat número 13, i abans de començar
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí. Vostè
primer.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens substitueix Óscar Fidalgo.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá a Rosa María Bauzá.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí, Biel Barceló.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa, Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, passam al debat número 13, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques amb les seccions i entitats afins.
Hi ha esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista: a la secció 16, Conselleria d’Administracions
Públiques, esmenes RGE núm. 10856 i 10873. Escola Balear
d’Administració Pública, esmena RGE núm. 10881. Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, Societat Anònima, RGE
núm. 10894. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques, esmena RGE núm.
11180. Secció 36, serveis comuns, despeses de personal, RGE
núm. 11179. Secció 78, Escola Balear d’Administració Pública,
RGE núm. 11174, i Gestió d’Emergències de les Illes Balears,
Societat Anònima, RGE núm. 11176.

Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
a la secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 124A, coordinació i relacions amb els ens territorials
i relacions interadministratives, esmenes RGE núm. 10857, 858,
859; al programa 222C, actuació de policies, esmenes RGE
núm. 10861 i 10860; al programa 223A, emergències, esmenes
RGE núm. 10862, 863, 864.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques, esmena RGE núm.
11211; al programa 000A, nous programes i no classificats,
esmena RGE núm. 11212; al programa 124A, coordinació i
relació amb els ens territorials i relacions interadministratives,
esmena RGE núm. 11209; al programa 222C, actuació de
policies, esmena RGE núm. 11210; al programa 223A,
emergències, esmena RGE núm. 11208.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló, secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 223A, emergències, esmena RGE núm. 10698.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, al
programa 124A, coordinació i relació amb els ens territorials i
relacions interadministratives, esmena RGE núm. 11107; al
programa 222C, actuacions de policies, esmena RGE núm.
11108.

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir, en primer lloc, que
quant al debat a la totalitat el meu grup reserva aquest debat
polític per al Ple de la setmana que ve i passarem ara a defensar
les esmenes particulars que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista a la secció 16, corresponent a Administracions
Públiques. El meu grup va presentar tot un seguit d’esmenes des
del principi d’aquesta legislatura tant per les retallades que el
Govern ha fet a serveis que nosaltres consideram essencials com
no només per les retallades sinó també per l’eliminació de
determinats serveis. Per això, les nostres esmenes van
encaminades, en primer lloc, a recuperar el conjunt de les
oficines d’atenció a les víctimes de delicte, a l’esmena RGE
núm. 10861, tenint en compte que ha estat en aquesta legislatura
quan el Govern del Partit Popular va eliminar aquestes oficines,
oficines que portaven en funcionament, les primeres d’elles, feia
més de vint anys, i el Partit Popular les va eliminar, com dic, en
aquesta legislatura i proposam la seva recuperació.

Per altra banda, una vegada més i un pressupost més,
demanam que s’augmenti la partida i les ajudes econòmiques
cap als municipis a través del Fons de Cooperació Municipal.
Aquest fons i aquesta legislatura, que havia de ser la legislatura
del suport als municipis, haurà resultat la legislatura que més
s’ha castigat els ajuntaments. Per això, hem presentat una
esmena, a l’igual que la resta de grups i també del diputat no
adscrit, el Sr. Pastor, una esmena per augmentar en 1.500.000
d’euros la partida del Fons de Cooperació Municipal.
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En el mateix programa demanam la millora de la partida de
la capitalitat de Palma, justament per complir, simplement,
simplement, però que és prou important, per complir amb la llei,
malgrat que també hem escoltat el Partit Popular en aquesta
legislatura parlar del compliment de la llei resulta que amb el
pressupost que tenim en el projecte que ara es debat no es dóna
compliment a la Llei de capitalitat de Palma.

Per altra banda, hem presentat una altra... mantenim una
altra esmena d’ajuda als ajuntaments, sobretot de suport
econòmic cap a les policies locals. S’ha de recordar que des de
la desaparició o l’eliminació de la policia turística, el PP va
crear l’anomenat fons de seguretat pública, però a través
d’aquest fons de seguretat pública no s’ha compensat, en
absolut, o no s’han igualat les aportacions econòmiques que des
del Govern es feien cap als municipis amb relació a les policies
locals. 

Una vegada més, també en matèria d’emergències,
continuam reclamant fins que es construeixi el Centre
d’Emergències a Eivissa, el Centre d’Emergències 112, ja que
és l’única illa, juntament amb Formentera, que no compta amb
aquest centre, i no ens val d’excusa, i és absolutament
insuficient, que se’ns hagi dit que enguany s’ha començat a
condicionar un magatzem a les instalAlacions de Sa Coma per
posar-hi material i per ubicar-hi un o dos tècnics. Això,
evidentment, no és un centre d’emergències i, per això, hem
presentat una esmena perquè s’ubiqui a Sa Coma el Centre
d’Emergències 112 amb un projecte que l’actual govern ja es va
trobar fet l’any 2011 i, per cert, ja es va trobar el projecte i el
pressupost que en el seu dia no es va voler executar.

Defensam també, en matèria d’emergències, que es recuperi
el servei de l’helicòpter 112, que també ha estat en aquesta
legislatura quan s’ha eliminat aquest servei per part del Govern,
i també que es millori el Servei d’Emergències a l’illa de
Formentera. En aquesta esmena coincidim amb l’esmena
presentada per la diputada no adscrita, la Sra. Margalida Font.

I avanç també que votarem a favor de totes les esmenes
presentades, tant a aquesta esmena presentada per la Sra.
Margalida Font, com a les dues esmenes presentades pel diputat
no adscrit Sr. Pastor, que també pretenen, en definitiva, millorar
les aportacions econòmiques als ajuntaments. Per últim,
donarem suport també a les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS, la majoria de les quals, a més, van en el mateix sentit que
les que ha exposat la portaveu d’aquest grup.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, el nostre grup es
reitera en els termes exposats amb les esmenes de totalitat i que
deixa el debat per al plenari de la setmana que ve. I si que pas
a exposar el posicionament del nostre grup en relació amb les
esmenes presentades per la resta de grups i a explicar les
esmenes presentades pel nostre grup. Començaré per les de la

resta de grups, perquè així em donarà més temps per poder
esgotar el temps i explicar les nostres esmenes.

Donarem suport a totes i cada una de les esmenes
presentades pel Grup Socialista. També donarem suport a
l’esmena presentada per la diputada, la Sra. Font, sobre el
finançament de la prestació de serveis d’emergències a l’illa de
Formentera. I també a l’esmena presentada pel diputat, el Sr.
Antoni Pastor, en relació amb la dotació als ajuntaments
respecte del fons de cooperació, esmena que nosaltres també
recollim.

En el sentit de les nostres esmenes, dir que la primera fa
referència a la transparència, un tema que vam debatre ahir en
el plenari, a l’oficina, o podria fer referència, tot i que no és el
contingut d’aquesta esmena, a les dues oficines que té aquesta
comunitat autònoma relacionades amb la transparència, una
oficina que va crear el Partit Popular i signava l’expresident
Jaume Matas, i l’oficina que contempla la Llei del bon govern;
cap de les dues és una realitat i cap de les dues no és una
realitat, segons diuen, o segons diu el Govern i el Grup Popular,
per manca de recursos, quan, com ja vaig explicar, hagués estat
tan fàcil crear l’oficina de transparència, creada a través d’una
disposició addicional pel Grup Popular, com canviar un assessor
de la presidència del Parlament per crear la figura del director
de l’oficina de transparència, cosa, fet que ja l’habilitaria per
crear l’esmentada oficina.

Un compromís que..., açò s’aprovava el 2006 i que la
diputada en aquell moment que defensava aquesta disposició, la
Sra. Sugrañes, deia que seria una realitat el 2007. Bé, ha passat
temps i no tenim ni l’oficina de transparència ni l’Oficina
d’avaluació pública.

Nosaltres esmenam aquí aquest pressupost perquè l’Oficina
d’avaluació pública sigui una realitat i ens deixem ja
d’arguments falsos, que es posen prest o tard en evidència.

Reiteram una esmena que hem presentat cada vegada, la
qual crec que ja és prou coneguda, en el sentit de recuperar la
xarxa d’oficines d’atenció a les víctimes del delicte. El Partit
Popular sempre ha defensat que el servei que prestaven les
oficines que hi havia el 2010 es presta ara a través d’altres
serveis i institucions, nosaltres consideram que no és així, no es
presta el mateix servei. Creim que el servei que oferien les
oficines continua essent necessari i per tant defensam la seva
recuperació.

Tots els grups, el nostre també, demana que els grans
afectats, les institucions més afectades per aquesta secció, els
ajuntaments, doncs puguin recuperar aquelles aportacions que
tenien, el nivell almanco, de finançament que rebien el 2010. En
aquest sentit, presentam una esmena per incrementar en 2
milions d’euros, segurament és insuficient, però en 2 milions
d’euros el Fons de Cooperació Municipal, a més de les esmenes
que presentam a l’articulat per acabar amb aquella modificació
que va fer el Govern a través del primer pressupost de la
comunitat autònoma, on, de forma unilateral, modificava la Llei
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de règim local i modificava també el finançament dels
ajuntaments. Creim que el Fons de Cooperació Municipal és
clau, és fonamental i que els serveis que presten els
ajuntaments, en aquest moment de crisi i de moltes necessitats
de la ciutadania, sobretot a l’àmbit de les prestacions bàsiques,
de serveis socials municipals, perquè es puguin desenvolupar
correctament assegurant aquests mínims de benestar, és
necessari que estiguin ben dotats.

També es veuen afectats els ajuntaments amb un altre fons,
que és el Fons de Seguretat Ciutadana, destinat a dotar de
recursos en aquest moment i també de millorar la contractació
del personal de la policia local de cada un dels municipis, però,
des que governa el Partit Popular, canviant els criteris, ens hem
trobat que no serveix per a res d’allò que era l’origen del fons.
Avui tenim un nombre de policies locals menor, molt menor que
fa uns anys, el tenim més envellit, i el Govern està absolutament
aturat, paralitzat, a fer front, a posar en marxa un pla per fer
front a aquest envelliment de les plantilles de les policies locals,
que té conseqüències greus, importants, no només amb el cost,
sinó també amb l’efectivitat de les policies. I plantilles cada
vegada més inestables, mai no havien tengut contractes tan
reduïts els quals donen tanta inestabilitat a la plantilla,
contractes que van des dels tres mesos fins als sis mesos, quan
abans els sis mesos eren més aviat l’excepció, avui és quasi la
sort si algú pot tenir un contracte de sis mesos, donant una
estabilitat que a un cos com el de la plantilla de la policia local
el desestabilitza.

També presentam una esmena en relació amb el Pla
d’autoprotecció de les festes de Sant Joan de Ciutadella de
Menorca. El Govern s’ha compromès en aquest sentit a
assessorar en l’elaboració d’aquest pla d’autoprotecció;
nosaltres creim que no és suficient sols assessorar, creim que un
pla d’aquest tipus, amb unes festes d’un alt risc d’incidents que
es poden produir, com va passar aquestes darreres festes,
necessita també d’un suport que va més enllà de l’assessorament
per part del Govern. De fet, el pressupost de l’Ajuntament de
Ciutadella ha hagut d’incrementar en quasi 200.000 euros el seu
pressupost per a les festes de Sant Joan, precisament per aquest
pla d’autoprotecció. Aquesta és la petició que fem al Govern,
que aporti també una part d’aquests recursos que ha hagut
d’incrementar l’Ajuntament de Ciutadella, tenint en compte la
transcendència, la rellevància i el perill, l’alt risc d’aquestes
festes.

A part d’açò, també m’agradaria fer, i ho deixava més per al
final, una referència a les esmenes que ja no apareixen, perquè
ja han estat incorporades en ponència, del Partit Popular, dues
esmenes, les quals avui, efectivament, no votarem, perquè, com
deia, ja estan incorporades, i que apareixen a totes les seccions
i que es dediquen a passar una petita part d’aquella secció del
programa 126C, de presidència, a la secció, en aquest ara, la 16,
quant a comunicació institucional. Com he denunciat o explicat
diverses vegades, Presidència, ens trobam el 2015 que
incrementa el seu pressupost en comunicació institucional,
programa 126, en 1 milió d’euros.

Ara, per arreglar-ho, a cada secció ens trobam que el Partit
Popular ha presentat esmenes per arrabassar un trosset d’aquest
milió d’euros, el qual era escandalós, i passar-lo a comunicació
institucional de cada una de les seccions, així tal vegada no serà
tan escandalós. Bé, idò, ho continua essent i molt, perquè
l’argument de manca de recursos vostès ja l’han inhabilitat; 1
milió d’euros incrementat, en termes absoluts, efectius,
independentment de si vostès l’esmicolen o no l’esmicolen, 1
milió d’euros incrementat el 2014, el 2015 per a comunicació
institucional és, com a mínim, sospitós, molt sospitós.

I jo els ho torn dir, m’agradaria que el Govern, o, perdó, el
Grup Popular que dóna suport al Govern expliqui a què dedicarà
1 milió d’euros. Hi ha moltes finalitats socials, culturals que
requereixen recursos, ens contesten que no n’hi ha, però en
canvi són capaços de destinar 1 milió d’euros que incrementa la
comunicació institucional, arribant quasi als 2, a 1.800.000
euros. Per tant, crec que..., el nostre grup, almenys, voldria tenir
una explicació per poder no utilitzar i reiterar, perquè si no ho
continuarà fent, la petició d’informació i de transparència a
aquesta qüestió que jo crec que no és poc significativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Faré ús de la paraula per defensar
i mantenir l’única esmena, la RGE núm. 10698, presentada a la
secció 16, al programa 223A, d’emergències, i que fa referència
específicament a l’illa de Formentera.

L’objectiu d’aquesta esmena és millorar la partida
pressupostària per desenvolupar, amb totes les garanties, el Pla
territorial d’emergències a Formentera, sobretot atenent les
especials singularitats que té l’illa i tenint en compte els riscs
greus de possibles incendis, sobretot atenent els més de mil
habitants disseminats dins la massa forestal i que es troben
sovint sense vies d’accés asfaltades.

També un altre punt que ens preocupa, i per això hem
presentat l’esmena, és la càrrega de materials de combustible al
Port de la Savina, sobretot durant la temporada alta turística,
atenent l’alt grau de passatgers que acullen aquestes
instalAlacions.

I ara em permetran que doni per defensada, amb els seus
propis termes, aquesta esmena i que guardi el debat per a la
sessió plenària de la pròxima setmana. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor, també té la paraula per un temps de deu minuts.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, president. Don per defensades les esmenes amb els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en 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, bones tardes senyores i senyors
diputats. Com és habitual i com també han fet els portaveus que
m’han precedit, deixaré el debat a la totalitat per al plenari de la
propera setmana.

I passaré ara a argumentar, en nom del Grup Popular, el
nostre vot i posicionament a les esmenes presentades a la secció
16, administracions públiques i empreses dependents.

Aquesta conselleria continua la tònica habitual dels
pressuposts del Govern de les Illes Balears de l’any 2015, els
pressuposts de la recuperació, uns pressuposts de contenció,
però que creixen i que creixen precisament aquí on més falta fa,
perquè ningú no es quedi enrera en aquesta recuperació.

I pel que fa a la Conselleria d’Administracions Públiques
creixen lleugerament per poder continuar oferint als ciutadans
una administració pública moderna, àgil, eficaç i eficient, sense
perdre la qualitat dels serveis que, competencialment, li són
propis, i sense duplicar serveis que executen altres
administracions, siguin les que siguin.

Un pressupost que creix també per tornar part de l’esforç
demanat aquests anys als ciutadans i també als funcionaris els
quals han donat mostra de la seva professionalitat en un temps
realment complicat. Per això el pressupost de la secció 16
ascendeix a 36.730.400 euros, el que suposa un increment del
4,60% més que el present exercici.

I després de tres anys defensant aquests pressuposts, veim
com les esmenes que presenten els grups de l’oposició són,
pràcticament, sinó idèntiques, les mateixes que els anys
anteriors, per la qual cosa la defensa i el sentit del vot del Grup
Popular també serà la mateixa, ja que el Govern al qual dóna
suport el meu grup té clar quin és el full de ruta que hem seguit
i que hem de continuar seguint perquè, a més, els resultats ens
avalen, i ens han demostrat que gastar més no vol dir gastar ni
administrar millor els interessos dels ciutadans. I que
l’administració pública de les Illes Balears ha estat un exemple
de canvi i de transformació cap a millor i pensant en els
ciutadans i en la qualitat dels serveis.

Així, la primera esmena que trobam és del Grup Socialista,
d’augmentar la partida econòmica de la UIB, si bé és cert que
aquest secció no contempla amb caràcter ordinari actuacions
encaminades a dotar econòmicament la Universitat, també és
cert que, mitjançant diversos instruments jurídics i dins les
competències de la mateixa conselleria, es duen a terme accions
puntuals de colAlaboració amb la Universitat, per la qual cosa
aquestes colAlaboracions amb la Universitat o altres entitats es

doten econòmicament d’acord amb les necessitats oportunes. El
que hi ha pressupost per al 2015 té per a això el crèdit suficient
per donar resposta als objectius inicialment establerts, com ara
donar continuïtat al conveni de colAlaboració amb la UIB i el
Consell General del Poder Judicial, signat el 2014, per potenciar
la formació de jutges i magistrats en el coneixement del dret
foral de les Balears.

L’esmena RGE núm. 10858 fa referència a la Llei de
capitalitat, quan des del primer moment d’aquesta legislatura el
Govern ha treballat per donar compliment a l’article 142 de
l’esmentada llei i per fer front a l’elevat deute que ens vam
trobar també en aquest punt, ja sigui amb transferències o amb
compensació de deute.

Després trobam un seguit d’esmenes de tots els grups i del
Sr. Pastor que fan referència als ajuntaments i a la cooperació
local, l’esmena RGE núm. 10859, del Grup Socialista; la RGE
núm. 11209 del Grup MÉS i la RGE núm. 11107 del Sr. Pastor.
Mirin, senyores i senyors diputats, que aquest govern ha estat al
costat dels ajuntaments, no ara només, sinó des del principi
d’aquesta legislatura, quan les coses no anaven ben donades,
ningú no ho pot negar. Hem optat per mantenir, dins la mesura
del possible, les inversions en cooperació local, el sous dels
batles dels ajuntaments petits i fer front a les despeses i
promeses incomplides d’aquells que els prometeren i
pressupostaren molt, però que no els pagaren res.

És cert que s’hi podrien destinar més recursos, és cert que
ens agradaria fer-ho, com també és cert que aquest govern no ha
enganat i molt manco no ha deixat d’atendre, com diuen a les
seves, els ajuntaments. El Govern ha dotat econòmicament les
partides destinades ajuntaments i també s’han fet
colAlaboracions en espècie per aprofitar els recursos i personal
tècnic del Govern, en benefici dels ajuntaments sense cap cost
per a les parts. I és cert que es va baixar el mínim del fons de
cooperació, però també és cert que tant l’any passat com
enguany, el total pressupostat dins aquesta partida supera aquest
mínim. De fet, el 58% del pressupost de la conselleria es destina
a administració local.

El Fons de Cooperació Local, pròpiament dit, manté el
mateix pressupost que l’any passat, 12.341.450 euros, i se situa
en el 0,45% dels ingressos de la comunitat i supera, com deia,
el 0,3%, que es fixa com a mínim.

A més, s’hi ha de sumar la Llei de capitalitat, 4.896.409
euros, el sou dels batles dels municipis petits, 1.350.000; el
Fons de Seguretat Pública, 2.500.000; els fons destinats a la
millora de les agrupacions de protecció civil, 180.000 euros, o
els 200.000 euros destinats a la FELIB. En total, 21.467.859
euros, destinats únicament i exclusivament a ajuntaments.

En relació amb els ajuntaments, trobam també tres esmenes
referents al Fons de Seguretat Pública, el qual va ser introduït en
el passat pressupost i que dóna més llibertat als ajuntaments, ja
que són uns fons que poden ser destinats, tant al reforç de la
plantilla com a l’adquisició de material. És una partida dotada
de forma suficient que, a més, com saben, es pressuposta en dos
exercicis.
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A més, s’ha millorat la coordinació de policies locals amb
els consells de coordinació, amb l’objectiu de millorar la
seguretat pública amb accions transversals i l’homogeneïtzació
de procediments. En aquest sentit, ja ens ha explicat també el
conseller l’augment pressupostari del Registre de coordinació
de policies locals i la posada en marxa eina, ISPIB en línia, com
a punt de trobada, aprofitant les noves tecnologies de tots els
policies locals de les Illes per compartir experiències i bones
pràctiques.

Per tant, és fals que s’hagi descuidat la seguretat ciutadana,
ja que no només s’ha mantengut, sinó que s’ha millorat i
innovat.

Dues esmenes, un altre cop, referents a la xarxa d’oficines
per a víctimes del delicte, i un cop més els explicam que les
oficines foren creades per la Llei 35/1998, d’11 de desembre,
d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents, que
tenia per objecte generalitzar l’atenció psicològica i social a les
víctimes de delictes de qualsevol tipus. Aquest servei es presta
actualment amb mitjans materials i personals propis només a les
comunitats que tenen transferides les competències en matèria
de justícia, que no és, com saben, el nostre cas. I la competència
en la prestació d’aquest servei correspon, per tant, al Ministeri
de Justícia.

No obstant això, a les Balears existeixen altres serveis que
tenen com a objectiu l’assistència jurídica i psicològica, com
l’IB Dona, els serveis socials i de salut del Govern o els serveis
socials de consells i ajuntaments.

A més, cal afegir-hi el suport psicològic a persones víctimes
d’emergències, a través del SEIB i l’112, amb el ColAlegi de
Psicòlegs i la Conselleria de Família i Benestar Social, per un
import de 46.300 euros.

Pel que fa a emergències, hi ha dues esmenes que fan
referència a l’illa de Formentera, una del Grup Socialista i una
de la Sra. Font i una esmena que fa referència a Sa Coma
d’Eivissa.

Pel que fa a Eivissa, ja s’han realitzat obres durant aquest
any i millores amb el pressupost establert per condicionar i
centralitzar les instalAlacions i els recursos humans i tenir un
centre amb condicions, i el que s’ha pressupostat és per
continuar en aquesta línia. Tal vegada no és el macroprojecte
que tenia vostè, Sra. Costa, però les disposicions pressupostàries
són les suficients per a aquest centre de Sa Coma, el Servei
d’emergència de l’illa d’Eivissa, el qual també serveix per
cobrir les necessitats de l’illa de Formentera.

També ens tornen demanar per l’helicòpter, un helicòpter
que costava més 800.000 euros cada any, a més d’un pilot, un
gruista, un mecànic i dos rescatadors com a personal propi. Una
despesa en un tema que queda perfectament cobert amb la
coordinació amb altres organismes que disposen d’aquest
recurs.

L’esmena RGE núm. 11211 fa referència a la famosa
Oficina d’Avaluació Pública prevista a la Llei del bon govern,
llei que, com a mostra de les seves incoherències i punts a
millorar, diu per ella mateixa que no pot suposar cap increment
de despesa pública. Per aclarir millor tots aquests punts i totes
aquestes incongruències, el Grup Popular va votar a favor el
passat dimarts de la millora en la seva pròpia llei que va
proposar el mateix Grup Socialista, que la va aprovar a finals de
la passada legislatura. Per tant, esperem com segueix aquesta
tramitació d’aquesta nova llei i del que ella esdevingui.

Finalment hi ha l’esmena 11208 del Grup MÉS, relativa al
Pla d’autoprotecció de les festes de Sant Joan de Ciutadella, un
tema de seguretat pública en aquestes festes cada cop més
populars i massificades, que ens preocupa i ens ocupa. Per això
el Govern ha signat ja un conveni de colAlaboració tècnica amb
l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca. Tot
i que el Pla d’autoprotecció de les festes és competència, com
saben, exclusiva dels ajuntaments. Primer escoltem els tècnics
que són els que en saben i donem-los el suport material i de
recursos que solAlicitin.

I ja per acabar volia defensar aquestes dues esmenes del
Grup Popular a què també han fet referència els portaveus que
m’han precedit, per cobrir les necessitats de comunicació. Unes
necessitats que en el cas d’aquesta conselleria i en el cas
d’Emergències, que és on es destina una d’elles, és
imprescindible, tant en la promoció del telèfon 112, com amb la
nova UP que s’està desenvolupant, a més de campanyes
informatives en diversos mitjans per conscienciar el públic dels
riscos existents, precisament també en esdeveniments de gran
afluència de persones, en activitats lúdiques o en activitats
d’especial risc. Estan vostès, senyors de l’oposició, en contra
d’aquestes campanyes d’informació pública?, en contra de què
l’administració s’acosti als ciutadans per prevenir possibles
riscos i possibles emergències? Doncs això és el que diu aquesta
esmena i per això van destinats aquests doblers.

Seguirem aprofundint en el debat del plenari de la propera
setmana. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per rebutjar
l’argumentació i jo diria les excuses que ha manifestat aquí la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, a més d’una
argumentació contradictòria, ja que per una banda es diu que
gràcies a una administració eficaç i eficient, aquest pressupost
creix. 
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Però veim com no s’han recuperat cap dels serveis que
nosaltres consideram que sí són essencials i que han estat
eliminats -repetesc- durant aquesta legislatura amb l’arribada
del Sr. Bauzá en aquest Govern. Com ja he dit abans,
l’eliminació de les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.
Dir que això és una competència de Justícia, amb tots els meus
respectes, crec que no té ni cap ni peus. Les oficines d’atenció
a les víctimes del delicte es varen crear aquí, en aquesta
comunitat, no perquè sigui una competència estatal o
autonòmica, sinó per donar resposta a una realitat que teníem,
en aquest cas atendre la situació tant psicològica com jurídica de
víctimes del delicte.

Per altra banda, una vegada més, de la portaveu del Grup
Popular sentim l’argumentació que les esmenes són les mateixes
d’altres anys. Miri, vint anys més les faríem si vostès no
recuperessin aquests serveis i les millores pressupostàries que
nosaltres entenem que s’han de fer. Evidentment que feim les
mateixes, aquelles que vostès no han recollit en els pressuposts.
Si vostès per exemple haguessin recuperat o creat novament les
oficines d’atenció a les víctimes del delicte, el meu grup no
tendria necessitat de tornar fer aquesta esmena. Però en aquest
cas la continuarem fent..., esperam no haver-la de fer més a
partir de l’any que ve si es produeix el canvi de govern que tanta
gent desitja.

Per altra banda, escoltar aquí que el pacte tenia un
macroprojecte, ha dit la portaveu del Grup Popular, perquè
volem que l’illa d’Eivissa tengui un centre d’emergències
perquè és l’única que no en té, no sé si vostè considera que és
un macroprojecte que a Mallorca i a Menorca hi hagi un centre
d’emergències. I seria bo que abans de parlar visitàs Sa Coma
i el pedaç que el Partit Popular intenta posar condicionant
simplement un magatzem per posar-hi material. És a dir, no
enganin a ningú. Tal vegada des d’aquí a un debat teòric queda
molt bé, però s’ha de veure in situ i tothom es pot imaginar com
és un centre d’emergències, però per suposat que no és el que el
Partit Popular intenta vendre ara, condicionar una habitació per
deixar-hi material a l’illa d’Eivissa i perquè hi vagin dos
tècnics.

 I per últim, tornar escoltar aquí que aquest govern està al
costat dels ajuntaments, quan en aquesta legislatura o no se’ls
ha pagat o se’ls ha pagat tard. I en segon lloc ha reconegut la
portaveu popular, que han baixat les aportacions als
ajuntaments. Efectivament, han baixat tant en el fons de
cooperació local, com en el fons de seguretat pública per a
ajudes a les policies locals. Per això nosaltres hem tornat
presentar aquestes esmenes, perquè creim que l’administració
que està més propera al ciutadà no hauria de veure com minven
les ajudes econòmiques per donar serveis als ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. I també en torn de rèplica per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Martí per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, cada vegada
hem de sentir a cada comissió el mateix argument, també la
veritat és que em cans de repetir-ho. Però m’agradaria que me
diguessin què són els pressuposts si no són retallar i aferrar?
Diguin-li vostès al conseller Sr. Marí, si cada any quan prepara
el pressupost el que fa no és retallar d’aquí i posar allà, en base
a les prioritats de govern. 

El que passa és que el Partit Popular retalla on nosaltres
creim que no hauria de retallar, per exemple en ajuntaments i en
transparència i aferra allà on creim que no hauria d’aferrar, per
exemple incrementant partides d’informes i estudis,
incrementant partides de publicitat, ara en diuen comunicació
institucional, o aferrar per mantenir partides per fumigar i matar
rates en el Palau de Marivent, mentre els nostres hospitals,
diguin-li vostès Mateu Orfila, hi ha rates a les sales
d’operacions. Aquesta és la seva política, així la volen vostès
justificar i el pressupost ha d’estar al costat d’aquest
plantejament i d’aquesta política, doncs bé està. Nosaltres el
continuarem criticant i retallarem i aferrarem els nostres
arguments una altra vegada per criticar posicionaments com
aquests.

Sembla que, o no ens escoltam o... Jo ho torn dir, el Partit
Popular ha de parlar de transparència i referir-se a la Llei del
bon govern, per cert, ja d’una vegada, va votar o no va votar
aquesta vigent Llei del bon govern? Sí o no? Llegeixin vostès
els Diaris de Sessions a veure si hi ha alguna referència al
Consell Consultiu, per favor, mirin-ho. Jo els ho torn dir, què va
aprovar el 2006 el Partit Popular a través d’una disposició
addicional? La creació d’una oficina de transparència, que havia
de posar en marxa dia 1 de 2007, que estava vinculada al
Parlament, no al Govern, i que es constituïa bàsicament amb el
nomenament a través del Parlament, mitjançant una votació,
amb un acord suficient de dues terceres parts per ser nomenat i
immediatament es constituïa l’oficina. Per què no l’han creada?,
per què? Llegeixin el Diari de Sessions i veuran com la
diputada i em sap greu perquè no és aquí, però bé, sap que ella
va ser la persona que la va defensar, que sí, que dia 1 de 2007
estaria en marxa aquesta oficina. I encara l’esperam, dia 1 de
gener de 2007.

(Remor de veus)

No, no, però diu dia 1 de gener de 2007, però hi ha una gran
diferència, l’argument que s’utilitza per no crear l’oficina és
perquè la Llei del bon govern diu que no hauria d’incrementar
despesa. Bé, idò vostès tenien l’altre instrument, la llei del 2006
que no posava cap limitació de despesa i que amb un sol
assessor, per exemple, el de la presidenta del Parlament, la
podrien crear, amb un assessor, amb la despesa d’un assessor.
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Home, respecte del Pla d’autoprotecció de Sant Joan, vostès
sabran. Efectivament, les competències són municipals, però
aquesta argumentació és no entendre l’excepcionalitat i la
transcendència de les Festes de Sant Joan, que superen l’abast
d’un municipi. Per què, si no, el Govern té una entitat que es diu
Gestió d’Emergències de les Illes Balears? Ho faré només
mitjançant pregunta, el personal tècnic de Gestió d’Emergències
de les Illes Balears eren a les Festes de Sant Joan desenvolupant
la seva tasca? L’ajuntament ha hagut de destinar uns recursos
addicionals per a aquestes festes, i estic segur que ho fa amb
tota la ilAlusió del món, però jo li he de dir també, i, si no,
consultin-ho perquè vostès tenen telèfon directe, que el Partit
Popular, a Ciutadella almanco, l’equip de govern de Ciutadella,
no ho sé, però l’equip de govern estaria molt content de tenir
una aportació del Govern en aquest sentit; perquè els recursos
de l’Ajuntament de Ciutadella són escassos com els de tots els
ajuntaments, però bé, la situació de l’Ajuntament de Ciutadella
és un poc especial, per unes circumstàncies que han passat i no
suposaria cap esforç, mirin l’esmena, són 100.000 euros, perquè
l’ajuntament sentís realment que se li dóna suport.

I finalment i acab, per favor cerquin una altra argumentació
per justificar l’increment de la comunicació institucional, per dir
que no estam d’ acord que el Govern s’apropi a la ciutadania i
expliqui... Home sí, igual que el 2012, el 2013 i el 2014, però
ara resulta que el 2015 vostès es volen apropar més als
ciutadans, 1 milió d’euros més es volen apropar als ciutadans.
I què els volen explicar el 2015? Allò dels 1.000 dies del
Govern del Partit Popular, una campanya que ja vam denunciar
que infringia no només la Llei electoral, sinó també la Llei de
publicitat institucional, que és açò? Evidentment que el Govern
s’ha d’apropar a la ciutadania, els ha d’explicar i ha d’informar.
Però 1 milió d’euros més respecte sels anys 2012, 2013 i 2014?
I aquesta partida no diguin que no té res a veure amb les
eleccions..., sí que té a veure amb les eleccions, però hi ha un
programa específic d’eleccions i partits polítics que contempla
açò. De fet, vostès segur que ho saben, la plataforma de
contractació ja ha tret a concurs aquest programa d’una altra
partida. Per tant, més clar impossible. És 1 milió d’euros
destinat a la comunicació institucional del Partit Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Jo no vull deixar de dir que ens hauria agradat poder arribar
a acords i apropar postures, que sens dubte haguessin millorat,
segons el nostre entendre, aquest projecte de llei, aquest
pressupost, el seu darrer pressupost que, a més a més i amb tota
probabilitat, vostès no gestionaran i hauria requerit d’un major
grau de consens i d’un major grau de pactes. 

Ara simplement només deixar constància del meu agraïment
al suport del Grup Parlamentari Socialista, així com també al
Grup Parlamentari MÉS, també al diputat no adscrit, a les
esmenes que ha presentat aquesta diputada. Dir-los que avui no
les puc votar, com tots vostès saben, per imperatiu legal no ho
puc fer, però sí ho faré en plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor, també té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, no faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Per clarificar, el respecte més absolut
del meu grup i de jo mateixa cap a la tasca que fan els grups de
l’oposició i també els diputats no adscrits. Això no lleva que
nosaltres estiguem en posició d’acceptar o no les seves esmenes
i de constatar un fet i és que les seves esmenes, pels motius que
siguin, són les mateixes que els anys anteriors, almanco en
aquesta secció pressupostària.

Per contestar una de les coses que ha dit la Sra. Costa. Vostè
ha dit que no s’han recuperat els serveis, vol dir que no s’han
recuperat els serveis que estaven duplicats i que està fent una
altra administració pública, però aquests serveis no han estat
eliminats de cara als ciutadans, que és allò que importa, que els
ciutadans rebin aquest servei, independentment de qui els ho
ofereix. És a dir, no hi ha hagut un perjudici cap als ciutadans,
perquè, de fet, aquesta conselleria ha funcionat, sobretot els
primers anys, amb manco pressupost, però ha demostrat ser més
eficient, més eficaç i sobretot evitar totes aquestes duplicitats,
recollint el missatge dels ciutadans i les ciutadanes que ens
deien i que va ser una de les promeses de la nostra campanya
electoral, que una administració, una competència.

Sobre el tema de l’oficina de transparència i control que
comentat el Sr. Martí, arribarà a ser ver que vostès han oblidat
completament que varen governar en aquesta comunitat
autònoma. Vostè em parlava que l’oficina s’havia de crear l’1
de gener de 2007, però és que de 2007 a 2011 no governava
precisament el Partit Popular en aquesta comunitat autònoma.
Varen tenir quatre anys per crear una oficina de transparència i
control patrimonial, vostè ara em recrimina a mi que no
l’haguem creada i per ventura s’hauria de girar cap a la seva
dreta i mirar per què no la varen crear els que eren els seus socis
de govern. Això sí, la varen pressupostar perquè en 2008 varen
pressupostar 50.000 euros per a la creació d’aquesta oficina,
dins el programa 111E; el 2009 també varen pressupostar
59.000 euros; i el 2010 varen tornar pressupostar 50.000 euros
per a aquesta oficina. Ara, si no s’ha creat, vostès sabran per què
no la varen crear, si a més hi tenien un pressupost assignat.
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Quant al tema de la comunicació, jo ja ho he dit, ho tornaré
repetir. Estan vostès en contra que es desenvolupi una nova
aplicació per dispositius intelAligents, relacionada amb l’112 i
que complementa el telèfon únic d’emergències 112? Això va
relacionat amb aquest pressupost, això va relacionat amb
aquesta partida. Estan vostès en contra que hi hagi unes
campanyes de sensibilització, d’alerta als ciutadans davant
esdeveniments d’especial risc? Això va relacionat amb aquesta
partida.

I han tornat repetir que el Partit Popular havia ofegat els
ajuntaments. Ja li he dit que el 58% del pressupost d’aquesta
conselleria que avui debatem va destinat a ajuntaments. Hi ha
hagut un compromís del Partit Popular des del primer moment
amb els ajuntaments. El Partit Popular s’ha posat al costat dels
ajuntaments, no els ha enganat, no els ha pressupostat allò que
no podia pagar. Ens agradaria pressupostar més? Sí. Seria just?
Possiblement també. Es pot fer en aquests moments?, no, i no
direm el contrari i no pressupostarem una cosa que no podem
complir, perquè per a nosaltres el pressupost és un compromís.
Tampoc no han d’oblidar, senyors diputats, el Pla de pagament
a proveïdors, en el qual s’hi varen poder adherir ajuntaments i
consells de les nostres illes, a través d’aquest pla o directament
a través de l’Estat, i vostès que parlen d’ofegar els ajuntaments,
jo crec que allò que ha aconseguit aquest pla és llevar la mà del
coll dels ajuntaments i consells que varen deixar vostès i que els
estrenyia ben fort.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens.

Passam a la votació de les esmenes a la secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques. Si cap grup no
demana votació separada, passarem a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Igualment si cap grup no demana votació separada,
passarem 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:

Passam a la votació de l’esmena de la diputada no adscrita
Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta 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:

Moltes gràcies. I passam al debat número 14 de totalitat. Els
demanaria una mica d’agilitat per fer els canvis.

Molt bé, idò si ja hi som totes i tots podem començar. En
primer lloc, abans de començar aquest debat número 14, de
totalitat, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa Bauzá.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra, Vicent Serra.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / fascicle 3 / 10 de desembre del 2014 2011

 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Óscar Fidalgo.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Final Santiago, Biel Barceló.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador, Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam al debat número 14, com deia, de
totalitat, agrupació de la secció 17, Conselleria de Família i
Serveis Socials, amb les seccions i entitats afins.

A.- Esmenes a la totalitat per part del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 17, Conselleria de Família i Serveis
Socials, esmena RGE núm. 10873; Institut Balear de la Dona,
esmena RGE núm. 10880; Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel, RGE núm. 10898; Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 10904; Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 10920.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 17, Conselleria
de Família i Serveis Socials, esmena RGE núm. 11213, i Institut
Balear de la Dona, esmena RGE núm. 11214.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, i havent-hi un
acord dels portaveus...

(Remor de veus)

.... ai!, som, perdoni, perdoni, no hi ha res.

Defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Obrador té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Ens reservam aquest debat per a la sessió del plenari, a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Reservam el debat per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, i en torn en contra, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Nosotros también reservamos para el plenario el debate.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, això és rapidesa i la resta són contes. Passam a la
votació de les esmenes a la totalitat de la secció 17, Conselleria
de Família i Serveis.

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:

Igualment, 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? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I ara sí, passam al debat número 15, de globalitat, agrupació
de la secció 17, Família i Serveis Socials, amb les seccions i
entitats afins.
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Bé, esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció
17, Conselleria de Família i Serveis Socials, al programa 313A,
centres assistencials, esmena RGE núm. 10985; al programa
313C, mesures judicials i prevenció del delicte, esmenes RGE
núm. 10974, 990, 969, 970 i 971; al programa 313D, protecció
i acció social, esmenes RGE núm. 10978, 984, 976, 977, 979,
980, 81, 82, 87 i 88; al programa 313G, família i unitats de
convivència, esmenes RGE núm. 10972, 986 i 973; al programa
313I, planificació i ordenació social, esmenes RGE núm. 10989
i 983; al programa 314A, pensions i prestacions econòmiques,
esmenes RGE núm. 10968 i 10975.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 17, Conselleria
de Família i Serveis Socials, al programa 313A, centres
assistencials, esmena RGE núm. 11215; al programa 313D,
protecció i acció social, esmenes RGE núm. 11216 i 217; al
programa 313G, família i unitats de convivència, esmenes RGE
núm. 11218, 219 i 220; al programa 313I, planificació i
ordenació social, esmena RGE núm. 11221; per a l’Institut
Balear de la Dona, al programa 323C, promoció i protecció i
serveis per a la dona, esmenes RGE núm. 11222 i 223.

Diputada no adscrita, Sra. Margalida Font i Aguiló, secció
73, Institut Balear de la Dona, al programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, esmena RGE núm. 10694.

Per part del diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, secció
17, Conselleria de Família i Serveis Social, al programa 000A,
nous programes i no classificats, esmena RGE núm. 11101; al
programa 313D, protecció i acció social, esmenes RGE núm.
11100, 11083 i 11104; al programa 313I, planificació i
ordenació social, esmenes RGE núm. 11105, 106 i 102.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, en primer lloc i
d’acord amb els diferents portaveus, donarem la paraula al
diputat no adscrit, Sr. Pastor i Cabrer, el qual té la paraula per
un temps de deu minuts, però li donam primer perquè té un altre
compromís i ha de partir. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, i en primer lloc donar les gràcies a tots els
portaveus per haver-me permès canviar el torn. I donaria per
defensades les esmenes i guardaria el debat per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Idò, donaríem la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Obrador, té la paraula per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Primer de tot i com a punt de partida vull
situar l’augment del pressupost destinat a la dependència que
presenta el Govern en la seva dimensió real, lluny de qualsevol
màrqueting polític: entre el liquidat l’any 2014 i el pressupost
l’any 2015, hi ha una diferència de 8 milions d’euros, no de 21,
com va anunciar la consellera.

Augmentar la nòmina de la dependència, per situar-la en la
despesa real, ens sembla molt bé, però aquest augment no tindrà
cap conseqüència en la reducció del nombre de persones que

esperen una plaça residencial. Aquesta situació d’urgent
necessitat ens ha motivat la presentació de l’esmena per a la
rehabilitació de centres i l’esmena per a la concertació de
places. Si volem ampliar el nombre de places, una de les
opcions més ràpides que tenim al nostre abast és la
modernització de les residències públiques concebudes com a
mixtes, per a persones autònomes i persones dependents.

Actualment disposam d’unes 130 places vacants les quals no
poden ser utilitzades per persones amb dependència perquè no
estan adaptades. L’esmena RGE núm. 10985 preveu 1 milió
d’euros per a la rehabilitació i modernització de places
públiques que es troben vacants.

L’esmena RGE núm. 10984 preveu 1,5 milions per a la
concertació. Vull assenyalar que no és contractació, tal i com
figura per una errada en la transcripció d’aquesta esmena, és per
a la concertació.

En relació amb els convenis amb les corporacions locals, dir
que ens sorprèn la baixada de la partida destinada a l’atenció a
la dependència que desenvolupen les corporacions local, que
passa de tenir una dotació de 10 milions l’any 2014 a preveure
7.600.000 euros en el 2015. Per aquest motiu hem presentat
l’esmena RGE núm. 10979, per augmentar 1,5 milions més la
dotació dels convenis amb les corporacions locals, per al
manteniment de les places de centres de dia.

La paralització del calendari d’aplicació de la Llei de
dependència que impedeix a les persones amb dependència
moderada accedir a una prestació, ha motivat la presentació de
l’esmena RGE núm. 10977, dotada amb 800.000 euros, per tal
que els ajuntaments puguin desenvolupar i augmentar els
serveis i programes dirigits a les persones amb dependència
moderada. Mantenir l’autonomia d’aquestes persones hauria de
ser un objectiu prioritari per dos motius: per acomplir la
legalitat vigent i per mantenir una autonomia personal que
abaratirà a la llarga la despesa en dependència. Les persones
amb dependència moderada han de poder continuar en aquest
nivell el màxim de temps possible i mantenir-los fora del
sistema és una pèssima decisió política.

En definitiva, el Grup Socialista presenta esmenes que
representen l’augment de 5 milions d’euros per millorar
l’atenció de les persones amb dependència.

Les esmenes corresponents al bloc d’inclusió social i a la
lluita contra la pobresa, el primer grup d’esmenes dins aquest
bloc és el que va destinat a millorar el pressupost de les
subvencions a les entitats que treballen a favor de la inclusió
social, concretament proposam destinar 700.000 euros, esmena
RGE núm. 10982, a les entitats que treballen amb persones amb
discapacitat intelAlectual o sensorial en els centres especials
d’ocupació, les quals donen un suport individualitzat, que
realitzen les adaptacions professionals necessàries i que fan un
intens seguiment tutorial amb els usuaris, amb les seves famílies
i a l’àmbit laboral.

Proposam destinar 500.000 euros, esmena RGE núm. 10981,
per a l’atenció a les persones amb malaltia mental greu en els
centres de dia i també per facilitar el necessari respir de les
seves famílies.
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Pensam que és necessari dotar amb més pressupost les
entitats que treballen amb la integració de les persones amb una
discapacitat psíquica, per això hem presentat l’esmena RGE
núm. 10988, dotada amb 300.000 euros.

El benestar dels malalts neurodegeneratius i grans
dependents ha de ser una prioritat, per això consideram que s’ha
de millorar el pressupost destinat a les entitats que treballen amb
aquest colAlectiu. La nostra esmena RGE núm. 10987 preveu
augmentar 300.000 euros la subvenció d’aquestes persones.

Per a subvencions dirigides a entitats que treballen amb
persones en situació de risc de vulnerabilitat, reclusos,
exreclusos i a favor de les víctimes de la prostitució i la
drogaaddicció, augmentam, proposam l’augment del pressupost
en 100.000 euros mitjançant l’esmena RGE núm. 10980.

Retiram l’esmena RGE núm. 10978, la qual preveia 500.000
euros per a la concertació de places de salut mental, donat que
el Govern ha anunciat la concertació de 90 places per al 2015.

En definitiva, les nostres esmenes, destinades a augmentar
la dotació o subvencions per a entitats que treballen la inclusió
dels colAlectius vulnerables en situació de risc i en la concertació
de places, preveuen un augment d’1.900.000 euros.

En relació amb la pobresa, manifestar que viure en una
comunitat com la nostra, amb una taxa de pobresa que ens situa
per sobre de la mitjana estatal, amb més de 7.000 persones en
situació de pobresa severa, obliga l’administració autonòmica
a actuar de manera urgent i de manera contundent. Destinar 1
milió per donar atenció a milers de persones que viuen sense
poder assolir les seves necessitats bàsiques, mentre es rebaixen
les transferències socials als ajuntaments i la renda mínima
d’inserció, ve a confirmar que la prioritat del Govern no passa
ni per mantenir ni per reforçar els programes i prestacions
dirigits a les persones més vulnerables de la nostra societat.

El Govern preveu destinar, en el 2015, 36.000 euros per fer
efectiva la Llei de suport a les persones, a les dones
embarassades en situació de precarietat econòmica que es va
aprovar fa uns mesos. Ja vàrem dir que per fer efectiu un suport
real a aquest colAlectiu s’havia de presentar una memòria
econòmica i concretar quines serien les mesures, accions,
serveis i prestacions dirigides a dones embarassades i també a
la criança dels seus fills i filles. Malauradament no es va
aprovar i avui ens trobam amb una llei ficció, buida de
contingut i de compromís polític. Per això hem presentat dues
esmenes: la RGE núm. 10973 i 10972, amb una dotació total de
800.000 euros, destinats a dones embarassades sense recursos
i a mares en situació de precarietat per a la criança dels seus fills
i filles.

No compartim cap de les justificacions per rebaixar la
partida destinada al Pla de prestacions bàsiques, la qual passa de
tenir una dotació de 9 milions en el 2014 a tenir una de
6.700.000 euros a l’any que ve. No estam d’acord que el
programa que afecta més directament els serveis socials de
proximitat hagi disminuït des de l’any 2011 un 63,5%, un retall
que es consolida en els pressuposts generals de l’Estat del 2015
i evidencia el greu desempara que aquests retalls produeixen
entre els colAlectius més vulnerables de la nostra societat. Per

aquest motiu, hem presentat l’esmena RGE núm. 10989, la qual
dota el Pla de prestacions bàsiques en 3 milions d’euros més.

Tampoc no estam d’acord, és més, estam frontalment en
desacord amb la retallada de 2.400.000 euros de la renda
mínima d’inserció, ni amb la retallada ni amb les justificacions
que ha donat la consellera. Voler vendre que la renda mínima no
perd 2.400.000 euros sinó que aquests van al Pla d’ocupació és
una burla. Per aquest motiu, proposam un augment de la renda
mínima de 5 milions d’euros amb l’esmena RGE núm. 10983,
amb l’única justificació d’augmentar un pressupost que ha estat
insuficient en el 2014 i que ha deixat sense aquesta prestació a
centenars de persones i de famílies que no tenen cap ingrés.

Proposam l’esmena RGE núm 10975, dotada amb 300.000
euros, per duplicar el pressupost de la targeta bàsica destinada
a l’adquisició de productes de primera necessitat.

I també proposam l’esmena RGE núm. 10986, dotada amb
1 milió d’euros, per dotar els ajuntaments d’un fons d’atenció
a la pobresa energètica, perquè consideram alarmants les dades
que demostren, d’una banda, l’augment de la pobresa, i de
l’altra, que més de 3.000 persones, 3.000 llargues, hagin perdut
el bon social de la llum.

En definitiva, 10 milions més per impulsar mesures urgents
contra la pobresa de les persones d’aquesta societat de les Illes
Balears. 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, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari ha fet 9 esmenes a la secció 17, són 9
esmenes molt seleccionades, reconeixem que hi ha hagut una
pujada, no la pujada del 17%, com va dir la consellera; ja vàrem
dir en el debat de compareixença de la consellera que no era cert
que havia pujat els 21 milions, sinó que ha pujat 8 milions, de
la qual cosa ens alegram, però no ho pot vendre com una pujada
de 21 milions. De fet, nosaltres ja hem presentat també esmenes
a la Llei de finançament i a la Llei de finances, on pensam que
cada vegada és més necessari el debat de liquidar els
pressuposts, quan es liquiden uns pressuposts és realment on es
veu on han invertit les partides, no només en els pressuposts. I
una anàlisi dels pressuposts de l’any 2013 i de l’any 2014, la
informació que tenim, almanco el 2013, és d’una liquiditat més
alta en ajudes econòmiques. Per tant, hi ha hagut aquesta pujada
de 8 milions, de la qual cosa ens alegram.



2014 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / fascicle 3 / 10 de desembre del 2014 

 

Són 9 esmenes molt seleccionades, és quasi quasi una
declaració que si hi ha un canvi de govern, el que nosaltres
demanarem, com a mínim, perquè aquest govern progressista es
pogués constituir.

Ho hem enfocat, per tant, en quatre grans blocs:
dependència, joves en risc, renda mínima i lluita contra el
maltractament i lluita, sobretot, contra la violència masclista,
cada setmana i aquesta setmana especialment ha estat molt
cruenta amb el tema d’assassinats de dones per part de les seves
parelles. Bàsicament totes, per no dir totes, són de substitució;
pensam que no es poden fer canvis dins les partides
pressupostàries perquè està tot massa ajustat i per tant les fem
de substitució i hem tret aquests doblers o aquests pressuposts
de dues grans partides: bàsicament de la secció 34, del
pagament d’interessos, del centre de cost 34101, és un cost
inflat, no hi ha previsió de baixada d’IBOR, hem fet els càlculs
i és un pressupost absolutament desorbitat en relació amb els
interessos que s’han de pagar, segons la informació que hem
demanat periòdicament al Govern, i per tant pensam que és una
partida que està inflada i que s’ha de reconduir cap a altres
partides que són més necessàries i que són més reals. I després,
també, de Marivent, una altra vegada més pensam que el palau
de Marivent pot estar a l’ús de la família real els mesos de juliol
i agost, però la resta de mesos no ha de ser adscrit a aquestes
persones. Per tant, nosaltres fem una proposta de manteniment
del que podria ser el pressupost, mantenim el pressupost
destinat al manteniment del jardí i al manteniment del museu,
però no pagar les vacances de la família reial, pensam que se’ls
pot deixar el palau, però no tenim perquè pagar les vacances
d’una família particular.

Per tant, les partides que hem tret són d’aquestes dues
partides.

De dependència, pensam que, després de quatre anys de
Govern Bauzá, que hi hagi tres centres de dia, perdó, quatre
centres de dia mig fets, mig fets, és una vergonya. Per tant, fem
una proposta de dedicar 1,5 milions per acabar els centres de dia
de terrenys cedits per l’Ajuntament de Palma i que són allà i que
no s’han acabat. Mentre hi ha doblers per acabar el Palau de
Congressos i aquí no hi ha limitacions possibles, hi ha quatre
centres de dia al municipi de Palma, amb terrenys cedits per
l’Ajuntament de Palma que no s’han acabat. I s’ha demostrat
que quan hi ha oferta d’aquestes places de centres de dia les
persones hi van, tal com ho demostren les estadístiques de
INSERSO, que l’únic que han pujat en prestacions que no
siguin econòmiques són les de centres de dia per la feina que es
va fer en el passat govern del pacte de progrés. Per tant,
l’esmena RGE núm. 12215 és d'1,5 milions per acabar aquests
centres de dia.

La RGE núm. 12216 és per augmentar la partida de centres
de dia i places residencials dirigides als ajuntaments, pensam
nosaltres que necessitaria una pujada i ens trobam que en els
pressupostos actuals hi ha una baixada, quan això sí que és
realment un oxigen per a tots els municipis, que se’ls faciliti,
mitjançant concertació, la possibilitat de centres de dia i places
residencials. 

La Residència Sant Jordi també, tot i que hi ha una partida,
no és suficient, pensam que ja fa quatre anys que aquesta
residència que estava equipada, dotada, acabada no s’ha posat
en funcionament i pensam que aquest any, ja després de quatre
anys, necessita aquest impuls definitiu i per tant, l’any 2015
hauria de ser l’any en què la residència es posàs en
funcionament al cent per cent. Per tant, en temes de
dependència, pensam que són prioritaris aquests tres grans
sectors.

Joves en risc, programes d’emancipació, feim una proposta
a través de l’esmena RGE núm. 11218, de dedicar 200.000
euros als centres... al tercer sector que en aquest moment tenen
pisos d’emancipació, pisos que es veuen obligats a anar al Banc
d’Aliments a demanar aliments perquè no tenen suficient
subvenció, no tenen suficient suport de l’Administració pública,
això ho poden demanar vostès a totes les ONG que en aquest
moment agafen pisos d’emancipació, és a dir, joves que han
estat tutelats a l’Administració pública fins als 18 anys, que
després l’Administració pública els diu, el consell insular en
aquest cas, sempre ha estat així, que no és responsabilitat seva,
els envia a ONG i aquestes ONG no tenen el suficient suport de
l’Administració de la comunitat autònoma, van al Banc
d’Aliments a cercar aliments per poder mantenir la nutrició dels
joves extutelats a la nostra comunitat autònoma. 

ColAlectiu de joves embarassades a través de la RGE núm.
11219, fem una proposta de 36.000  euros, pensam que s’ha de
donar suport a aquestes entitats. I després una partida
pressupostària de 300.000 euros per veure si és possible a finals
d’aquesta legislatura tornar a implementar a la nostra comunitat
autònoma la renda d’emancipació que estava aprovada a l’any
2010 i que va funcionar durant l’any 2011, però que a l’any
2012 a través dels pressupostos es va derogar el decret, una
prestació econòmica que anava dirigida a aquests joves
extutelats que tenien més de 18 anys i que després
l’administració no se’n feia responsable. Pensam que és
necessari i que ens posaria al nivell d’altres comunitats
autònomes.

La renda mínima, avui també el tercer sector ha fet un SOS
públic a les administracions públiques, ha dit: “la situació és
insuportable”, ho ha fet el colAlectiu de totes les entitats que fan
feina en el tercer sector, han demanat ajuda expressa no només
a l’Administració pública, sinó als ciutadans també. La situació
és insuportable. La renda mínima seria una renda que permetria
cobrir necessitats bàsiques d’aquesta població i en aquest
moment, sorprenentment, s’ha reduït als pressuposts, duim dos
anys en què s’ha pujat, 2012, duim dos anys -insistesc- en què
s’ha pujat, tant al 2012 com al 2013 es va pujar, al 2012 amb
una esmena del Grup MÉS i a l’any 2015 es redueix, no ho
entenem. 

La situació econòmica és la mateixa, la situació de
precarietat ha pujat, tenim taxes de pobresa més elevades i es
baixa, tots els arguments que el mateix Partit Popular i el mateix
Govern va utilitzar els anys 2012, 2013 i 2014 per mantenir i
per pujar aquesta renda mínima ara no són vàlids perquè s’ha fet
una altra renda que té un perfil diferent. Per tant, a través de
l’esmena RGE núm. 11221 fem una esmena d’una pujada de 6
milions més a l’actual pressupost per complementar-lo.
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Després, finalment, dones. Pensam que són... a través de
l’Institut de la Dona, fem dues esmenes concretes, una per
mantenir en un horari més ample els serveis actuals,
funcionaven fa tres anys matí i horabaixa i ara només funcionen
el matí, pensam que ha de funcionar l’horabaixa, no podem tenir
horaris tan limitats per donar serveis a dones que estan en
situació de maltractament o en situació de vulnerabilitat o en
risc de maltractament, moltes de vegades hi han d’anar
d’amagat del seu home i han de tenir horaris molt més flexibles
i molt més amplis del que actualment hi ha.

Després una partida dirigida als ajuntaments perquè puguin
fer projectes dirigits a detectar i a protegir, sobretot a prevenir,
però sobretot a detectar dones en situació de risc i donar-los
suport a través dels serveis socials d’una forma més ràpida de
la que el mateix institut podria donar per la proximitat que
representen els ajuntaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part de 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. Pas a defensar i mantenir l’esmena
presentada, la RGE núm. 10694, per fer front... perdó, l’esmena
RGE núm. 10694 a la secció 73 de l’Institut Balear de la Dona,
al programa 323, protecció i serveis per a la dona, i té com a
prioritat dotar econòmicament el Consell de Formentera i més
concretament l’àrea de benestar social d’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 necessiten. Crec que és de singular importància
atenent les especials singularitats que té l’illa de Formentera.

Dit això, don per defensada ja aquesta esmena i guardaré el
debat per a la sessió plenària de la setmana vinent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Serra, té la paraula també per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, president. És cert que quan parlam de les
partides destinades al pressupost de Família i Afers Socials per
molt elevades que siguin les quantitats que s’hi puguin destinar
sempre seran insuficients. Crec que en això coincidim tots, però
des del Partit Popular valoram molt positivament aquests
pressuposts per a l’any 2015. Si en el de l’any 2014 ja vàrem
tenir un augment del 7,16% , en el del 2015 en tenen un altre,
d’increment, del 18%, i arriben a una quantitat del 141,55
milions d’euros.

L’aposta d’aquest govern es reflecteix any rere any en els
pressuposts i és per millorar 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, a un moment on hi ha una
baixada important d’ingressos i volent mantenir tots els serveis
que es donen a aquesta comunitat. Això sí, s’han de fer els
esforços necessaris perquè afectin el mínim els 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.

Com ja comentàvem l’any passat la majoria d’esmenes que
es presenten volen dotar de més servei i ho redueixen de la
partida de deute pública, és a dir, deixant de pagar als bancs,
que sí que els devem. Pagar als banc no és un capritx del Partit
Popular, sinó que és una obligació legal que tenim, però el
nostre partit, com la majoria de la gent, no funciona així, no
funciona d’aquesta manera, no s’han de prometre i fer coses que
no es puguin complir o mantenir i posar partides per quadrar els
comptes, sinó que s’han de posar les partides que sí es puguin
dur a terme.

Per això, no donarem suport a les esmenes sobre noves
infraestructures perquè... més que res s’han de poder mantenir
després; es poden fer, però si no es poden mantenir no importa
tenguem ni acabar segons quins centres. 

Quant a les esmenes del Grup MÉS i del Grup Socialista
sobre l’obertura progressiva de les residències d’Eivissa,
tampoc no les donarem suport ja que aquest pressupost del 2015
ja contempla l’obertura progressiva d’aquesta residència de Can
Raspalls.

Pel que fa a la contractació de places residencials per a
persones amb dependència i persones amb discapacitat, aquest
pressupost també ja contempla un increment de places segons
el que disposa la Llei 3/2014, de 17 de juny, a més el
finançament d’aquesta matèria ha estat transferida als consells
insulars. Des del primer dia el Govern del Partit Popular ha
mostrat una gran sensibilitat, a més de donar solucions, amb les
persones amb problemes de discapacitat. Igualment reflecteix
un augment la partida que va destinada a convocatòria de
subvencions a les distintes entitats que treballen amb persones
amb discapacitat i amb el tercer sector, fins a 3,2 milions
d’euros.
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Pel que fa a la partida de l’Institut Balear de la Dona on el
pressupost ha incrementat per segon any consecutiu, la partida
és de quasi 2,5 milions d’euros, el gruix de la qual es destinarà
a programes per a dones víctimes de violència de gènere i es
consolida així la millora que es du a terme quant al sistema
d’atenció integral i altres mesures similars.

Pel que fa a les esmenes sobre dependència, el major
augment del pressupost del 2015, un 29,2%, és per a aquesta
partida que arriba al 99,27 milions d’euros, el que permetrà
crear noves places de dependència i nous serveis. També hi
trobam la partida per a nòmina de dependència que enguany
arriba als 39 milions d’euros.

Quant a les esmenes que fan referència a família i menors,
tampoc no les donarem suport ja que el pressupost segueix la
tendència de pujada igual que al 2014 i arriba als 12 milions
d’euros, on es destaca l’aposta per als programes de família i la
potenciació del servei de mediació familiar. 

Quant a la renda mínima d’inserció, el seu pressupost passa
de 7,46 milions del 2014 a 9,46 al pressupost del 2015; 4
d’aquests milions es destinaran a renda activa d’inserció social
per a persones majors de 45 anys que seran gestionats pel SOIB
mirant d’afavorir la creació de llocs de feina.

Quant a les esmenes del Sr. Pastor creim que són unes
esmenes que afecten les qüestions d’estructura organitzativa del
Govern i aquesta serveix per a la millor atenció a les necessitats
actuals dels ciutadans.

Quant a l’esmena de la Sr. Font, per promocionar la
protecció de la dona a Formentera, li he de dir que l’import
pressupostat a l’Institut Balear de la Dona per als distints
convenis amb el Consell de Formentera atén les necessitats dels
ciutadans.

Per tot l’exposat, el Partit Popular no acceptarà les 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. En relació amb la millora
pressupostària de la dependència vull manifestar que encara
estam pendents de saber quantes noves places crearà en
residències públiques el Partit Popular, tenint en compte que hi
ha més de 1.000 persones que estan en llista d’espera per poder
accedir a una plaça residencial.

L’aposta del Partit Popular en relació al model de
dependència és crear el servei d’ajuda a domicili d’alta
intensitat, un servei que substitueix les places residencials, per
això vostès estan baixant poc, molt poc la llista d’espera perquè
el SAD d’alta intensitat no és un servei que demanin les
persones que estan en llista d’espera. Vostès treuen de la llista
d’espera, com he dit, aquestes persones que esperen entrar a una
residència, i les posen a un servei d’ajuda a domicili a canvi

d’un parell d’hores d’atenció. I a nosaltres no ens sembla que
aquest sigui el model que dóna garanties perquè les persones
amb dependència puguin tenir una vida digna.

Per tant, mantenim les nostres esmenes i ja dic, no és crear
infraestructures noves, és rehabilitar, modernitzar i adequar les
places vacants que en aquests moments hi ha dins les
residències, que no es poden emprar, que no es poden ocupar
perquè no estan adaptades, per tant, no és crear noves
infraestructures, és adaptar les que ja tenim creades per poder
incorporar persones noves a les places residencials i no tenir-les
a casa seva amb una atenció a domicili que no els cobreix totes
les necessitats i serveis i demanda específica que tenen aquestes
persones.

Quant a les subvencions, li he de dir que ha pujat la partida
de subvencions, és veritat, però la pujada va íntegrament a la
línia 1, programa dirigit a cobertura de necessitats bàsiques, hi
estam molt d’acord, però s’obliden de totes les altres línies de
subvenció que nodreixen les entitats del tercer sector, les
entitats socials per donar resposta i per donar servei a les
persones amb discapacitat, als malalts crònics, a
neurodegeneratius, als joves tutelats, a les persones en situació
de precarietat i per tant, hem de repartir, hem d’incrementar
aquesta partida dedicada a la convocatòria de subvencions.

En relació amb la pobresa, a la resposta que dóna a pobresa
no ha dit absolutament res. Ens sembla del tot insuficient que
donin per bona la transferència que rebran del pla del fons
estatal per lluitar contra la pobresa per complementar aquest
milió d’euros que vostès creen 1 milió d’euros que no té ni per
començar en la realitat social. 

Vostè s’ha referit al fet que la proposta del Partit Popular
està basada en la realitat i jo li dic que la realitat diu que hi ha
més de 300.000 persones que viuen dins el risc social i que hi ha
un increment del benefici de les persones que més tenen, de les
persones més riques a causa de la temporada turística, però que
aquesta temporada turística, els ingressos que ha generat no han
anat als treballadors, no han anat als treballadors que viuen en
una situació d’explotació laboral, han anat directament a nodrir
els beneficis dels grans empresaris hotelers. 

Per tant, si vostè vol repartir aquest milió d’euros entre el
gran nombre de població que està en situació de precarietat, li
diré: no basten, vostès han de prioritzar i del que tenen han de
destinar recursos a aquests que més ho necessiten, no ho han fet.
No ho han fet en aquests pressuposts, han augmentat partides,
han augmentat partida de dependència, l’han adequada a la
realitat de la nòmina de la dependència, han destinat fons a
desenvolupar el servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat i a la
teleassistència, però a crear i dotar noves places residencials no
hi donaran resposta. I vostès haurien d’haver prioritzat
precisament aquesta realitat social.
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Vostès diuen que han basat el pressupost en el que veuen, en
el que hi ha en aquesta societat, en el que demana aquesta
societat i jo li dic que en aquesta societat hi ha un 30% de
persones que viuen fora de normalització: famílies desnonades,
infants que no poden assolir les menjades diàries que necessiten
per poder desenvolupar-se, joves que no tenen feina, persones
dependents. Vostès no prioritzen aquesta atenció d’aquest sector
de la població, és un 30% de persones que viuen fora
normalització i vostès no han prioritzat donar resposta a aquesta
gran demanda de la societat.

Miri, nosaltres mantenim totes les esmenes que hem
presentat, les defensarem al plenari i el que aventuram, el que
deim és que la resposta pressupostària del Partit Popular a la
realitat social és del tot insuficient.

Donarem suport a les esmenes que han presentat el Grup
MÉS, la Sra. Margalida Font i el Sr. Pastor del grup no adscrit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari intenta
introduir a la llei corresponent que es debati, tal com es fa en els
pressupostos, el liquidat, perquè en el liquidat realment és on es
veu el que fa un govern, i si vostès veuen el liquidat de l’any
2010 del Govern del pacte de progrés, veuran -hi poden accedir
perquè és a la pàgina web, penjat, actualment d’aquest govern,
a la pàgina de la Conselleria d’Afers Socials- que a l’any 2010
el liquidat varen ser 150 milions d’euros. Per tant, el Grup
Popular, el Partit Popular, després de quatre anys, encara no ha
arribat al liquidat de l’any 2010. Aquesta és una realitat, perquè
el pressupost de l'any 2010 era una realitat, però el liquidat de
l’any 2010 és una altra realitat, davant les situacions de
necessitat els pressupostos canviaven i per a nosaltres és un
orgull que partides que tal vegada anaven destinades a una cosa
anassin als serveis socials. Liquidats, 150 milions; els
pressuposts que presenta el Partit Popular, després de tres anys
o de quatre anys, els darrers que presenta, encara no arriben a
això.

Vostè em diu que hem de pagar als bancs. Ningú no diu que
no haguem de pagar als bancs, jo el que li dic és que hi ha una
partida inflada d’interessos, absolutament inflada, i el que fa una
família, que paga al banc perquè si no se li endú la casa,
efectivament, tenen molts pocs escrúpols i molt poca sensibilitat
en aquests temes, el que fa una família és no autoenganar-se; no
diu que a un banc li ha de pagar 5.000 euros cada mes si només
n’hi ha de pagar 4.500, i el que fa el Govern, no s’autoengana
però pretén enganar el Parlament, i aquesta partida està inflada,
i d’aquesta partida el Govern any rere any treu doblers per
exemple per fer modificacions de crèdit per poder pagar les
nòmines d’Ibsalut, que són insuficients des de principi d’any, i
si vostè mira el liquidat del Govern durant l’any 2013 veurà que
d’aquesta partida ha pagat altres necessitats que ha tengut
perquè en tenia, i li va bé tenir aquest coixí, però nosaltres ho

vàrem detectar ja el primer any i per això nosaltres deim que
vagi a altres partides pressupostàries.

Jo estaria d’acord absolutament amb vostè si aquest
argument que utilitza -no hem de crear infraestructures que
després no puguem mantenir- l’aplica al Palau de Congressos;
apliqui’l al Palau de Congressos, ens estalviaríem molts de
maldecaps i molts de doblers, una infraestructura que ningú no
vol, que ningú no vol. Tenim els grans empresaris, grans
empresaris hotelers, que no es presenten el concurs perquè no el
volen, no el volen gestionar. I per què volem una infraestructura
com el Palau de Congressos? Vostè té tota la raó, no facem
infraestructures que no puguem mantenir.

Tres centres de dia a tres barris concrets de Palma la
comunitat autònoma no els pot mantenir! De veres?, vostè s’ho
creu, això?, és l’únic argument que pot donar aquí?, que tres
centres de dia a tres barris aquesta comunitat autònoma no els
pot mantenir?! A la vuitena ciutat d’Espanya no es pot
mantenir? El Palau de Congressos no és mantenidor. 

Can Raspall. Can Raspall sí, ja li ho he dit, hi ha un
pressupost a la conselleria, però insuficient per posar-lo al cent
per cent, el tenen aturat des de fa tres anys i mig, vaja, tota la
legislatura. Nosaltres els deim: facin un esforç, posem un milió
més, perquè des del gener al desembre realment es gestioni
això.

No s’ha transferit la competència de la dependència als
consells insulars, no s’ha transferit, que jo sàpiga només s’ha
transferit durant aquesta legislatura la promoció turística; no
s’ha transferit la competència, el que s’ha fet és que els consells
insulars negociaran, negociaran amb les ONG, amb el tercer
sector, la pujada anual de places per a discapacitat, però la
dependència no. A la pràctica això sap què és?, que la consellera
no negociï amb el tercer sector, ho faran els consells i els
consells hauran de negociar amb el Govern les pujades anuals
perquè no serà suficient el finançament que s’ha fet a través
d’aquesta llei. Això és l’únic que han aclarit, i les entitats estan
contentes perquè en lloc de tenir dos interlocutors en tendran un,
ja va bé, però no s’ha transferit la dependència; no hi ha cap llei,
ni cap conveni, ni cap decret que diguin que s’ha transferit la
competència de la dependència. Per tant la dependència mentre
no es transfereixi legalment als consells encara és nostra, tot i
que s’ha de transferir perquè l’Estatut així ho estableix.

La pujada dels pressupostos de l’ajuda econòmica de
dependència és això, no és una pujada a l’ajuda econòmica de
dependència, és reconèixer la nòmina de l’any 2010, de l’any
2011, de l’any 2012, de l’any 2013 i de l’any 2014; és a dir, 40
milions d’euros que es varen pagar l’any 2010 i han aconseguit
pujar l’any 2012 un milió, 41 milions; 41 milions el 2013 i 41
milions el 2014. Per tant aquí en els pressupostos l’únic que hi
ha és un reconeixement d’una realitat, no hi ha cap pujada
econòmica a les ajudes econòmiques de dependència. Amb
aquest pressupost només podran substituir quan hi hagi una
baixa, és a dir, quan es produeixi una defunció, no podran
incrementar. Si vàrem passar de 0 a 40 milions en quatre anys,
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vostès han passat de 40 milions a 41 en quatre anys, això ha
estat la seva gran aportació; el que han fet és substitució de
defuncions. I ho volen fer a través del Servei d’ajuda a domicili
d’alta intensitat, que ja li ho varen dir, i via parlamentària, al
Partit Popular dues persones precisament en el dia que es va
celebrar el Dia internacional de la discapacitat, que aquest
servei d’ajuda a domicili no els serveix per a res; en tot cas no
els serveix per donar suport a la dependència. Ni tampoc el de
promoció de l’autonomia personal que vostès també anuncien
a bombo i platerets.

En els temes de família ja no sé com dir-los-ho. És que el
tema dels tutelats és fonamental, és una necessitat absolutament
urgent, s’ha de fer; hem fet una ponència, han vengut tots els
interlocutors del tercer sector i han dit que això és una
mancança. Ho tenim recollit a ponència. Comencem, comencem
el 2015 amb aquesta solAlicitud. És una ponència firmada per
tots, acceptada per tots, els extutelats com a prioritaris, i els
pareix suficient.

I després em sap greu, perquè vostès incompleixen una
promesa, per dir-ho de qualque manera, de la consellera de
Serveis Socials, que em va dir que m’aprovaria una esmena
quan li vaig detectar que s’havia pujat un 75% en relació amb
el 2014 el pressupost del 2015, una pujada d’un 75%, tot el
tema de protocol, i ella em va dir: “Haga usted una enmienda
que yo se la aprobaré”, i bé, veig que el grup parlamentari per
una vegada no fa cas del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I 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, continuam lamentant l’actitud i
el posicionament del Partit Popular davant les esmenes
presentades pels grups i pels diputats no adscrits en la seva
votació sempre, sempre, absolutament en contra. Mirin, jo he
assistit a totes les comissions i no he sentit encara ni una sola
esmena aprovada pel Partit Popular, ni una, la qual cosa es fa
molt difícil, resulta molt difícil d’entendre, perquè ni una, cap
ni una, no ha comptat amb el suport del Partit Popular. Jo ara
esperaré, ens quedarà esperar que d’avui al ple reconsiderin
vostès el seu posicionament envers l’esmena que ha presentat
aquesta diputada. 

Bé, dit això simplement vull agrair també el suport dels
grups parlamentaris a les esmenes presentades per aquesta
diputada, i acabaré com pràcticament ho he fet en totes les
comissions, que és donant suport, anunciant el suport que
donarem tant a les esmenes del Grup Parlamentari MÉS com a
les del Grup Parlamentari Socialista, així com també a les del
diputat no adscrit Sr. Pastor, però els torn dir que haurem
d’esperar el ple perquè haurà de ser en plenari, 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 Parlamentari Popular, Sr. Serra té la paraula, també
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President. Des del nostre grup volem ressaltar un any
més l’increment del pressupost de la Conselleria de Família i
Afers Socials d’un 18%, uns pressuposts que suposaran una
millora per als serveis socials de les nostres illes, proporcionen
estabilitat, garanteixen el compliment de la normativa estatal, la
Llei 39/2006, i posen fi a problemes històrics i que arrossega
des de fa anys aquesta comunitat.

Som conscients que ens agradaria que aquests pressuposts
fossin superiors i que encara queda molta feina per fer, però els
pressuposts de la nostra comunitat vénen condicionats per un
deute que hem de continuar pagant i per un dèficit que hem de
continuar complint. Així i tot volem ressaltar l’esforç que fa any
rere any aquest govern del Partit Popular per ajudar els sectors
més necessitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 17, Família i Serveis Socials, tenint
en compte que hi ha una esmena, la RGE núm. 10978, que s’ha
retirat pel PSOE.

Idò com deia passam, si cap grup no demana votació
separada, a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam seguidament a la votació de l’esmena de la
diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

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, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies, i per avui s’acaba aqueixa comissió.
Demà continuarem a partir de les deu del matí, amb el debat
número 16, de totalitat.

Així que s’aixeca la sessió. Bona tarda, bona nit a tots.
Descansin, reposin i siguin molt feliços.
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