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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats. 

Començam la sessió d’avui, continuam amb el debat número
10 de totalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori amb les seccions i
entitats afins. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari
Socialista. Secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, 14237. Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental, 14467. Institut Balear de la Natura, 14468. Institut
Balear de l’Habitatge, 14470. Serveis Ferroviaris de Mallorca,
14471. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
14474. Serveis de Millora Agrària SA, 14478. Serveis
d’Informació Territorial a les Illes Balears, 14479. Secció C9,
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears,
COFIB, 14507. Secció C10, Consorci d’Aigües de les Illes
Balears, 14508. Secció C11, Consorci de Transports de
Mallorca, 14509. Secció C12, Consorci Formentera
Desenvolupament, 14510. Secció C13, Consorci per al
Desenvolupament d’Actuacions de la Millora i la Construcció
d’Infraestructures al Territori o Entitat Local Menor de
Palmanyola, 14512.

Grup Parlamentari MÉS. Secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, 14653. Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, 14656. Institut Balear de la
Natura, 14578. Serveis Ferroviaris de Mallorca, 14657. Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 14655. Serveis
de Millora Agrària SA, 14659.

Defensa conjunta de les esmenes. Ara té el torn el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. En els pressuposts de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori que ara
debatrem són els penúltims de la present glaciació política,
expliquen a bastament la magnitud d’aquest immens cafarnaüm
que el Sr. Company diu que dirigeix. Set grans àrees de gestió
i una trentena de programes, set arbres i trenta branques
esponeroses que no deixen veure el bosc polític, cada vegada
més cremat, del Sr. Company. 

Queda clar que hi ha, què podrà gastar el Sr. Company, els
pressuposts no expliquen gaire, però com ho gastarà?, en què?
No ho va explicar tampoc el conseller en la seva
compareixença, ens va parlar de partides, programes i

percentatges, però d’intencions i de projectes, d’actuacions i
d’inversions, no va ni voler ni parlar. Anem per pams.

Si cerquéssim un exemple que expliqués l’adagi aquell que
diu, que el nom no fa la cosa, n’hi hauria prou a pronunciar
política de medi ambient. Si volguéssim afinar hi podríem afegir
l’adjectiu "sostenible". Un concepte, la sostenibilitat, molt de
l’ús propagandístic del PP quan es tracta de camuflar la
depredació del territori o del paisatge el PP sempre el té ben a
mà. Tota mesura, tota llei que atempta contra el medi ambient
és diligentment maquillada amb l’adjectiu sostenible, i el que és
més admirable, qui sol utilitzar amb més èmfasi aquest artifici
semàntic sol ser sempre el responsable, el nom no fa la cosa, és
clar, de vetllar per la sostenibilitat del territori i del medi
ambient.

La conselleria és un exemple cabal de la utilització artera del
principi de sostenibilitat ambiental i de la defensa del medi
ambient i del paisatge, tant en polítiques de protecció,
manteniment i conservació, cada cop més abandonades al
pressupost, com en la seva diligent activitat legislativa. En el
negociat territorial el Sr. Company va a mitges amb el Sr.
Delgado, la resta de polítiques de medi ambient les gestionen sis
directors generals, el Sr. Conseller es dedica a fer gestions,
perquè el Sr. Company no fa política a través de la gestió del
pressupost, aquesta pecata minuta la deixa als seus directors
generals, articula la seva política a través de les lleis i els dóna
forma amb les gestions, que per això hi són vinguts a la
conselleria i a la política.

Els que no són mallorquins enriquim un dia sí i l’altre també
els nostres coneixements de geografia de Mallorca, sobretot de
Mallorca, ho aprenen dolorosament. Cada nou topònim que
descobrim, Muleta, Cala Blanca d’Andratx o Ses Fontanelles
són els exemples més recents, correspon a un paratge que està
a punt de perdre, o ha perdut ja, la seva condició i dignitat, i ho
fa sempre amb la complicitat política, o si més no la
displicència, d’aquest govern insostenible; un govern amb una
conselleria que té una direcció general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic que si descomptam
l’IBANAT, i encara fins i tot l’IBANAT inclòs, pateix una
anorèxia pressupostària que va al galop. 

Una sola entitat bancària d’una comunitat, amb què per cert
segons diuen només ens uneix la llengua i encara gràcies, una
sola entitat bancària fa més per la protecció del canvi climàtic
i el medi ambient que qui té la responsabilitat, el nostre medi
ambient, és clar, el de les Illes Balears, 400.000 euros en un sol
conveni que ara s’ha renovat, i tots sabem la poca generositat de
les entitats bancàries i molt manco si són catalanes, idò, hi fa
més que la pròpia conselleria. 
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La preservació del medi ambient i del paisatge hauria de ser
especialment transcendent a les Illes Balears. Tenim un territori
d’una feblesa ambiental extraordinària, cada vegada depenem
més econòmicament de la bellesa i la preservació del paisatge
d’aquest territori tan feble, un paisatge amenaçat per la
conjunció legislativa del Ministeri de Medi Ambient i la seva
llei de costes, perdó, Ley de producción y uso sostenible -
faltaria més, el nom no fa la cosa- del litoral , així com les de
les conselleria d’aquest govern. És una qüestió de gasiveria
pressupostària, tossuderia ideològica, desídia política i
golafreria legislativa que afavoreixen l’abús per contra de l’ús
de la natura, la privatització de l’aprofitament del paisatge.
Penalitzen el manteniment i la preservació del territori tot
afavorint la seva destrucció o, en els millors dels casos,
abandonant-los a la seva sort o a l’esforçada i voluntarista
consciència i dedicació de tanta gent, sortosament molta gent,
que estima la terra i vetlla pel seu futur. 

El Govern posa en perill el principal argument de la gairebé
única indústria que tenim a hores d’ara, quan el discurs turístic
oficial fa dependre, cada vegada més, el producte que hem
d’oferir a tot allò que vostès van malmetent. Ara, quan ensumen
negoci, endavant amb les atxes, ja siguin les boies i la discutible
i discutida pretesa protecció de la posidònia, o bé la
comercialització d’activitats en els parcs naturals o el fondeig
i ara també el refugi de Cabrera. Inventen noves maneres de
treure recursos dels espais naturals mentre redueixen el personal
i els recursos necessaris per a la seva conservació, vigilància i
manteniment com redueixen per a la conservació, manteniment
i prevenció dels nostres boscos. Abans de l’incendi d’Andratx
l’IBANAT havia estat notícia per les seves retallades
econòmiques i els acomiadaments de personal, un cop cremada
la Serra els mateixos treballadors de l’IBANAT varen denunciar
la precarietat dels seus mitjans materials. I així les catàstrofes
que provoca l’infortuni o algun cafre sense nord, poden
esdevenir, potser, una mica més catàstrofe. Ningú no és
responsable d’un incendi excepte qui el provoca, no el faig
responsable, Sr. Conseller, ni fer-hi prop, però els incendis
s’apaguen a l’hivern, fa falta, Sr. Conseller, bastant més que una
guarda d’ovelles i també fa falta alguna cosa més, molta més,
per a la neteja de torrents. No podem deixar la preservació del
bosc a la sola responsabilitat de la seva gent. 

Molt manco hi podem deixar el manteniment de l’activitat
del camp. L’agricultura i la ramaderia i les indústries de
transformació vinculades necessiten de tot el suport, i vostè en
això s’esforça amb les seves gestions, un suport, però que hi
hauria d’anar més enllà de la tramitació puntual dels ajuts i
subvencions. El conseller, tot s’ha de dir, és un bon
corresponsal, dit en el millor sentit, de la Unió Europea, i sap
aprofitar la seva experiència per articular polítiques
circumstancials destinades a tapar forats davant les mancances
estructurals. Intervé, no deixa fer, no vull dir que no només
deixar fer sinó que intervé, subvenciona, només en aquest camp
és capaç de renunciar als seus principis liberals a favor de la
realitat. Fa la pràctica dels liberals del laisser faire, no deixar
fer, participa. Sí, Sr. Conseller, però aquesta comunitat necessita
de polítiques estratègiques, això no és nou. Vostè va ser pioner
en la seva reivindicació, ara és l’hora, conseller, ara és hora
d’estar alerta. 

Qüestionava fa un moment les actuacions en matèria de
medi ambient del Govern, però sí que en fa d’actuacions, fa el
corredor verd, ni que sigui per desmantellar una línia de tren i
de retruc per seguir carregant-se el transport per ferrocarril. No
tenim recursos per a l’electrificació ni per acabar la línia
Manacor-Artà, però sí en tenim per fer el corredor verd que la
impedeix. Mentre, hem de seguir esperant el manà ferroviari,
ara ens ho prometen, però el pressupost del Sr. Rajoy 2015, el
darrer any de la present glaciació política.

En la seva intervenció el Sr. Company segurament ens
dutxarà amb estadístiques selectives que diran el contrari, però
el transport colAlectiu perd usuaris, perd prestigi a base de
mercantilitzar-ho i de confondre negoci i rendibilitat social. I
això a Mallorca. El Govern passa de la resta d’illes, tot ignorant
els principis d’equitat social i d’equilibri territorial. Engabiat
com està el Govern amb falsos ardits competencials fa valer per
al transport públic uns arguments que ignora quan es tracta de
les carreteres. 

El Govern nega recursos per fer viable un transport públic
digne a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i destina 60 milions
d’euros de (...) bus a Mallorca, cosa que no qüestionam que ara
Mallorca necessita d’inversions que millorin i ampliïn el
transport per carretera i en ferrocarril. Però la mateixa direcció
general troba recursos per signar convenis amb els consells per
al manteniment i la construcció de noves carreteres. Per cert, a
la memòria de la conselleria diu que hi dedicarà 32.580.000
euros i a la partida pressupostària 76100 del programa
corresponent només apareixen 17.400.000 euros. Això sí que és
una errada, una errada de 15,5 milions que no es podran repartir
els consells de Mallorca, de Menorca i errada sobre errada el
Consell d’Eivissa i de Formentera, igual els han tornat a
fusionar sense avisar ni tan sols a la diputada Sra. Font.

Errada per errada, senyors del Grup Popular, tan amics com
són de fer befa amb els errors dels altres, preferiria jo mil
vegades viure en una comunitat amb un govern comunista que
no amb un govern que quan s’equivoca, però també quan no
s’equivoca, trepitja l’educació, trepitja la cultura i trepitja la
dignitat dels ciutadans i ciutadanes. 

A carreteres, tornem-hi, s’hi destinaran més de 40 milions
per pagar l’anualitat 2014 de l’herència, la passada, costosa i
llarga herència que pagam tots els ciutadans de les Illes Balears
a l'escot, i els eivissencs dues vegades perquè a més de pagar-
les, les han de patir. Quatre anys de festa, molta festa, i encara
varen fer bo, ens vàrem salvar de tenir un teatre d’òpera surant
enmig de la Badia de Palma a canvi, només, d’un auster milió
d’euros...

(Alguns aplaudiments)
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... per la maqueta més cara de la història, però enguany
continuarem pagant i per molts d’anys l’obsessió del Govern
Matas per les obres aquàtiques, una autovia a Eivissa que encara
s’inunda, una ronda a Maó que quan plou inunda les cases dels
vesins, i a Mallorca una fita en la història del transport, l’únic
metro navegable del món. Una festa, tota una festa aquàtica, pot
ser convendria anar-hi vestits tots de blanc. 

Però el Sr. Company no només ha de pagar les obres
aquàtiques o no del Govern Matas, també s’ha d’ocupar dels
recursos hídrics, ha de vetllar per la qualitat, la salubritat i el
preu de l’aigua i dels residus que generam. Esperem, esperam
les inversions per a depuradores i dessaladores com qui espera
Godot, sempre han de venir, però mai no arriben. Ara les
prometen per als pressuposts de 2015, les depuradores virtuals
del ministre Arias Cañete no fan altra cosa que mirar
d’emmascarar l’enrarit clima social creat pel Govern tot fent
veure que l’airegen, talment els ambientadors amb olor de
lavanda que se solen penjar dels miralls retrovisors dels vehicles
empoderats. 

I mentre esperam, desesperam i ens limitam a mantenir, amb
més o manco bon estat, allò que ja tenim i, Déu n’hi do, vistes
les actuacions en altres àmbits com en la política d’habitatge,
aquest dret bàsic i imprescindible per mantenir la dignitat
humana, i més en aquests temps atzarosos de desnonaments de
tantes famílies i d’atemptats bancaris a la cosa pública,
atemptats de lesa majestat.

En política d’habitatge...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, presidenta. En política d’habitatge poc més de
no-res, només és mantenir malament els edificis existents,
d’inversió ni una, ni les compromeses. Una mostra només,
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, partida 76000, 400
euros per repartir entre els quatre consells. Partida 76000, 500
euros per a 67 ajuntaments. Partida 22703, Postals, entenc que
segells, els timbres postals, 9.000 euros, deu vegades més. 

Hem presentat esmenes a la totalitat dels pressuposts de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. El Grup
Popular ja ens ha advertit que les nostres esmenes són de retallar
i aferrar. En qualsevol cas, en opinió del nostre grup pretenen
corregir els pressuposts a favor del benestar de la gent i de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, acabi.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...del paisatge i el medi ambient perquè els pressuposts que ens
ha presentat el Govern -i acab, Sra. Presidenta- sí que són de
cortar y pegar, de copy and paste. Els pressuposts del Govern
només serveixen per tallar i aferrar, per tallar serveis i per
aferrar les ciutadanes i els ciutadans. 

Moltes gràcies, presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del torn del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Company. Per a un grup ecologista com el nostre
comprendrà que no importarà esforçar-se gaire per argumentar
una esmena a la totalitat a les polítiques anti mediambientals del
Govern. Trobarem, certament, arguments en els pressuposts per
a 2014, consoliden la destrucció de les polítiques
mediambientals stricto sensu que ja varen perpetrar l’any
passat. 

Tanmateix, com vostè sap, la diferència va més enllà, molt
més enllà, és de filosofia política. La política del
desenvolupisme com a panacea i de premiar els infractors amb
amnisties; la política d’urbanitzar espais naturals protegits, com
ara Ses Fontanelles o Muleta, o declarar d’interès autonòmic -el
gran interès autonòmic- aberracions com la de Canyamel o la de
Sa Ràpita-Es Trenc: la política de riure-se’n dels reptes que ens
planteja el canvi climàtic, de l’afecció a la salut i a la qualitat de
vida, de les contaminacions i de les emissions de tot ordre; les
polítiques que afavoreixen els bancs en comptes de les persones
que poden perdre l’habitatge. 

En un país amb una dreta civilitzada, sensible als temes
mediambientals, el debat de pressuposts hauria de ser un debat
sobre prioritats, sobre sensibilitats, sobre èmfasis en un tema o
en un altre. En aquest país encara hem de reivindicar que no se
cimentin zones humides. 

Un dia, un dia, gos fer aquesta previsió, els hotelers erigiran
monuments a les persones i entitats que s’han mobilitzat per
protegir el territori i el medi ambient, en comptes d’haver-se
plegat als seus interessos pensats a la curta. Per cert, el meu
grup aprofita l’ocasió avui per donar els molts d’any i
l’enhorabona als quaranta anys de GOB i agrair-los el paper que
han jugat en aquest país, en aquest moment en el qual tenen un
govern...

(Alguns aplaudiments)

... que els ha declarat entitats non gratas i el conseller, per cert,
gaudeix de ridiculitzar posicions de l’ecologisme polític. Així
que de motius n’hi ha més de sobres d’una esmena a la totalitat.
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Pel que fa a les xifres, segueixen el solc de l’any passat. Els
programes estrictament ambientals, el programa 443, queden
reduïts a la mínima expressió. En aquestes polítiques, l’any
2010, hi gastàrem 15 milions d’euros, el 2011 s’havien reduït a
la meitat, enguany hi ha 2,7. De 15 a 2,7, una reducció del 80%.

El programa de Xarxa Natura 2000, per exemple, baixa més
del 80%, la Xarxa Natura 2000. El programa sobre el canvi
climàtic baixa un 90%, ha quedat reduït a 60.000 euros. És,
diria, una dada testimonial. La veritat és que els compromisos
de Durban seran mal d’aconseguir amb aquests 60.000 euros,
Sr. Conseller. No crec que Al Gore el convidi a la segona part
d’Una veritat incòmoda amb aquest pedigrí, dic "pedigrí" per
utilitzar la seva terminologia, però retir la paraula perquè la trob
inapropiada. 

L’altre bloc castigat és el de la millora del medi ambient, el
553, que és el que ha suportat la destrucció d’Espais de Natura.
Dels 50 milions que destinàvem a la gestió forestal i a parcs
naturals els anys 2010 i 2011 hem passat a la meitat. L’any
passat li demanàvem un esforç per readmetre el personal
acomiadat d’IBANAT i d’Espais de Natura, dèiem a tot el
Govern que el nostre grup ho celebraria com un gest important
en els pressuposts de 2013, un gest cap al medi ambient,
naturalment, un gest humà, però també els oferíem que fos el
gest d’aproximació política, de voluntat de consens i que així ho
veuríem. No en traguérem res de res.

Avui venim aquí, també el dia de la Mare de Déu de
l’Esperança, i sabem... color verd de l’esperança, color verd del
medi ambient, però en venim amb poca perquè la política s’ha
convertit en això, a dir que no de tot. El conseller, que deia que
li feia oi la política, la veritat és que s’aplica amb la devoció
dels neòfits als principals vicis del que la gent fa la caricatura
del que és la política. 

El programa específic dels parcs naturals, el programa
533D, passa de 15 milions gastats el 2010 a 120.000 euros.
Anotin-la aquesta, de 15 milions a 120.000 euros. És un absolut
menyspreu per als espais protegits d’aquest govern, mentrestant
encantats que la Serra de Tramuntana sigui Patrimoni de la
Humanitat i que Menorca sigui Reserva de la Biosfera, però
arreu transcendeixen les mancances de tots els espais naturals,
pensin en Cabrera. 

I parlam de medi ambient, però també parlam d’imatge
turística, els parcs i les reserves reben de l’ordre d’un milió de
visitants a l’any i són l’estampa amb la qual esperam els nostres
visitants. Som una potència turística mundial amb una despesa
ambiental miserable. 

També es redueixen dràsticament les aportacions en
habitatge i en transport públic, en canvi agricultura se salva de
la cremà, en aquestes falles pressupostàries, ho celebram. I una
bona notícia, les polítiques hídriques pugen. De tots els retrets
que un pot fer d’aquests pressuposts jo crec que n’hi ha un que
és el que més encén la sang, l’estafa electoral del Partit Popular,
perquè el PP havia promès l’anterior legislatura molt, però molt
més del que fa ara que governa, i no ho havia advertit. Clar,
com que ens havia dit que faria una política de consens i el
consens consistia que els diputats del PP s’havien de posar
d’acord entre ells.

Ja li torn a dir, li vaig dir l’any passat i li torn a dir enguany:
no presentam ni la meitat de les esmenes que presentava el PP
en plena crisi econòmica. 

Diu el programa del PP, programa sagrat, vostè ho sap, i
intangible, hi pot haver 100.000 persones al carrer en contra i
vostès no tocaran una coma, que faran un metro fins a Son
Espases. No he vist aquesta proposta. La farà íntegrament el
2015, Sr. Conseller?, perquè el programa és sagrat, això no ho
oblida mai!, el programa és sagrat.

Per cert, deia vostè l’any passat que era una burrada -és la
paraula exacta, eh?- una burrada fer inversió sense tenir els
doblers de Madrid. No em va contestar al darrer debat si ho
troba igual respecte de tot el que es va fer en carreteres. A mi
m’agradaria que m’ho tornàs a contar, perquè en metro no
gastaren cap dobler de Madrid i són 500 milions d’euros; va ser
una burrada, el metro? Tots els doblers de carreteres -ara diu
que vostè recuperarà el conveni del 98- varen ser una burrada?,
o no ho varen ser? O només ho ha estat l’electrificació fins a
Inca perquè estava en el conveni ferroviari? 

Però no insistiré gaire en les inversions estatutàries i amb
l’obligació que té l’Estat de pagar. És un debat tan reiterat que
amb aquest PP és com fer retxes dins l’aigua. Ahir encara ens
justificaven tenir un pressupost d’educació molt més baix que
el d’Extremadura. El PP que ens havia assegurat, que havia...,
però jurat damunt el seu programa, que arribarien 400 milions
d’euros cada d’inversions de l’Estat gràcies a una clàusula de
l’Estatut, ara ens diu que tot depèn de la bona voluntat de
Madrid, que allà no tenen doblers, només en tenen per als altres,
i per no molestar ni presenta els projectes d’inversió. Se’n
regalen, a Madrid, del nostre Estatut. Potser com a molt ens
paguin les despeses d’un conveni del 98!, i el PP n’està cofoi,
el PP, que deia que teníem una sentència que obligava a pagar
333 milions d’euros, ara està content si tres anys després no
hem rebut un cèntim, però per ventura l’any que ve alguna cosa
arribarà. No podem tenir un punt d’ambició a Madrid?, de
dignitat, Sr. Conseller? 

No, idò no, el conseller encara ens diu que quan va a Madrid
ha de demanar disculpes pel passat! Madrid ens dóna misèria i
el conseller ens diu aquí que ha de demanar disculpes pel seu
propi govern! És que jo no sé com van a Madrid, vostès;
realment és una cosa que no puc entendre. I tanmateix no em
puc resistir a dues dades que anam repetint a veure si van calant:
20 anys d’inversió en tren de l’Estat, 46.000 milions d’euros;
pla 2012-2024, pàgina del ministeri, inversió en tren, 52.000
milions d’euros, 2012-2024, la meitat en AVE, la meitat en
AVE. Aquí no poden ni acabar les obres començades: Artà,
electrificació, per exemple, obres que són al Pla director i amb
les quals teníem -teníem, teníem- un consens amplíssim abans
de les eleccions. Un dels estats que més gasta en tren no pot
complir un conveni signat. Bé, ja deixem el conveni; ni una llei
com la de règim especial, no pot complir amb l’article 10, no
pot complir amb l’Estatut. Tot això és culpa de l’anterior
govern, com vostès saben, eh?
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Ara a Extremadura els reconeixen un deute històric, i aquí
el PP diu que la culpa és nostra, dels illencs, del govern anterior,
i per demostrar-nos com són de bons, 2012 zero euros, 2013
zero euros. El conseller fins i tot ens diu que s’estima més que
no li enviïn els doblers, en comissió. Com també prometeren
millores a Menorca, a Eivissa i a Formentera en transport
públic, és a les esmenes dels pressupostos. Res.

Ja li dic que l’única alegria que tenim és en matèria
hidràulica. Veurem com es concreta. Una part s’ha carregat
sobre els ciutadans amb el cànon de l’aigua, amb una altra puja
domèstica que dificulta la vida a moltes famílies. Ara ve
l’elèctrica; i d’aigua pujarà més per culpa del fiasco de les
dessaladores. Per això demanam decisions difícils, perquè no
podem continuar pagant 14 milions d’euros cada any per una
cosa que no hem de menester. Ara ha donat aigua de les
dessaladores a Alcanada, per al camp de golf d’Alcanada!, al
camp de golf d’Alcanada donarem aigua dessalada. 

En política d’habitatge els nombres són dramàtics. Enmig
d’una crisi explosiva, amb desnonaments com mai no s’havien
vist, la política d’habitatge cau en picat. El 2010 hi gastàrem 32
milions d’euros; el PP ho trobava poc, el PP ho trobava poc, el
PP presentava esmenes per gastar més. Enguany n’hi ha 7.
Extremadura, 62 milions d’euros en vivienda. Perdó, aquí..., 45,
en aquesta; justament a la roda de premsa parlaven de 62. És
igual, la pàgina, 45 milions d’euros. Llavors hi ha els de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, sap que ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Nosaltres, 7, 7.

També el sector de la construcció -i acab, Sra. Presidenta-
agrairia una empenta social a la rehabilitació, en una conjuntura
que s’ha d’aprofitar no és el moment ara per arrufar-se. Avui
mateix sortia que les ITE no acaben de sortir a l’Ajuntament de
Palma. La Llei del sòl prefereix legalitzar allò ilAlegal que
animar a la restauració.

El PP també demanava l’any 2010 10 milions per a la Llei
de barris. Zero. 

En agricultura, aquest sí que torn a dir que és un dels més
respectats pel Govern, no sé si haguéssim presentat esmenes a
la totalitat si només fos pel departament d’Agricultura, o potser
sí, perquè la Llei de sòl rústic torna a agafar com a referència
per convertir-lo en sòl residencial i d’especulació com un sòl
edificable, però no estrictament per les polítiques
mediambientals. Les finques com a solars, sí que en tot cas hi
tenim esmenes.

En definitiva, i acab, Sra. Presidenta, el retorn de les
polítiques desenvolupistes de sempre, insensibles al paisatge, al
medi ambient i a la biodiversitat, i misèries diverses en matèria
d’inversions. (...) conseqüència mereixedores del nostre rebuig
del pla, de la nostra esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció, ara, per part del Govern, obrint una qüestió
incidental. Té la paraula el conseller Sr. Gabriel Company per
un temps de quinze minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
i senyors diputats, jo el que procuraré ara serà fer una exposició
breu, lògicament, perquè el temps també és el que és, del que
són els pressuposts de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l’any 2014, un pressupost que puja a
287.523.225 euros, la qual cosa suposa un increment d’un 4,5%
del pressupost en relació amb el 2013, pressupost que a més es
distribueix, com saben vostès, per una sèrie de direccions
generals que ara els comentaré destacant un poquet les
principals coses que es faran dins cada direcció general, i
lògicament amb tota seguretat em deixaré bastants coses.

Hem de recordar que hi ha unes aportacions que fa la
conselleria a les empreses públiques adscrites, que són en total
unes aportacions que pujaran 148.768.497 euros, és a dir, quasi
un 52% del pressupost total de la conselleria està dins empreses
públiques.

Quant a la Direcció General de Medi Rural i Marí, hem de
dir que amb un pressupost de 39.443.672 euros el que fa és
mantenir el compromís del Govern amb el sector primari de les
Illes Balears. En aquest sentit per a l’any que ve es preveuen uns
44.154.000 euros en tot el que és el desenvolupament de la
política agrària comunitària amb ajudes a través del FOGAIBA,
que és l’empresa que es cuida d’aqueixa tramitació de les
ajudes. A més des d’aqueixa direcció general es continuarà
apostant per la implementació de la gestió telemàtica per
facilitar els tràmits als pagesos i als ramaders. També es manté
el pressupost en tot el que està relacionat amb el control de
plagues que afecten la nostra comunitat i en el suport als
productes amb denominació d’origen i qualitat de les Illes, i vull
recordar especialment que si no hi ha res de nou durant el 2014
es concretarà el reconeixement d’una nova identificació
geogràfica protegida com és l’ametlla de Mallorca. 

Per l’empresa pública SEMILLA el que feim també és
mantenir les partides per garantir l’execució de les campanyes
oficials de sanejament ramader, de llengua blava, de vaques
boges, d’Aujeszky, etc., com s’ha fet ja durant el 2013, i també
campanyes de difusió dels productes de les Illes Balears.
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Quant a la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, el pressupost d’aquesta direcció
general per a l’any 2014 puja un 5,86% en relació amb el del
2013, i arribarà a una quantitat de 6.904.569 euros.
S’incrementa també el pressupost transferit de la direcció a
l’empresa pública IBANAT, fonamentalment per crear una
partida específica per a la recuperació de zones cremades. 

Aquí ja puc contestar d’entrada, crec que ha estat el Sr.
Alorda que deia que hi ha una diferència de 15 milions a
120.000; és que si ho mira estarà dins l’empresa pública, no hi
ha..., supòs que deu entendre que no hi ha aqueixa reducció.
M’imagín que amb pura sensatesa ho veurà, si ho analitza així
com toca; supòs que no ha tengut temps d’analitzar-ho amb
profunditat, perquè vostè els pressuposts sí que els domina; una
altra cosa és que després faci anar un poquet l’oli cap allà on li
interessi, i estic convençut que els domina i que trobarà aquestes
partides reflectides en els comptes d’IBANAT. No puc dir,
potser, el mateix d’altres persones, que he sentit comentaris que
el que demostren és que efectivament no entenen de pressuposts
ni se’ls han llegit, però després hi faré esment.

Al marge de les competències d’aquesta direcció general
s’actuarà, com s’ha fet fins ara també, de manera implacable
contra els culpables dels incendis, i continuarem, de fet com
estan fent també, amb campanyes de prevenció i conscienciació,
i s’adoptaran mesures preventives com la informació sobre les
cremes o l’ús de fumadors en el cas de la gent que està
relacionada amb el món de les abelles, o la neteja de boscos.
També s’acabarà l’elaboració del quart pla de prevenció
d’incendis i s’aprovarà definitivament el Pla forestal de les Illes
Balears. He sentit en aqueixa part de la bancada moltes vegades
gent que deia que no ho faríem, que no estava fet; bé, el vàrem
presentar ja fa una sèrie de setmanes, ara s’està presentant a
Eivissa i a Menorca, i s’aprovarà si no hi ha res de nou ara, dins
els primers mesos de l’any 2014, la qual cosa supòs que
aprofitaran els que han estat dient que no ho faríem per també
reconèixer-ho.

Per altra banda s’incrementa la partida destinada als espais
de rellevància ambiental, bàsicament per poder acabar la
redacció dels plans de gestió dels 138 llocs d’interès comunitari,
els de la Xarxa Natura de les Illes Balears. Haurien d’haver estat
fet ja fa una sèrie d’anys, però no ens trobàrem res començat, i
ho diu la mateixa normativa europea. Es mantenen les partides
destinades a la qualitat ambiental, al canvi climàtic, a l’educació
ambiental, a la qualitat de l’aire i a la protecció d’espècies. Per
tant es mantenen totes i cada una d’aquestes, no hi ha cap
disminució, tot al contrari.

Pel que fa a l’Institut Balear de la Natura, IBANAT, que
coordina totes les tasques de prevenció i extinció d’incendis a
les Illes Balears, el pressupost global per a l’any 2014 també
s’incrementa un 6% respecte al 2013, i això és sobre els
pressuposts conjunts entre IBANAT i la fusionada Espais de
Natura Balears. En el capítol d’inversions es passa de 369.570
euros a 1.071.527 euros. Es preveuen altes d’immobilitzat de
vehicles, instalAlacions en centres de treball per valor de 390.000
euros. També em question com es poden fer esmenes, és a dir,
com es poden fer declaracions, com s’han fet fins i tot avui,
dient que no tenen els mitjans necessaris els nostres agents de
medi ambient i la nostra gent d’IBANAT, i com a la vegada es
poden presentar esmenes per demanar que se’ls retiri. És a dir,

ens ho hauríem de fer mirar, ens ho hauríem de fer mirar perquè
si no l’únic que demostra és que no s’han llegit els pressuposts,
i això molesta. Vostès m’han fet esmenes que em demanen que
llevi precisament aqueixes inversions als agents de medi
ambient. Sí senyor, estan fetes. Per tant això sí que és..., vaja,
més clar que l’aigua. Per tant, coses que també em duen a
entendre que efectivament, com ha dit el Sr. Borràs, han fet
copiar y pegar en moltes ocasions, a part de molta poesia, que
veig que li agrada.

També es destinarà una partida especial de 300.000 euros a
la restauració de la zona incendiada d’Andratx i Estellencs com
una primera fase per després anar fent totes les actuacions que
també s’han definit sobre el pla que s’ha de fer a mig i llarg
termini.

Quant a la Direcció General de Recursos Hídrics, té un
pressupost de 78.591.814 euros; també s’incrementa en relació
amb el pressupost d’enguany, i hem de destacar la inversió que
es farà en actuacions de depuració, de sanejament i
manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua. Es
preveuen inversions per un import d’1.095.000 euros en matèria
de depuració, 745.000 euros en millores de proveïment, i
750.000 euros per noves actuacions en neteja de torrents.

També fa falta no haver-se mirat el pressupost per venir a dir
que no hi ha noves inversions i que no s’ha fet res, com he
pogut també llegir al Diari de Sessions de les comissions. Fa
falta estar en els ennuvolats, perquè si precisament una persona
que és de Menorca no sap que s’està fent una depuradora nova
a Ferreries, que fa anys i anys i anys que es demana, o que s’ha
fet un plurianual amb inversions de fins a 15 milions d’euros
dins enguany 2013, i que per a l’any que ve es comencen uns
plurianuals per valor d’uns 32 milions d’euros, només vol dir
que no s’han llegit els pressuposts o no s’han entesos, que
també pot ser. 

A més, a través del cànon de sanejament el pressupost
destinat a la conservació i al manteniment de les depuradores
s’incrementa en 828.000 euros, passant aquest capítol, només
aquest capítol, a un pressupost de 32.738.641 euros. També
s’incrementa la partida destinada a les tasques de seguiment de
l’estat de les masses d’aigua; s’hi destinaran 415.000 euros en
el 2014, en comparació als 84.850 que hi teníem enguany, per
tant representa també un increment important. I en compliment
de les obligacions que ens imposa la mateixa legislació d’aigües
i la directiva marc de l’aigua, es duran a terme les tasques
relacionades amb l’estat qualitatiu i químic de les aigües
subterrànies, l’estat ecològic i qualitatiu de les aigües
superficials, torrents i aiguamolls, i l’estat químic i ecològic de
les aigües costaneres, com també tasques de manteniment de la
xarxa piezomètrica. I així mateix es revisaran i actualitzaran les
dades del Pla hidrològic, perquè també la normativa ens diu que
per a l’any 2015 s’ha de fer una revisió. I l’empresa ABAQUA
destinarà, a més, 1 milió d’euros, el doble del que teníem
enguany, a la partida destinada a les actuacions de neteja del
litoral i de les aigües costaneres.
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Quant a la Direcció General d’Ordenació del Territori, amb
un pressupost de 2.347.340 euros, hem de dir que aquesta
direcció general no preveu, com és lògic, ni ha fet mai grans
projectes d’inversió; una vegada hagi acabat la tramitació de la
Llei d’ordenació i ús del sòl en el Parlament i que el Parlament
l’hagi aprovada, un dels principals objectius d’aquesta àrea serà
avançar en la redacció dels reglaments, tant elaborant els
reglaments pel que fa als aspectes reservats a la competència del
Govern, com colAlaborant amb els consells en el desplegament
reglamentari que els pertoca. 

Per altra banda es continuarà la promoció de la
implementació de noves tecnologies en el planejament i a la
gestió urbanística, posant a l’abast de les administracions
públiques la cartografia del Govern i les eines tecnològiques
adequades per tal d’optimitzar els recursos existents, assolir la
interoperabilitat de les dades territorials i millorar l’eficàcia de
la gestió pública. I encara que no tengui un reflex a la despesa
pressupostària, també hem de destacar la creació del que ha
estat l’entitat pública empresarial Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SITIBSA, que implica l’extinció
de la societat pública mercantil SITIBSA i la creació d’un nou
ens, un nou ens que és el mateix que hi havia, realment.

Direcció General de Transports i Carreteres; amb un
pressupost de 114.186.603 -això suposa pràcticament un
10,31% més del que teníem en el 2013-, aquesta direcció
general és la que té una major dotació econòmica dins tota la
conselleria. Hem de remarcar també que al projecte de
pressuposts del 2013 no es reflectien les competències en
carreteres dins aqueixa direcció general, ja que varen ser
assumides a mitjan exercici. 

Quant a transports, el pressupost s’incrementa en 3,5 milions
d’euros respecte de l’any 2013, bàsicament a causa de
l’augment en el capítol d’inversions. Hi figuren, d’una banda,
2 milions d’euros per la despesa plurianual per a la construcció
de la via verda Manacor-Artà, que SFM haurà executat si no hi
ha res de nou aquest estiu que ve; i de l’altra hi ha 150.000
euros per inversions tecnològiques del Consorci de Transports
de Mallorca. Hem d’esmentar també que continuam mantenint
l’ajuda per a residents de Sóller i Fornalutx per la peatge del
túnel de Sóller, que serà 1,5 milions d’euros com el 2013.

El pressupost del capítol de carreteres s’incrementa 7,1
milions d’euros respecte de l’any 2013. Es preveu la inversió de
3,3 milions d’euros per acabar les obres en carreteres de
titularitat del Govern abans de cedir-les als consells, i així
també està previst millorar el drenatge de Puig d’en Valls a
Eivissa, millorar el ferm entre Eivissa i Sant Josep, acabar la
bassa de l’aeroport d’Eivissa i estabilitzar els talussos de la
carretera de Palmanova a Peguera. I per al pagament de les
concessions de les carreteres a Eivissa s’invertiran 28,5 milions
d’euros, 9 milions més que en el 2013; d’aquesta manera es
pretenen regularitzar els pagaments pendents per aquest
concepte.

Quant a transport, també voldria dir al Sr. Borràs que és
totalment fals el que ha dit. És a dir, nosaltres no tan sols no ens
hem carregat el transport públic sinó que l’hem millorat, i l’hem
millorat de forma important, i si vostès hagués tengut esment
només a llegir les nostres declaracions o a mirar, fins i tot si
s’hagués volgut interessar demanant la informació, veuria que
l’any 2010, quan governaven vostès, destinaven 10 milions
d’euros de pressupost a transportar 8,2 milions de passatgers, i
l’any 2013, enguany, n’hi hem destinat 6,5 i n’hem transportat
9,5, de milions de passatgers. Per tant bastant més que els que
transportaven vostès amb bastants menys doblers, i, a això,
l’únic que se li diu és gestió, és eficiència dins la gestió. Per tant
li torn repetir que he de suposar que no s’han llegit bé aquests
pressuposts.

Hi ha més coses dins tot el tema de pressupost, n’hi vull dir
una altra. Vostè ha esmentat, perquè intenta dir que sempre ens
carregam els consells de Menorca, d’Eivissa i de Formentera...

(Remor de veus)

Vostè..., vostè sap el que es destina, vostè sap el que s’ha
negociat en temes de transports per a Menorca, per a Eivissa i
per a Formentera? Està negociat, el que passa és que supòs que
tampoc no es deu haver interessat a saber-ho: 1.259.000 euros
a Menorca, 1.024.881 a Eivissa, i 115.188 a Formentera. La
millor esmena presentada per la diputada de Formentera en
demana 100.000, i resulta que el conseller d’Hisenda ha pactat
fa una sèrie de setmanes que n’enviarà 115.000. És a dir, on
estam? No ens ho hem mirat? Estam en els ennuvolats, enlloc
d’estar per dins els boscos cremats fent poesia, haurien
d’estudiar a veure on hi ha tots els números, perquè si no, el que
passa és que, com va dir vostè a la comissió, els pressuposts són
opacs, opacs, escolti, o tal vegada no els ha entès. 

A mi el que sí m’ha preocupat és una cosa, de tota aquella
sala on jo vaig explicar els pressuposts, la majoria de gent les
entengués i vostè no. Aleshores quan això passa, tornam que ens
ho hauríem de fer mirar una miqueta, a veure què ha passat. I
com va dir un company seu de partit a nivell estatal, si fa falta
podem donar una sèrie de classes particulars qualque horabaixa
que “en dos tardes y dos horas lo arreglaremos”.

I em falta la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura. Jo
li negaré que nosaltres quan vàrem aterrar aquí ens trobàrem el
que ens trobàrem, ho sabem perquè de vegades n’hem parlat
amb el Sr. Carbonero que n’era el director general. 51.022.531
euros de deute. I li reconec que l’anam traient així com podem,
de la millor manera que podem. Duim 2,5 milions d’euros
enguany per acabar de resoldre pressupostàriament totes les
solAlicituds que hi ha, amb això, si no hi ha res de nou, ho
deixarem tot tancat. Vàrem haver de tancar les línies perquè
eren línies que estaven obertes, que quasi els deien pasen y
disfruten i no hi havia cap duro, no hi havia pressupost, no hi
havia pressupost, perquè ni vostès ho varen poder arreglar, ni ho
hem pogut arreglar nosaltres mitjançant els nostres pressuposts
fins l’any que ve, Sr. Carbonero, això és així, i em sap greu no
poder-ho arreglar abans, ara l’any que ve amb els 2,5 milions
d’euros que tenim, resoldrem totes aquestes línies i s'aniran
pagant i intentarem que sigui de la forma més ràpida possible.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / fascicle 3 / 18 de desembre del 2013 5009

 

Dins aquesta direcció general, continuarem tramitant les
reserves estratègiques de sòl i també ... home!, si hem fet alguna
cosa, ha estat posar a disposició de tota la gent tot el parc
d’habitatges que té IBAVI, de protecció oficial. Vostès em
diuen que n’hem de construir més. Escoltin, no en venem ni
una, no hi ha ningú que en vulgui comprar ni una. I lloguers en
tenim encara, els hem posat tots en lloguer a 150 euros i encara
en tenim, no els veuran acabats. Per tant, no tornem fer volar
coloms. Si són necessaris hi seran. I la resta que tenim, ho saben
perfectament vostès i, si no, és molt bo d'explicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’acabar.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, acab. Gràcies Presidenta. Avui en dia, ens agradi o no, el
preu de l’habitatge lliure està per davall del preu de l’habitatge
de protecció oficial. Per tant, qualsevol persona se’n va a
comprar un habitatge lliure. Haurem d’esperar que les coses
canviïn per fer una altra política, una política un poc més àgil
que no ens faci quedar-nos un solar de 23 milions d’euros a
Campos, on hi havia quasi 500 habitatges sense vendre.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica. Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Damià Borràs per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, potser jo faig poesia, però
la realitat és un drama i la seva relació amb el Parlament és un
sainet. 

Jo abans li he dit que vostè no feia polítiques
mediambientals i aquí acaba de fer un exercici mediambiental
sostenible. Reciclar la seva intervenció a la comissió, perquè el
que ha fet és una compareixença en comissió per explicar els
seus pressuposts i no el debat que ara i aquí hem de tenir, que és
el debat sobre les esmenes. 

(Petit aldarull)

No estam parlant ara del seu pressupost, sinó de les nostres
esmenes. Qui parla és l’oposició i el Govern contesta. I vostè
aprofitarà el torn de contrarèplica, quan no tengui dret
l’oposició a intervenir, per contestar. Per treure la falç i segar
les actuacions de l’oposició. I aquestes no són les regles
parlamentàries, açò no és la norma. La norma és venir aquí i
justificar per què no accepta, com entenc que no acceptarà, les
esmenes de l’oposició. És a dir, el món a l’inrevés, falta total de
respecte a l’activitat parlamentària, perquè no ha fet res més, a
part de dir-nos ignorants, jo possiblement no coneixeré el
pressupost, possiblement seré ignorant en mecànica
parlamentària, però almanco tenc respecte per les normes
d’aquest parlament.

Vostè ha dit que nosaltres fèiem esmenes per baixar el
pressupost de l’IBANAT. No, nosaltres afectam esmenes del
pressupost de l’IBANAT perquè vagin a actuacions concretes
i de les àrees, perquè el que fa vostè en els seus pressuposts, en
totes les partides, és fer grans calaixos de sastre, que després
maneja d’una manera fosca, obscura, sense possibilitat de
control fins la liquidació. Per tant, mai no sabem ni en matèria
d’aigües, ni en matèria forestal, ni en matèria d’agricultura, en
cap de les àrees de la seva responsabilitat, en què gastarà els
doblers. I si no ho sabem nosaltres, no ho saben els ciutadans de
les Illes Balears, no sabem quines són les prioritats polítiques a
l’hora de gestionar el pressupost. I com que no ho sabem, la
primera responsabilitat que tenim és establir les nostres
prioritats a través de les afectacions del pressupost. Però açò és
un altre debat, és el debat de globalitat. I vostè aquí ha contestat
el debat de totalitat amb solucions parcials, criticant les esmenes
parcials dels pressuposts, perquè evidentment allò que no ha fet
ha estat justificar la seva línia estratègica política de la
conselleria, tan sols ha aprofitat per criticar l’oposició

Miri, diu que hi haurà molts de milions d’euros, 1,9 per a
Menorca, no sé quants per a Eivissa, no sé quants per a
Formentera en matèria de transport públic. Açò serà a la Llei de
finançament, no és als seus pressuposts. I aquesta és una
voluntat en aquests moments i possiblement allò que anirà a la
Llei de finançament serà indeterminat, indefinit, no precisament
per a transport públic. Aquests són els comptes de la vella que
fa el Govern, per justificar una llei de finançament que no és
positiva per a cap dels quatre consells, per a uns millor que els
altres, però per a cap dels quatre consells, perquè evidentment
és una llei de finançament regressiva de les competències dels
consells en favor del Govern, polítiques de recentralització, no
a favor de Mallorca, sinó en contra dels consells i que són dues
coses bastant distintes i diferents. Com vostès, que no fan
política de millora del transport públic, fan política de
destrucció del transport públic. Clar que hi ha més gent
possiblement en algunes línies, perquè algun mode de transport
s’ha vist afavorit per la penalització dels altres modes de
transport públic, perquè com que n’hi ha que funcionen pitjor,
i vostè em contestarà quan jo no tengui dret a replicar-li, per dir-
me que açò és fals. Feim el debat a l’inrevés.

I vostè parla d’herències, de com s’ho va trobar. Vostè parla
d’herències, quan enguany s’ha trobat un mort, un mort molt
feixuc a la seva conselleria, traspassat de la Conselleria
d’Administracions Públiques, que són les carreteres del Sr.
Matas. I aquesta herència és un increment del pressupost de la
seva conselleria? No, és un mort que li han carregat a vostè, un
mort molt feixuc que duim damunt les espatlles d’aquesta
comunitat i un mort que duim carregat perquè el conveni del 98
encara no està resolt, perquè en aquest mateix parlament, en
aquesta mateixa tribuna, es va dir que les quantitats que es
posen en els convenis són simbòliques, són per posar alguna
cosa, perquè al final les obres valen el que valen i algú les
acabarà pagant. Açò s’ha dit en aquesta seu parlamentària fa uns
anys i així ens va encara amb els convenis de carreteres i tots els
altres convenis d’aquesta comunitat.
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Vostè diu que s’han trobat allò que s’han trobat. Si
aixequéssim les estores d’aquesta comunitat, davall les estores
també les hauríem d’enviar a Via Alemanya, allò que ens hem
trobat en aquesta comunitat funciona. Aquesta comunitat, Sr.
Conseller, no comença amb vostè ni acaba amb vostè. Vostè fa
dos anys i mig que és conseller, dues terceres parts de
legislatura, comença a ser hora que parlem de responsabilitats
pròpies i no tant d’herències, du dues terceres parts de
legislatures, és a dir, ja estam caminant cap al final de les
possibilitats polítiques, com li ha dit el Sr. Alorda, li queda un
pressupost útil per a les Illes Balears, li queda un pressupost per
fer les actuacions que va prometre el Partit Popular en el seu
programa electoral, moltes d’elles, afortunadament no tindrà
temps, ni capacitat per poder-les fer.

Vostè ha començat tractant-me d’ignorant. Jo acabar, no el
tractaré d’ignorant, evidentment que no, perquè vostè ignorant
no ho és, simplement demanant allò que vostè en la vida civil,
sembla que vostè quan va ser nomenat conseller es va oblidar de
la vida civil, allò que a la vida civil reivindicava, ho apliqui en
la seva gestió de govern. És a dir, eficiència, eficàcia, capacitat
i treball a favor dels ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica el Grup Parlamentari MÉS té la paraula
el Sr. Antoni Alorda per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, certament una part
d’una esmena a la totalitat té a veure amb sensibilitats, amb
prioritats, amb la nostra discrepància, amb les seves polítiques
desenvolupistes, d’amnisties urbanístiques, però naturalment té
una part pressupostària, ja que vostè no hi ha entrat en la
primera intervenció, parlem-ne de l’altra.

Jo comentava ahir els pressuposts d’Extremadura perquè fa
una referència enguany. Sap què dedica a agricultura
Extremadura, Sr. Conseller? 711 milions. Així com té menys
població i menys PIB que nosaltres, té més territori que
nosaltres, 711 milions d’euros. Després hi ha l’Estat. Nosaltres
39, vostè 39 i els ha salvat. Li he dit que faríem un èmfasi en
alguns aspectes, però els ha salvat, dins la misèria d’allò que
gestiona aquest país, amb més d’un 50% de PIB més que
Extremadura, eh?, tenim molta més riquesa, reparteixin-la,
repartim-la, que hi hagi una prosperitat compartida a part de la
riquesa que cream. Ens esllomam els illencs per crear riquesa.

Què dedica a Foment?, només el conseller de Foment, 380
milions i busques; en infraestructures, 433; en habitatge 45;
1.189 milions d’euros tan sols en aquests tres aspectes, Sr.
Conseller. Compari-ho, vostè és del Partit Popular, vostè té
majoria absoluta a Madrid. Vostè té uns ressorts per resoldre
coses, immediatament amb un article que fins que no es resolgui
el sistema de finançament, farà qualque cosa. I ve aquí i ens diu
que si ens paguen el conveni del 98, vostès són uns grans
gestors i han aconseguit que es compleixi una sentència, en part,
que es compleixi una sentència en part, un grapat d’anys
després. Extraordinaris i tots hem d’aplaudir amb les orelles.

Bé, li agraesc que m’hagi apuntat que he interpretat els
pressuposts. Jo li confés, és ver que una part del gran programa
ha canviat de seu. Però pensi que els programes es comparen a
nivell internacional pels seus (...). I jo li dic, el 533D, de parcs
naturals, vostè li diu parcs naturals al 533D, que a tot Espanya
després es mira quin és el programa 533D dels altres indrets i
vostè l’ha deixat en 120.000 euros. És ver, tot el 533, el gros,
conservació del medi ambient, és ver, hi ha hagut una part que
se n’ha anat a una altra banda; però anem al global, al global del
533 gastàrem l’any 2010 de l’ordre de 40 milions i ara aquí n’hi
ha 24, el global del 533. El 533 l'ha mogut dins, però s’ha
mogut aquí.

Vostès totes les polítiques estrictament mediambientals els
han desmantellat. El vull felicitar pel Pla forestal, jo crec que és
molt bo que hi hagi un Pla forestal, però si desmantella qui l’ha
de complir, farien molt més bona feina per implantar aquesta pla
forestal amb la gent que teníem, que no amb molta menys gent.
Tot i que sé que vostè prefereix contractar a l’exterior. Per cert,
vostè ens diu “no, no és ver que baixem”, clar, vostè compara
amb l’any passat. Jo compar amb l’any 2010, senzillament
perquè quedi clar. No baixam respecte de 2013, sí baixam
respecte de l’anterior legislatura. I el PP estava molt decebut
l’anterior legislatura, Sr. Conseller. La Sra. Soler ens deia, "oh!,
els del PSM nosaltres pensàvem que gastarien molt en medi
ambient, que estic de decebuda, nosaltres gastarem molt més!"
I ens va fer un cartipàs d’esmenes per millorar! I tot ha baixat.
Disculpes? No, no, no, el PP fa el mateix que havia vengut a fer,
que faria el que fa, ... bé, jo em perd amb els circumloquis
aquests, però la qüestió és que..., no sé si també el ca
d’Unamuno ho entén, però nosaltres no ho hem entès.

Vol dir que no pot fer polítiques de lloguer un poc més
agressives? Vostè diu que sobren, no em dirà que sobra la
quantitat de gent que no té casa a Mallorca, això no m’ho dirà,
la llista d’espera hi és. 45 milions Extremadura, 7 milions les
Illes Balears. Hi ha més gent allà que aquí que cerca casa?
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Bé, no ha entrat en els temes del transport públic, de les
inversions. Vostè renuncia a les inversions en aquests
pressuposts en matèria de transport públic. Deia la Sra. Mato,
crec que aquesta setmana, inaugurant Barcelona-París, que el
tren és la modernitat i els països que no creuen en el tren no
creuen en la modernitat. Realment pareixia un discurs del segle
XIX, però ho deia aquesta setmana la ministra inaugurant una
línia de tren. Vostès no hi creuen, han pujat molt el cost de la
gent que paga avui per un tiquet, moltíssim, moltíssim, paga
moltíssim més que no pagava l’anterior legislatura, i hi ha
serveis que han millorat, l’electrificació que li deixarem per
inaugurar, certament ha millorat, d’això no hi ha cap dubte,
aquell tren diesel on havies d’entrar d’amagat, a les fosques,
mentre treia fum en un parc pensat per estar electrificat i havies
d’entrar a les fosques dins el tren, ha canviat, ha canviat,
evidentment. Ara, el tren fins Alcúdia, de l’esmena de l’any
2010, la supressió dels passos a nivell de Petra, de Sineu del
pressupost del 2010...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, acab Sra. Presidenta. La seva promesa a Cala Ratjada el
2010. Santanyí, esmena del Partit Popular 2010, tren a Santanyí!
No l’he vist, no he vist el de Son Espases, no he vist els
soterraments que prometia el Sr. Rotger a Inca, els que ja tenia
clar el Sr. Pastor a Manacor. M’ho explicarà o ja ho farà el
2015? En tot cas crec que allò que hem de fer és una gran
ambició en matèria de medi ambient i canviar, com a mínim
l’actitud, ja ens agradaria, però no és qüestió de doblers, és
qüestió d’actitud. I ja seria un gran canvi en aquest país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació ara per part del Govern. Té la paraula el
conseller Sr. Gabriel Company per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Jo si vostè vol, Sr. Borràs, canviam les normes i no li contest res
i no estarà ofès si li faig una contrarèplica. Com bé ha dit vostè,
això va començar abans de què jo arribàs i continuarà després
que jo arribi. I vostès devien fer el mateix que faig jo ara fa
quatre anys. Per tant, no em vengui a dir que hem inventat res.
Vostès devien fer exactament el mateix, ben el mateix o pitjor,
per tant, no em venguin amb coverbos. Vol que li contesti o no?,
perquè si li contest li hauré de dir les quatre coses que vol. I
després..., quan toca, quan toca, només faltaria. No em toca ara?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

No, idò ... L’actitud d’imposició de segons quins diputats
pareix ser que no vol que parli. Si vol no li contest absolutament
a res, perquè no li agradarà el que li diré, és lògic que no li
agradi...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet!

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Ha començat el Sr. Borràs la seva intervenció dient un poc
de tot. Jo li he dit que li agrada fer, per allò que he pogut veure,
molta poesia, els boscos cremats, si no deixa veure el bosc
polític. Ja li he contestat, jo crec que el problema és que ell no
ha vist els pressuposts i si els ha vist, no els ha entès. De fet, a
mi m’estranya que tenguin la pell tan prima, quan aquí no es
cansa de treure cosetes seguit seguit a segons qui. Efectivament
no li he pogut contestar abans, els incendis s’apaguen a l’hivern,
efectivament, Sr. Borràs, no importa ens ho conti. Però és que
a vostè el treuen de les quatre frases de tota la vida, si li llevam
això, tota la vida estaríem allà mateix. Els incendis s’apaguen a
l’hivern i estam fent aquesta feina, d’acord? Jo estic content que
a més algunes coses no els semblin bé perquè veuen que
funcionen i a vostès els agradaria que no funcionassin.

Vostè m’ha demanat què es pot fer amb més i amb menys
doblers. Miri, l’Escorxador de Palma costava 1 milió d’ euros
a aquesta comunitat, al Govern d'aquesta comunitat, i ara n'hi
costarà com a molt 200.000 euros i fan millor feina de la que
feien quan vostès el gestionaven. La Comissió Balear de Medi
Ambient que vostès tenien, em vaig trobar 777 expedients
oberts, pràcticament ho duim al dia. Serveis Ferroviaris de
Mallorca, vostès a part de tenir-hi dos gerents, perquè no es
fiaven entre vostès mateixos, hi varen arriar dos gerents i es
varen gastar 30 milions d’euros el 2010 per transportar 5
milions de viatgers. El 2013 n’hem reduït 6 i en transportam
5,5. Tornam tenir un exemple de bona gestió. El Consorci de
Transports de Mallorca, el CTM, ja li he dit, transportam 9,5
milions de viatgers, 1.300.000 més que vostès amb 2,5 milions
d’euros, perdó amb 3,5 milions menys de cost. El darrer és el
Centre d’Interpretació de Cabrera, vol eficiència que vostè em
demanava? Quan vostès governaven costava 1.150.000 euros,
ara ens en costa 300.000 cada any. La gent que va a Cabrera,
13.757 l’any passat, enguany 16.473. En definitiva, podríem
seguir amb exemples i més exemples d’allò que és l’eficiència,
el que jo feia a la societat civil, sí senyor, com que vostè no hi
ha perdut el temps en la societat civil, sempre ha estat per aquí
dins, no sap què és gestionar a la societat civil, aquest és el seu
problema, Sr. Borràs, d’acord?

(Alguns aplaudiments)
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D'acord? I ho he intentat, ho he intentat jo, dur el que vaig
aprendre a fora amb trenta anys d’experiència, d’experiència
meva, pròpia formada, dur-la cap aquí i cada dia intent fer-ho.
No com altres que vénen aquí per endur-se’n, deia, d’acord?, i,
si volen que parlem de vies alemanyes,...

(Remor de veus)

...en podem parlar i de vies alemanyes i d’on sigui, no faig
comptes anar-hi a la Via Alemanya, faig comptes deixar una
bona gestió, d’acord?, i li ho dic amb la cara ben alta i només
empraré els recursos que tenc, Sr. Borràs...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

...m’entén?

(Alguns aplaudiments)

Ara, també li vull dir, també li vull dir, actuacions que
nosaltres feim, crec que estan perfectament clares, no sé si
podrem dir el mateix d’alguns de vostès d’aquí unes
temporadetes, eh?, per la qual cosa...

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

...ja que volen que juguem així, hi jugam.

Sr. Alorda, a Extremadura, efectivament, en agricultura
gasta molt més, però el que pesa agràriament, li diré més,
proporcionalment, segurament no rep més que nosaltres, eh?, en
quantitat d’hectàrees, en quantitat de cultius que té, en quantitats
d’animals que té. Per tant, no podem comparar. Pel que
nosaltres lluitam és per pujar aquest 39 milions d’euros que
vostè ha dit, per pujar-los i crec que estam en bona línia per
pujar-los quan totes les altres comunitats autònomes
possiblement hagin de tornar enrere.

Jo el que li he volgut dir, nosaltres ens hem trobat, i a la
primera intervenció no li he pogut contestar perquè tenim també
el temps que tenim, ens hem trobat amb una sèrie de gestions
fetes anteriorment que a Madrid no se n’han fiat, de fet, hem
hagut de patir, el darrer ha estat el Consell de Ministres de
divendres passat va aprovar l’esmena que envià dels 35 milions
d’euros del tramvia, poder-los passar al tren, i nosaltres fins ara
ens hi hem estat pegant, però quan entràrem vostès desviaren
aquells doblers a despesa en tren i no ho podien fer perquè no
ho tenien firmat i ens demanaven que els tornàssim, això ho
hem arreglat ara, fa quinze dies, és a dir, després d’un parell

d’anys de batalla de ver i també hem tancat el conveni dels
3.940.000 euros i de fet, ja tenim la transferència autoritzada.

Vaig acabant, perquè estic fora de temps i em sap greu no
poder-li contestar a tot, però, miri, el capítol de medi natural, Sr.
Alorda, ha pujat un 6% en global i pràcticament a cada partida
ha pujat, per tant, contradiu totalment que haguem pogut baixar
a algun lloc, que no és suficient?, jo sempre ho he dit que no,
segurament no ho és suficient.

Després només dir-li..., l’esmena socialista, la 14322, si no
ho tenc mal anotat, proposa enviar 1.410.000 euros al
manteniment de la Serra de Tramuntana, llevant 1 milió d’euros
als mitjans contra incendis aeris, als mitjans aeris, és a dir,
llevar els avions, 50.000 als d’educació ambiental, 10.000 als
destinats als projectes d’inversió dels AMAS, 40.000 de residus,
50.000 a qualitat ambiental i 200.000 de Secretaria General,
també d’inversions als AMAS i aplicatius informàtics, és a dir,
vostè em lleva del pressupost dels avions per fer programes de
gestió i manteniment de la Serra que es fan i que se’n podrien
fer molts més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, ha d’acabar.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

...vostès destapen un forat per tapar-ne un altre, però és que el
que destapen és molt pitjor, és molt més gros. Per tant, què li he
demanat jo?, un poc de congruència, és a dir, que aquí tot d’una
que ens asseiem i miram les coses amb una certa informació te
n’adones que s’ha anat a cobrir l’expedient i aquesta
precisament és el que, com deia el Sr. Alorda, al començament
que jo vaig dir, aquesta és la política que em fa oi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Virtudes Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, realment jo tenia preparat un debat de totalitat,
després d’escoltar el Sr. Borràs és que no sé quin debat tenim
ara mateix, si és de globalitat, és de totalitat o un megamix, jo
entenc que vostè no hi està acostumat, però realment, sobretot
des de la seva segona intervenció en què s’ha dedicat a renyar
al conseller, m’ha deixat pasmada que diríem.

Mirin, això és un debat de totalitat, efectivament, què diu
que és una esmena... la seva esmena de totalitat, què diu que
volen?, ens diu que aquests pressuposts no responen a les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears. És la seva opinió,
nosaltres esperàvem que vengués aquí i ens explicassin quina
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alternativa tenen i per què consideren que no responen als
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, perquè el Grup
Parlamentari Popular considera que responen als interessos dels
ciutadans de les Illes Balears i només li donaré dues dades,
només li donaré dues dades.

Primera dada, aquesta conselleria suposa..., és la tercera en
importància, amb un 7,47% del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, després d’Educació, perdó,
després de Sanitat i després d’Educació la conselleria
pressupostàriament més important d’aquest govern és aquesta,
són números, sí, però els números -i ho deia molt bé el Sr.
Alorda- evidencien principis i evidencien prioritats.

Segona qüestió, enguany aquest pressupost ha crescut un
4,5%, podem seguir amb la falAlàcia de comparar amb el
pressupost de l’any 2010, crec que el pressupost de l’any 2010,
n’hi va haver tres, el que aprovaren, el que congelaren i el que
executaren, per tant, no sé amb què ho comparen. Jo sí que li dic
com es diu el pressupost 2010, es diu un milió cent mil milions
de dèficit, i aquest pressupost de l’any 2014 és l’herència del
seu dèficit pressupostari, ni més ni manco. És l’herència del seu
dèficit pressupostari i ja entraren, ja entrarem, no es posin
nerviosos, els números són públics, és així això...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, m’agradaria que guardassin
silenci i deixassin a l’oradora expressar-se lliurement.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, sobretot quan diu veritat. 

Per tant, què feim amb el que tenim?, ho deia molt bé el
conseller, nosaltres realment volar coloms, no en feim volar cap
perquè tenen un vol molt curt, nosaltres el que feim és amb els
sous que tenim fixar prioritats i aquí ve la segona part de per
què consideram que aquest pressupost sí és l’adequat.

Dues qüestions importants, primera, l’increment del
pressupost de la conselleria va fonamentalment a inversió,
177.144.433, és a dir, un 61,6% del pressupost d’aquesta
conselleria va a inversió, bé inversió directa en capítol 6 o bé a
través de les empreses públiques. Crec que és la primera mostra
d’una diferent manera de fer política, nosaltres creim en la
inversió, vostès creuen en la despesa corrent, aquí cadascú creu
en el que creu, jo sens dubte en un govern comunista no hi crec
i crec que la resta del món, si lleva vostè Corea del Nord, ja
tampoc no hi creu. Per tant, els cubans ahí estan, ahí están. Per
tant, Sr. Borràs, em sembla que està desfasat i que vostè al segle
XIX li aniria millor que al XXI, però és igual, no passa res,
tothom té dret a pensar el que vulgui, el problema és que la
realitat es compadeix malament amb determinades idees.

Passem a veure aquestes inversions on van, perquè les frases
bones de dir, és que, Déu ni do!, glaciació política, depredador
del territori, anorèxia pressupostària, en fi, realment vostè com
a filòsof i poeta no té preu, com a analista de pressuposts...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...ja... no, miri, aquest problema no el tenc, en tenc d’altres,
aquest no.

(Remor de veus)

Alguns tenen anorèxia mental, que això és molt més trist i
això crec que té mal remei a més, perquè tots ja som molt
grossos.

Mirin, diferents maneres d’entendre, per exemple, els
recursos hídrics, depuradores, quan arribàrem a aquesta
comunitat autònoma ens trobàrem no només que no hi havia
manteniment de depuradores, sinó és que ni tant sols hi havia un
pla d’inversió de depuradores i el primer que s’ha hagut de fer
és començar per allò més bàsic que és fer funcionar a ple
rendiment les depuradores i hi duim invertits ja entorn a 5,5
milions d’euros en aquesta (...), però és que enguany entre
inversió i manteniment destinarem 55,3 milions d’euros i, per
què?, perquè consideram que la protecció del nostre territori
passa no per grans frases i grans paraules, sinó també per la
política d’aigua, la política de depuració. 

Vostè deia amb molt bon criteri que som una potència
turística mundial, efectivament, ho som i per continuar-ho sent
una de les qüestions que hem de garantir és la qualitat de les
nostres aigües, tant en matèria de sanejament com en tema de
proveïment, i això és el que explica aquest pressupost, no el
medi ambient... vostè ho deia, que el nom no fa la cosa, té tota
la raó, vostès noms li posen a tot, fer coses no en fan ni una, ni
una, i una prova era el que estava passant a les nostres
depuradores, però és que, a més a més, hem aconseguit que
l’Estat, amb una disposició addicional, habiliti crèdit per 74
milions d’euros en inversió de depuradores, sí, senyor, i en
darrer terme comptarem...

(Remor de veus)

Sr. Boned, no faci que li recordi els seus passats
pressupostaris, que no és el debat.

130 milions per revertir una situació d’abandonament, això
són prioritats polítiques. Vostè em pot dir si hi està d’acord o
no, el que no em pot dir és que no es fixen prioritats, que és el
que m’ha dit. M’ha dit: aquest pressupost és fosc i no fixa
prioritats, no sap on vol gastar els sous, no diu on vol gastar els
sous; negre sobre blanc, que la literatura dels pressuposts no és
molt polida, no!, és un rotllo, les memòries dels pressuposts, ...
però els números?, els números canten, 55,3 milions i 74 de
l’Estat, 130 milions, aigua, inversions, 27,2 i a més, hem
aconseguit baixar les amortitzacions en 8 milions.
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Passem al sector primari, aquí afortunadament hem discutit,
el conseller crec que ha defensat perfectament aquesta qüestió,
jo només vull afegir una cosa: la sort que tenim enguany és que
podem començar a pagar el que donem, perquè ens hem passat
els anys anteriors pagant 50 milions de subvencions concedides
i no pagades, i això sí que és el nom no fa la cosa, i tant que no
la fa, la cosa!, perquè si tu a una persona li dius que podrà
disposar d’ics cents de mils d’euros per fer una inversió, fa la
inversió i llavors no li pagues... i el mateix ens ha passat en
habitatge, té un problema, no el té vostè, el problema; el
problema el té el Govern que ve darrere, que això, si m’apura,
és fins i tot secundari, el problema el té el senyor que té unes
expectatives i tal vegada ha de tancar la seva empresa per la
seva irresponsabilitat, per la política de titulars que després
darrere no hi ha res.

Això és el que vostès feien i això és el que nosaltres no
volem fer i per això deim que posam el que podem pagar i ni un
punt més. Seria molt fàcil en tot el pressupost posar molts de
milions, per exemple en habitatge, tots n'estaríem encantats, el
Sr. Conseller i aquests diputats, però, què hem de fer?, tornar als
més de 50 milions de subvencions concedides sense pagar?,
amb 33 milions..., 31 perdó, que varen venir de l’Estat i que no
se sap on són i que a més no són finalistes i, per tant, legalment
no tens res a dir, però l’Estat et diu: “¿y con el dinero qué has
hecho?”, el mateix que ha comentat el conseller que passava
amb el tramvia, nosaltres, aquesta política, no la volem
mantenir, ni podem ni volem i, a més, crec que és enganyar.

Per tant, no ens hi trobaran mai, però és que llavors hi ha un
parell de detalls -i abreujaré perquè s’acaba el temps- que crec
que evidencien on posam les prioritats.

Medi ambient, no volem defugir aquest debat, però els
números canten també. Vostè ha dit una cosa, que m’agradaria
que el missatge subliminal, quan em repliqui, l’aclarís, perquè
s’ha atrevit a dir o a insinuar, perquè..., més o menys, que els
incendis varen ser conseqüència de les retallades o de les
rebaixades de pressupostos a IBANAT. Miri, una dada molt
clara, sap quan gastaven vostès en manteniment, en inversió, en
l’equipatge d’IBANAT en tota la legislatura?, 55.000 euros; sap
quants hem gastat entre el 2012 i 13?, 1 milió; sap quant
gastarem enguany?, 370.000 euros. Això és ajudar al fet que
IBANAT faci la seva feina, una magnífica feina, per cert.

Per tant, mirin, en algunes coses més val pensar el que un
diu abans de dir-ho, ja no per remarcar el que ha dit el conseller
en l’esmena que han fet, que jo em vaig quedar francament
perplexa, que retirem 1 milió d’euros de mitjans aeris!, i com es
pensen que es paguen els incendis?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Els incendis s’apaguen en l’hivern, sí, és veritat, però quan
tens la desgràcia de tenir-ne un, convé que tenguis algun avió
que voli i que tiri aigua, perquè les frases llavors no serveixen,
i vostès, a part de frases, poca cosa.

El tema de transport, vostè li ha donat molta importància,
però crec que les dades del conseller són inapelAlables, més amb
menys, 9 milions i mig de passatgers amb 6,5 milions d’euros;
vostès 8,2 amb 10 milions d’euros, què vol dir?, que som
millors, som capaços de fer-ho millor amb menys. 

Això no és per criticar, és que els números tot sols, s’han de
veure els resultats i crec que els resultats són magnífics, igual
que ho serà la política forestal, perquè a part, ho deia el Sr.
Alorda, d’haver de (...) sous al personal de la comunitat
autònoma, l’eix sobre el qual pivota tota la gestió forestal, tot el
pla forestal, és en la implicació dels ciutadans, en la política del
risc, en el fet que no hagi de pagar la comunitat autònoma per
la gestió dels nostres boscs, sinó que realment siguem capaços
d’implicar els propietaris i això suposa un estalvi, i això suposa
efectivament un canvi de mentalitat, però és la nostra mentalitat,
l’hem exposat a tothom, efectivament, abans d’ahir la directora
general era a Eivissa, crec que feia uns dies havia estat a
Menorca i nosaltres explicam el que volem, ho consideren o no,
això els ho respectam, el que no ens poden dir ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...sí, acab, el que no ens poden dir és que no ho...

En carreteres, sembla que les úniques carreteres del món
deuen ser les d’Eivissa, crec que vostès a Mallorca també en
tenen, de peatge a l’ombra, i.... no, no, no, al final comptarem,
quan un govern dels que alguns dels que hi ha aquí formaven
part, ampliaren de 30 anys a 50 anys els convenis de carreteres
aquests, les concessions perdó, quin cost financer tindrà això?,
perquè això ho feren vostès, eh?, ho feren vostès, és un
interrogant, nosaltres vàrem fer les inversions que crèiem que
havíem de fer i les pagarem, vostès ni fan inversions ni les
paguen, ho deixen al que ve a darrere i això és enganyar
l’electorat. Nosaltres no estafam cap electorat, sinó que ens
dedicam a pagar les estafes que altres varen fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, el Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Damià Borràs per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Per començar per la sublimitat de les
meves paraules tornaré llegir el que he dit a la primera
intervenció i després ho podran comprovar al Diari de Sessions,
he dit “ningú no és responsable d’un incendi, excepte qui el
provoca, no faig responsable al Sr. Conseller, ni fer-hi a prop",
açò és el que he dit, si aquí hi ha missatges subliminals, Sra.
Virtudes Marí,... ja sé que no en fa cas, no li importa, però si
aquí hi ha un missatge subliminal, faci-s’ho mirar, Sra. Marí,
faci-s’ho mirar.

(Alguns aplaudiments)

Partida del pressupost 14456, 100.000 euros, transport
públic a Formentera, partida... esmena al pressupost 14561,
100.000 euros, transport públic a Formentera, 100.000 més
100.000, 200.000, el doble del que diu el conseller que hem
esmenat. Es veu que som molts que no sabem llegir els
pressuposts, es veu que som molts que no feim la feina que hem
de fer, potser jo no l’he feta, vostè tampoc, perquè vostè ha dit
100.000 i són 200.000, en tot cas, això era un debat de
globalitat, perquè evidentment la política de transport és molt
més enllà que una esmena, i 200.000 euros per a Formentera són
insuficients, però evidentment afectam el que podem afectar
perquè podem afectar només de les partides que vostès tenen al
seu pressupost i no podem despullar el transport públic de
Mallorca per vestir el transport públic d’Eivissa, però sí que
podrien repartir la tela del transport públic d’una manera
equitativa a través de la Llei de finançament i no ho han fet,
perquè 1.900 euros per a Menorca són manco del que rebia fa
dos anys Menorca i molt manco del que necessita Menorca i
molt manco del que necessita Eivissa i molt manco del que
necessita Formentera, i 60 milions d’euros, Sr. Conseller, són
manco del que necessita Mallorca, perquè el transport públic
hauria de ser una prioritat d’aquest govern, de qualsevol govern,
a unes illes com les nostres, illes petites, febles i evidentment
amb una pressió humana a l’estiu molt dura i per açò es
necessiten polítiques decidides de transport públic, polítiques
que no hi són.

No havia parlat de residus, no havia parlat de residus ningú
a la primera intervenció, però al final els residus han sortit, han
sortit i aquí han abocat residus a tutiplen a la intervenció quan
ja formalment no podem respondre.

El Sr. Conseller ralla de nosaltres i vostès; vostès, és a dir
nosaltres, l’oposició, som un grup polític, supòs que el Grup
MÉS n’és corresponsable que hem d’assumir la història dels
govern d’aquesta comunitat; el "nosaltres" del conseller, el Grup
Popular, és un grup que va néixer virginal fa dos anys i mig i no
és responsable de la història d’aquesta comunitat! 

(Remor de veus)

Matas era un extraterrestre que va aterrar aquí i ja està, el Sr.
Cañellas, un extraterrestre que va aterrar aquí i ja està, va aterrar
a Bunyola, però a Mallorca. Li he citat dos dels tres presidents
de la comunitat autònoma que ha tingut el Partit Popular, el Sr.
Soler, el tercer, abans del Sr. Bauzá, el Sr. Soler sabem com va
acabar, defenestrat pels seus propis, els altres dos, un considerat
culpable pels tribunals, però que havia prescrit el cas, que hagi
prescrit vol dir que no el poden condemnar, no vol dir que no

sigui culpable, i l’altre va sumant condemnes, Via Alemanya,
aquesta és la Via alemanya, Sr. Company, de la qual li parlava,
no li parlava a vostè sinó de qui desfila aquests dies per Via
Alemanya i els que estan tancats, ...

(Remor de veus)

I si vol, clar, i la Sra. Vallès ahir, avui veig que no hi és, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... parlava, parlava la Sra. Vallès que de petita li deien que els
doblers no naixien dels arbres, però hi ha algú que en aquesta
comunitat sembrava doblers dins pots de Cola Cao per veure si
creixien, i açò és la realitat d’aquesta comunitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I Cabrera, vostès parlen de Cabrera, qui el va fer el centre
d’interpretació de Cabrera? I ara resulta que són els grups
progressistes que malgastaven a Cabrera.

Sí, ho ha dit la Sra. Marí, estic debatent ara amb la Sra.
Marí, però com que vostè no ha aprofitat els seus torns quan ja
no li podíem replicar, evidentment jo he de fer un megamix,
com diria la Sra. Marí i intentar contestar tothom a la vegada, i
evidentment aquí som.

Depuradores, Sra. Marí, tampoc no m’ha escoltat, he dit que
a depuradores ens dedicàvem a gestionar el que hi ha, no li he
qüestionat ni un fil la política de gestió i manteniment de
depuradores, no ho he fet, he qüestionat la política de què no
arribaven els recursos necessaris per a depuradores de l’Estat.
I he dit que fa anys, fa anys, és a dir, per tant el Sr. Zapatero
inclòs, he dit fa anys, per tant corresponsabilitat dels governs
tots. Sectarisme poc, he dit fa anys.

Ara, polítiques de depuració, molt bé, vostè fa un bon
manteniment de polítiques de depuració d’aigües, però vostè
dins aquest govern de polítiques de depuració n’és una aprenent,
perquè hi ha altres consellers que de polítiques de depuració de
personal en saben molt més que vostè.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Sí, estic molt divertit, Sra. Marí, sí, estic molt divertit, estic
molt divertit perquè entre les polítiques de vol baix, les
polítiques de les gavines que volen baix, i les polítiques de vol
gallinaci, que no s’alcen del terra hi ha una diferència molt
important. I el Govern aquest fa polítiques de vol gallinaci,
polítiques que no s’alcen un pam del terra. I en aquest moment
el que necessita aquesta comunitat són manco polítiques d’anar
fent, i Sr. Conseller, em perdonarà, però tots tenim vida abans
de la política i tots tendrem vida després de la política, jo també,
jo també, no vaig nàixer fent política, els dos, abans tenim
currículum i després tendrem currículum, i vostè era una
persona públicament significada abans de ser conseller, i vostè
evidentment era capaç de pujar damunt un tractor i reivindicar
molt davant el Consolat.

(Remor de veus)
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I les reivindicacions que feia vostè a la vida civil no les
veiem aplicades ara quan governa, no les veiem aplicades ara
quan governa.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats. Sí, també. Sr. Thomàs, qui dirigeix el
debat som jo, Sr. Thomàs, per favor, Sr. Thomàs, tranquil,
aquesta no és la seva feina, aquesta no és la seva feina. Tampoc
no és la seva, Sra. Armengol.

Senyors diputats, Sr. Conseller, per favor!

Sr. Borràs, continuï, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. No, simplement per acabar, perquè no
li vull esmenar la seva funció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, acabi, continuï i acabi.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... però en aquest sí, la Sra. Marí ha parlat dos minuts més, però
jo simplement tenc una última cosa a dir: supòs que ara venen...

(Petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) de cap de les maneres.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Un minut, cinquanta-dos, que ho he comptat, Sra.
Presidenta. Supòs que ara venen els debats de globalitat i
entrarem, els meus companys que intervindran en els debats de
globalitat explicaran quines són les esmenes, quin és el nostre
projecte, secció per secció, programa per programa d’aquest
departament.

Jo simplement per acabar, vull desitjar que els nostres i els
vostres, nosaltres i vostès, s’acabi un dia i comencem a fer
polítiques de veritat i que el consens d’aquesta cambra no es
redueixi a un consens intern, centrífug com un (...) geòleg
d’aquests que donen voltes sobre ells mateixos, sinó que s’obri
no només al consens polític de la Cambra, sinó també dins el
consens econòmic i social d’aquesta comunitat, que bona falta
fa.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari MÉS,
el Sr. Antoni Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, Sra. Marí, em fuig,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Intentava fer una rèplica a la Sra. Marí, Sra. Presidenta. No
plori, no plori, mirin d’arreglar-ho, però no plorin, tenen majoria
absoluta, no tornin dir que nosaltres gastàvem massa, 5.000
milions d’euros el pressupost d’Extremadura.

(Remor de veus)

Tenen 16.000 milions de PIB, 16.000 milions de PIB,
nosaltres en tenim 26.000, no tornin a dir que gastam massa, es
mirin amb un puntet de dignitat, mirin quin tracte rebem. Em
deia el conseller, em justificava el tema dels 700 milions en
agricultura, molt bé, i en educació? I en sanitat? I el conjunt del
pressupost, per a menys població i per a menys PIB, com m’ho
explica, Sr. Conseller? M’ho explica pel que fan PP i PSOE a
nivell d’Estat a les Illes Balears, i això s’ha d’arreglar i això
s’ha d’arreglar. I per tant, no plorin tant i ho arreglin, en
comptes després de bravejar que a més lleven i que el dèficit i
que hem de retallar i hem de llevar als nostres serveis i als
nostres ciutadans per donar-ho als altres. Jo crec que això s’ha
d’acabar.

I alerta que sí que hi deu haver anorèxia en aquests
pressuposts, Sra. Marí, perquè hi ha un dels símptomes que és
que et mires al mirall i et veus gras, però estàs magre; vostè
mira al mirall i veu un pressupost gras, però aquest pressupost
és magre, però el comparin amb els altres. Jo em pensava que en
tenia d’anorèxia, perquè em veia al mirall i em veia gras, però
és que resulta que hi estic, però és que els pressuposts aquests
els veuen grassos i estan magres. I això és un símptoma que
pateixen d’anorèxia.

Basta veure un altre dels exemples, el tramvia, m’ha posat
l’exemple del tramvia; bé, l’Estat ens fa un conveni de 400
milions, ens en fa un altre que paga íntegrament el tramvia;
quan deixen d’enviar els doblers del ferrocarril els feim el favor,
perquè estan en una situació delicada, de passar els doblers del
tramvia al tren, i per a vostès Madrid ens ha fet un favor de
canviar-los. El favor el feim nosaltres, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Marí, però, per favor, amb quina actitud van a Madrid!
El favor, com a excessiu, l’hem fet nosaltres i si fins ara no
l’han arreglat és perquè ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, del grup parla..., Sra. Santiago, per favor,
és que no podem ni acabar de parlar. TranquilAla.

Senyors diputats del Grup Parlamentari Popular, silenci, per
favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si fins ara no ho han arreglat -gràcies, Sra. Presidenta- és
perquè actuen d’una manera vergonyosa a Madrid, els fem un
favor i en comptes d’agafar-lo i agrair-lo i arreglar-lo
immediatament, encara t’ho fan patir. Però per l’amor de Déu,
actuïn amb dignitat amb les inversions estatutàries, amb totes.
Si vostès per agrair, perquè Madrid no ens enviar els doblers ja
ni els ho demanen. I aquí és on parl de l’estafa, clar, Sra. Marí,
és que jo repàs les esmenes del que vostès prometien en els
pressuposts del 2010, que vostè veu que eren excessius, i repàs
tot el que prometia el Partit Popular, tot el que diu el seu
programa electoral, quan deien que hi havia crisi, quan deien
que tot estava molt malament, però prometien un metro a Son
Espases, i no els veig aquí, i això jo ho trob una estafa. Perquè,
a més, no demanen disculpes, donen la culpa als altres, i jo crec
que convé que cadascú ja assumeixi la seva pròpia
responsabilitat.

No em digui que fan inversions, Sra. Marí, però si basta
veure el nivell d’inversió d’aquest pressupost, és ridícul. Vostè
sap on va el capítol 7 a les empreses públiques? Va a pagar
interessos, va a pagar endeutament, va a pagar inversions fetes
fa anys. Ara estan en el 7, estan en el 7, però quan arriba al
sector públic passa directament a despesa comuna, per tant fer-
nos acudits, crec que nosaltres mateixos no ens n’hem de fer.

I només una altra precisió, la tornaré a fer, efectivament la
comparativa quan dic que baixen la faig amb pressuposts de
l’anterior legislatura, respecte de l’actual del 2013 al 2014 hi pot
haver petites puges en molts d’aspectes.

Per tant, crec que el que aquí falta és ambició, crec que falta
empenta, falten ganes de tenir un pressupost a mida del nostre
producte interior brut, de la riquesa que generen els ciutadans de
les Illes Balears amb el seu treball, amb el seu esforç i amb la
seva feina, que per això tenim aquest PIB i tenim dret a repartir-
lo amb serveis, a gaudir-lo i a ser solidaris, dins uns marges de
maniobra normals. I fins que no canviïn aquesta mentalitat
patirem, fins que no canviïn aquesta mentalitat i vagin a Madrid
amb aquest complex que ens transmeten aquí no anirem bé.

I un puntet de modèstia, com s’ha recordat, és la gestió del
Partit Popular, perquè s’ha dit que el Sr. Matas, era el president
del Govern, jo vull recordar que era el president del PP, perquè
són títols que no s’obliden, i n’hi ha molts d’aquí que estaven
amb ell a un lloc o a l’altre, o eren batles o eren consellers o
estaven dins l’equip de la tresoreria, alerta! Tothom n’és
responsable? Bé, quan és la cúpula és la cúpula i Bárcenas i
Matas no són un que passava per allà; ara, com a mínim, un
puntet de modèstia, ja no dic de res..., de modèstia, perquè voler
impartir lliçons de segons què amb aquest currículum, la veritat
és que s’ha de tenir molta empenta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Virtudes Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, senyors
consellers. Sr. Borràs, miri, nosaltres no en fem de polítiques
gallinacis ni de vol baix ni de vol alt ni de res ...,

(Remor de veus i rialles)

Nosaltres feim polítiques responsables; què és que no
entenen aquesta paraula? Perquè, pressupost, sous,
responsabilitat, convé que siguin coses que vagin bastant juntes.
Clar, els que es van dedicar a fer política de “trileros” amb el
pressupost, jo entenc que no ho entenguin, perquè clar, què fa
un “trilero”? Doncs enganya, i diu, miri, és que els sous són
aquí, però és que llavors ho aixeques i no hi ha res, però és que
el problema és que no hi havia res a cap dels tres gobelets, clar
que no ens entenen, és que ...

(Rialles i remor de veus)

Sap què passa, senyora de les caixes?, que el que ha
governat perquè s’asseia amb algú més li valdria mirar el que
diu també, d’acord? I nosaltres assumiren allò nostre, però si els
únics que han estat capaços de governar acostándose con quien
se acostaron, son cómplices, per tant,..., per tant, ... per tant, ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... per tant,... aquí cadascú que assumeixi les coses.

I mirin, els que em coneixen una mica, i vostès no em
coneixen mica, els que em coneixen una mica saben ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

... saben, ... No, no, jo, miri, tenc molts defectes, però la
memòria la tenc boníssima, és hereditari, no és un mèrit, no és
un mèrit.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Mirin, sempre, els que em coneixen, saben que he dit que hi
ha bones persones a tots els partits polítics i dolentes també i el
que la fa que la pagui, i està molt bé a Via Alemanya o està molt
bé a Isidor Macabich, i no sé l’adreça de Menorca, la que
tenguin, em semblarà beníssim, i em serà igual que sigui del
meu partit, de la meva família o de la seva, allà és on ha d’anar
i allà és on va, cap problema, cap problema.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No, no, aquí cadascú allò seu, cadascú allò seu, i alguns
només poden governar segons com, alguns només poden
governar segons com, els altres han governat amb majoria, i que
ens hem equivocat, segurament.

Val, molt bé.

(Remor de veus i petita cridòria)

Anem al pressupost, perquè em sembla una falta de respecte
cap el pressupost d’aquesta comunitat autònoma ...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Que ens dediquem, però clar, quan un no té res a dir, doncs
parla d’altres coses, jo això ho entenc, això ho entenc, això és
com quan un feia examen i es dedicava a omplir quatre o cinc
pàgines per veure si el professor l’examinava a pes més o menys
i semblava que s’ho sabia molt i realment..., tal vegada li havia
contat la pelAlícula que havia vist a la nit. Doncs a vostès els ha
passat una mica igual, però bé.

Tornant al pressupost, mirin, nosaltres ni som, ni tenim cap
complex davant Madrid, ni ploram, nosaltres simplement,
davant Madrid, igual que davant l’Interventor de la comunitat
autònoma el que hem de fer és acomplir la llei. És que vostès,
quan anaven a negociar convenis o quan executaven convenis,
anaven a parlar amb els funcionaris de torn, també, que els
havien de firmar que havien fet les despeses com toca. Saps què
passa? Que tenien qualque amiguet que li deia: no te preocupes,
tú gasta, ya lo justificarás; així ens va, 1.100.000 euros de
dèficit -perdó-, 1.100 milions d’euros de dèficit, que m’he
equivocat abans, és que encara havia estat poc.

(Remor de veus)

Clar, no, no, si els mantres, de ver que l’esquerra això dels
mantres, però els mantres i els “mantes” s’assemblen una mica,
per tant cap complex, compliment estricte de la llei. Què fa
aquest partit? Intentar que acomplir la llei, a més, no ens faci un
set al pressupost, molt bé, Sr. Conseller, molt bé, no ha tengut
tanta sort el pobre Consell de Menorca, que li acaben de fer un
set als pressuposts per la mala gestió dels anteriors. Perquè les
lleis hi són per acomplir-les i els interventors hi són per fer-les
acomplir.

Segurament, si alguns governs de fa molts anys, de l’Estat,
no s’haguessin carregat el pes de la intervenció general de
l’Estat dins el control pressupostari, no hi hagués hagut tants
desastres com hi ha hagut. Per tant, només vull dir-los dues
coses: nosaltres diem el que volem, com ho volem, som clars,
i vostès parlen d’una altra cosa, molt bé. Al final comptarem, jo
estic segura que els ciutadans agrairan que es facin pressuposts
realistes, que a tots ens agradaria posar molts més milions a
totes les bandes, i és clar, i a mi a ca meva també m’agradaria
tenir molts més milions, clar que sí. Però els tens o no els tens,
els pocs pagar o no els pots pagar? I clar que part de les
inversions de capítol 7 són pagar deute. I què m’està dient que
no l’hem de pagar? Clar que l’hem de pagar i, si no, no farem
res més en la vida, perquè ningú no ens tornarà deixar un euro.
I no li vull recordar com estava la prima de risc i a quin tipus
d’interès pagàvem els préstecs.

Una de les característiques d’aquests pressuposts de totes les
conselleries és la baixada de la càrrega financera; la càrrega
financera i la confiança són dues coses que van absolutament
juntes, i això ho sap qualsevol persona que ha anat a un banc a
demanar sous. No és el mateix un cliente preferente que un
cliente malo, a un li demanen tots els avals d’aquest món i
alguna cosa més i a l’altre li posen una estora. Nosaltres hem de
tornar a ser dels que els posen l’estora, i dels que estan contents
de demanar-nos sous, perquè així podrem fer moltes més coses
de les que podem avui. Avui fem les que podem i dins les que
podem i amb el que tenim, prioritzam, i els diem, amb tota
claredat: hem prioritzat totes aquelles polítiques ambientals que
milloren la gestió del nostre medi ambient: aigua, espais
naturals, finques públiques, gestió forestal, i que milloren la
qualitat de vida dels ciutadans, més amb menys, transport i
habitatge, i quan haguem acabat de pagar tots els deutes que ens
deixaren, que esper que sigui l’any que ve, podrem fer
moltíssimes més coses.

Mentrestant nosaltres sí feim polítiques responsables, no
polítiques de “trileros”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 11, de globalitat, agrupació de la secció 15,
agricultura i medi ambient, amb les seccions i entitats afins.
Esmenes parcials: Grup Parlamentari Socialista, secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 533A, conservació i millora del medi ambient, 14310,
14314, 14315, 14323, 14439. Al programa 533D, gestió
d’espais naturals protegits, parcs naturals i ara recreatives i
finques públiques, 14322, 14441; al programa 533 F, espècies
silvestres, conservació i sensibilització, 14293; al programa
533G, gestió de la sanitat forestal, 14440; al programa 711A,
direcció i serveis generals de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, 14543, 14238, 14239; al programa 714B,
foment del sector agrari a les Illes Balears, 14240, 14243,
14244; al programa 718A, recursos marins i ordenació del
sector pesquer, 14242, 14245, 14241.
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Del Grup Parlamentari MÉS, secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, 14678, 14679; al
programa 433B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, la 14664; al programa 443K,
seguiment i vigilància del canvi climàtic, la 14665; al programa
443L, espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, la
14666; al programa 443M, educació ambiental i societat, la
14667; al programa 533A, conservació i millora del medi
ambient, la 14668; al programa 533F, espècies silvestres,
conservació i sensibilització, la 14670; al programa 533G,
gestió de la sanitat forestal, la 14660; Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears, la 14680; Serveis de Millora
Agrària, SA, 14662, 14681, 14698 i 14712. 

De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, a la
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
al programa 443C, gestió de residus, la 14168; al programa
443M, educació ambiental i societat, la 14153; al programa
711A, direcció i serveis generals de Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, la 14157 i la 14160; la programa
714B, foment del sector agrari de les Illes Balears, la 14159 i la
14158.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, de la secció
15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 711A, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, la 14142.

Defensa conjunta de les esmenes. Té el torn de paraula, pel
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Cosme Bonet, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. I, Sra. Presidenta, pens que a
l’entrada d’aquesta sala de plens ens hauria d’haver penjat un
cartell amb aquelles paraules que Dant es troba a l’entrada de
l’infern: “Oh!, vosaltres que entrau, abandonau tota esperança”,
perquè està vist que la voluntat de consens del PP certament té
un caràcter endogen. El PP consensua amb si mateix.
Enhorabona, però això implica que no ens acceptaran cap
esmena, lamentablement.

Sobre el rebuig d’aquestes esmenes, amb la vènia de la
presidenta, perquè no sé si em puc dirigir al Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i si no m’hi puc dirigir
em puc dirigir a l’antic dirigent de la patronal agrària, o fins i tot
simplement una reflexió que consti en el Diari de Sessions:
quan faciliti la informació o les consignes als seus companys del
Grup Parlamentari Popular, el doni arguments suficients, perquè
si no els arguments del Grup Popular acabant essent d’aquest
estil, sobre les esmenes de l’oposició: “Cierto número de ellas
son similares a las presentadas en el presupuesto anterior, con
los mismos errores que año tras año rectifican. Eso sí que es
un día de la marmota que estamos sufriendo cada año”. O un
altre que va dir: “Sorprèn la reiteració de les mateixes esmenes
ja presentades l’any passat, calcades i sense cap nova
argumentació als pressuposts d’enguany; poca feina hem fet,
senyors diputats”. 

No es pensin que això ho varen dir ahir, ho varen dir fa un
any!, que a mi em pareix que els que fan cortar y pegar són els
de la bancada d’aquí.

(Alguns aplaudiments)

Jo ho dic perquè a l’hora de rebutjar totes les esmenes de
l’oposició la veritat és que s’agrairia una mica més de feina per
argumentar el no. No els demanam molt, una mica d’esforç, una
mica de feina, una mica d’imaginació, si tant volen.

Tampoc no puc estar-me de dir que no compartim això que
van dient que fan més amb menys. Si fos vera, que no ho és,
demostraria un canvi de 180 graus respecte al passat del PP,
aquest passat que només recorden selectivament. En el passat
vostès, el Partit Popular, amb més n’hi havia que hi guanyaven
més, però no està clar si feien més; el que teníem eren més
desastres com el metro, el Palma Arena o les maquetes de
l’òpera dins la mar. 

(Remor de veus)

Hi són, sí, la maqueta de l’òpera sobretot és enmig de la
mar, és brillant aquella maqueta de l’òpera; supòs que hi ha anat
a veure el darrer Rigoletto, vostè, no és ver?

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. BONET I BONET:

És fantàstica, aquesta maqueta de l’òpera...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci.

EL SR. BONET I BONET:

...que tots hem gaudit i que és un gran atractiu turístic per a la
nostra comunitat autònoma. Per favor!, basta de bajanades!

(Petit aldarull)

A la compareixença per explicar els pressuposts, per la seva
banda, el conseller Company va exposar les principals línies de
treball i objectius de la seva conselleria, i pel que fa a les
matèries que són objecte d’aquest debat s’ha de dir que hi va
haver poquetes sorpreses. 
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Repassant la intervenció del conseller deduïm que les
principals actuacions per a l’any 2014 en matèria d’agricultura
i medi ambient, en concret per a agricultura, es poden resumir:
cap anunci nou per al sector pesquer; res de nou per a l’empresa
pública SEMILLA, tot i que s’ha unificat amb IBABSA, però
no hi va haver cap objectiu nou que es consideràs digne de ser
explicat; ens va dir que FOGAIBA pagarà el que està pagant
actualment, molt bé, res nou. I en el torn de rèplica va voler
rebatre l’acusació que no es destina suficient a agricultura
ecològica mesclant el que es dedica al Consell Regulador
d’agricultura ecològica amb els ajuts a l’agricultura integrada
per dir que suma 1 milió. En realitat el Consell Regulador rep
50.000 euros.

I avui ens tornar a bravejar un canvi en la gestió de
l’escorxador de Palma, que això ho diu moltes vegades, però
això és del primer any, oblidant que el model anterior, aquest
que era tan dolent, es va pactar amb el Sr. Fageda, amb el Sr.
Fontanet, amb el Govern, el mantenir el govern Matas amb na
Moner de conseller d’Agricultura, en aquella època en que
recordarem que el govern Matas tenia un pacte amb aquell partit
que ja ara ningú no vol esmentat en el Consell de Mallorca; va
ser quan hi va haver allò de Can Domenge, ho recorden?, idò sí,
tenen una memòria molt curta, em pareix.

Pel que fa estrictament a medi ambient, el conseller va
destacar a la compareixença que finalitzarien la redacció del Pla
de gestió de la Xarxa Natura de les Illes Balears, que està molt
bé, fer un pla. L’objectiu d’aprovar el quart pla general de
defensa contra incendis, molt bé, tornar a fer un altre pla. Va fer
referència a la planificació forestal -més plans- dividint-la en
dues parts: recuperació i defensa contra incendis. Crec que és
obvi que s’havia de fer tenint en compte els greus fets
ocorreguts durant aquest any. I una aportació precisament per
fer front als efectes del greu incendi de la Serra de Tramuntana
d’aquest estiu, que entre IBANAT i diverses partides suma uns
720.000 euros. Ens sembla insuficient, això sí que aprofitaré per
dir-ho; insuficient perquè confia en l’aportació privada, lloable,
però és molt confiar. Confia en el ministeri, del qual no sabem
res des que el Sr. Cañete va venir per aquí a fer-se una foto, la
foto de rigor durant l’estiu passat, i va aprofitar el Sr. Conseller
també, això sí, per dir que té molta preocupació pel que diran
els propietaris. Aprofit per dir-li que és conseller de Medi
Ambient, que ha de vetllar per interessos generals, pels
interessos mediambientals generals, i li puc assegurar que els
propietaris deuen ser els primers interessats que s’actuï i faci
prevenció d’incendis, i realment dediqui un pressupost suficient
a la recuperació de zones incendiades. 

No empri els propietaris com a excusa per justificar els
escassos recursos que hi dediquen, recursos tan escassos que
tornaran a deixar en espera altres zones afectades per incendis.
No fa molt llegíem que la Serra de Morna encara espera, les
1.576 hectàrees cremades el 2011 a Eivissa queden sense
restaurar per manca de fons públics. L’any 2011 el Sr. Conseller
havia anunciat que s’optaria per un projecte innovador basat
exclusivament en la iniciativa privada i que no costaria ni un
euro al Govern, declaracions del conseller. Hi ha algunes àrees
de Morna que continuen intactes. Comprendrà que dubtem que
ho fiem tot als mecenes privats, dubten que això realment
serveixi per a res. Qui ha d’estirar del carro és el Govern. Per
contra, el càlcul que per recuperar les 1.576 hectàrees cremades

a Morna implica una despesa de 3 milions d’euros; imaginen-se
a Andratx, amb més de 2.000.

L’altra cara són les 346 cremades a Benirràs i Els Amunts
el 2010, que es varen poder beneficiar d’uns fons provinents del
Pla de desenvolupament rural. No n’han dit res, d’això.

També, a la fi, va aparèixer la Serra de Tramuntana en boca
del conseller, patrimoni de la humanitat. Durant gairebé tres
anys han mirat cap a una altra banda, i no ho dic per dir, no ho
dic per dir. A mi m’han respost per escrit que la Serra de
Tramuntana és cosa del consell i que no hi ha prevista cap
actuació; això m’ho han enviat per escrit, eh? Ara ja els
preocupa, això ja és un avanç. És un avanç i un reconeixement
que aquestes esmenes de copiar y pegar que presentam cada
any deuen servir per a qualque cosa, perquè aquesta l’hem
presentada cada any, que dediquin doblers a la Serra de
Tramuntana, l’hem presentada cada any, i cada any han dit que
no. Va reconèixer l’error i l’abandonament..., l’oblit de la Serra
el Sr. Conseller a la seva intervenció quan va explicar les
diverses actuacions a la Serra de Tramuntana, que és com ho va
definir, dient que hi dedicava 120.000 euros, i va bravejar fins
i tot de dir “representa un augment del cent per cent respecte del
2013". No devíem anar tan malament, quan presentàvem les
esmenes. No ens sembla motiu per estar orgullosos,
precisament; ja sabem què diuen: qui té boca s’equivoca i qui té
nas es moca. Sense voler vostè va reconèixer que no ha dedicat
la més mínima atenció a la Serra de Tramuntana durant dos anys
i mig, i tan sols després de l’incendi ens hem començat a
preocupar. En el torn de rèplica va rectificar, i sumant d’aquí i
d’allà va acabar dient que destinava poc més d’1 milió d’euros
a diverses actuacions a la Serra; en bona part va reconèixer que
eren subvencions a propietaris. 

Si no els agrada com hem fet les esmenes, que és el que
estam defensant en aquest debat, i no abans, proposin-nos una
transacció. És tan bo de fer com això, però com que ja de
principi diuen no, ni en parlam, de transaccionar. No basta dir
“d’aquí no es poden agafar els doblers perquè no sé què”; a més
és fals, perquè aquest milió d’euros que tan han esmentat vostè
com la diputada que m’ha precedit són agafats d’inversions
immaterials, és a dir, tenen amagada aquesta inversió dins una
partida genèrica. Expliquin-ho, transaccionin-ho, i destinin més
doblers a la Serra de Tramuntana. Això és el que els demanam
avui.

També els demanam millores en sanitat vegetal. A tal
d’exemple, jo diria que en dos i mig de gestió pel morrut
vermell no han aconseguit salvar ni un fasser; crec que aquí és
evident que necessiten fer qualque cosa.

Tot plegat ens pareix insuficient, insuficient política agrària,
insuficient política mediambiental. Han de fer més esforç per
ser realment una conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Territori, i no simplement una conselleria de terratinents i
promotors urbanístics. Per això vàrem presentar les esmenes que
duim avui a debat. Les resumiré.
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Pel que fa a agricultura, proposam avançar en plans adreçats
a àmbits que consideram importants per al futur del sector i que
pensam abandonats, oblidats, marginats pel govern actual. Ens
referim a cooperativisme i a agricultura ecològica, i hem insistit
any rere any i continuarem insistint. No hi ha una política pròpia
en referència a aquests àmbits; proposam que el Govern
inverteixi en recerca i investigació adreçada a agricultura
ecològica i faci un pla d’impuls; sumarien 785.000 euros.
Proposam uns ajuts genèrics per a les cooperatives, així com
també insistim, com hem fet altres anys, a dedicar part del
pressupost de SEMILLA, que record que segons el conseller no
té cap objectiu destacable, a la promoció del producte local.

Trobam a faltar preocupació i previsió econòmica per fer
front a la important reestructuració del sector lleter que ens ve
damunt amb la liberalització de la quota lletera. La legislatura
passa la patronal agrària exigia plans d’emergència i ara no els
veim enlloc; ara no els exigeix, la passivitat creim que és
absoluta; documents a Europa però poca cosa més. Res de nou,
eh?, tots els governs anteriors s’han preocupat d’enviar
documents a Europa per demanar majors inversions per la
insularitat.

Pel que fa a la pesca està molt bé tenir una llei, molt bé, però
trobam a faltar dinamisme en les propostes del Govern.
Proposam millora en la gestió de les reserves marines,
concretament per al canal de Menorca, però també hi ha altres
mesures concretes: proposam la creació de la marca peix de
cada illa, amb una partida modesta però que respon a la petició
del sector, perquè ajudaria sens dubte a millorar la
comercialització. 

En medi ambient, algunes de les esmenes que hem presentat
fan referència a espais naturals que consideram abandonats pel
Govern. És el cas de l’Albufera d’Es Grau, la qual volem treure
de la situació d’abandonament tenint en compte la importància
que té per a Menorca la reserva de la biosfera; com també el
Camí de Cavalls, seguint amb Menorca, amb un espai que és
bandera turística i en el qual s’ha de continuar invertint.
Igualment el Centre de fauna silvestre de Menorca; ja varen dir
a la comissió que el Govern, ens varen dir vostès a la comissió
que el Govern faria aquestes funcions directament o que ho
podria fer si volgués, però no ho fa. Si hi renuncia però no
destina ni un euro al conveni que tradicionalment s’establia amb
el GOB per fer aquest servei no està fent res. Proposam que
segueixin amb aquesta colAlaboració publicoprivada que tan bé
ha funcionat fins ara. Els demanam que inverteixin també en el
Centre d’interpretació del Parc natural de Ses Salines d’Eivissa,
és un centre cedit pel Bisbat i que el Bisbat podria recuperar, si
no hi fan res. 

I acabaré per fer esment a les partides per a IBANAT, ja
n’he parlat abans, i per a la Serra de Tramuntana. No repetiré el
que els he dit abans sobre la recuperació de zones cremades...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Bonet, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

És el darrer, Sr. President. Proposam augmentar la partida
que (...) IBANAT; no es pot ser avar quan es tracta de preservar
la joia de la corona mediambientalment parlant de Mallorca. Els
ciutadans d’aquestes illes han demostrat que són els primers
interessats a preservar aquest paratge únic al món, segons la
UNESCO, com han demostrat sobradament. 

Els proposam que transaccionin la nostra esmena de la Serra
14322, perquè va també per aprofitar aquest patrimoni de la
UNESCO que acab d’esmentar. No em responguin amb
arguments equivocats, com varen fer a la comissió. Els
recordaré que la UNESCO va acordar donar la distinció quan el
Sr. Bauzá i la Sra. Salom ja eren presidents, i justament en
aquest cas concret l’excusa de mal pagador de l’herència rebuda
no serveix -vaja!- perquè l’herència que van rebre de governs
anteriors...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...l’herència que van rebre de la Serra de Tramuntana de governs
anteriors precisament és la declaració de patrimoni de la
humanitat d’un organisme tan prestigiós com la UNESCO.
Tasca seva des de juny de 2011 és preservar-lo, protegir-lo i
entregar-lo als que venguin després de vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

...en les mateixes o millors condicions que el varen rebre i no
escatimant el pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari Popular i per defensar totes
les esmenes conjuntament té la paraula el Sr. Gabriel Barceló,
per un temps de deu minuts.

(Remor de veus)

Què he dit? Perdó, no sé que he dit, però Grup MÉS. Grup
Popular... Grup MÉS.

(Rialles)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No, no hem canviat de grup, encara, ni en feim comptes.
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Gràcies, Sr. President. Hem de reconèixer que el conseller
d’Agricultura i Medi Ambient, i Transports, té una dualitat:
desmantella les polítiques de medi ambient, la sensació que ens
dóna, Sr. Company, és que no li interessa el més mínim, vostè
evidentment és aquí per ser el conseller d’Agricultura i li ha
caigut allò de medi ambient, li ha caigut allò de transports, li ha
caigut una mega conselleria, de la qual se’n preocupa
poquíssim... L’agricultura sí. Hem de reconèixer que vostè és
capaç de mantenir les subvencions, és capaç de pagar, quan hi
ha alguna cosa que funciona s’ha de reconèixer. No estam
d’acord amb tot el que fa a agricultura, no estam d’acord amb
totes les polítiques, però hem de reconèixer que no ha fet cas a
l’ortodòxia que en el seu temps el Sr. Aguiló i ara el Sr. Joaquín
García repetien una i una altra vegada contra, per exemple, les
polítiques de subvenció. Ho hem sentit moltes vegades per part
del Partit Popular; per sort vostè no els ha fet cas i ha aconseguit
mantenir el capítol de subvencions a la Conselleria
d’Agricultura. Ja ha fet el Sr. Alorda comparacions amb el
pressupost d’altres comunitats autònomes, d’Extremadura; no
les farem, però sí que és vera que com a mínim s’aconsegueix
això.

Amb tota una sèrie de mancances, com dic, però a medi
ambient que la desmantellen. Però això no vol dir, Sr.
Company, no vol dir que ens hàgim d’adormir. Jo m’he limitat
a agafar la memòria dels pressuposts, la memòria, per tant, que
des de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts ens envien, i ens
diu que el 2012 el sector agropesquer ha tengut una reducció en
l’activitat que es concreta en una menor afiliació a la Seguretat
Social, una baixada del 3,5% d’afiliacions, i amb una baixada
del nombre de centres de treball que se situa per sota de la
mitjana del 2011, una baixada del 0,6%. És una petita baixada
però una petita baixada continuada. Quant a la ramaderia, la
carn sacrificada als escorxadors entre gener i desembre de 2012
també es va reduir en el nombre de tones respecte al bestiar boví
i del porquí. La producció pesquera també mostra descensos
l’any 2012. 

Per al 2013 les previsions del ministeri són que el sector
primari presentarà taxes de creixement positives, d’un 1,7. Aquí
no ho diu però se suposa que és per a Balears, o a nivell
espanyol. En tot cas a Balears hi ha un petit descens, perquè en
el primer semestre de 2013 a Balears es perden afiliats a la
Seguretat Social i es perden centres de treball. Per tant, Sr.
Company, el que és cert és que el sector està patint, el sector té
una petita davallada. Si al final hi ha pujada estarem tots
contents, però les dades que vostès ens passen, que són
d’enguany, de 2013, del primer semestre, són de baixades.
Esperarem, efectivament, a veure..., i això entrarà per ventura
en un debat que correspondria més a avui horabaixa, a la
Conselleria d’Economia, de l’aposta d’aquest govern pel
turisme, i la resta de sectors que van patint, van baixant i van
tenint..., i cada vegada, per tant, anam augmentant el nostre
monocultiu i la nostra dependència, per desgràcia, amb totes les
conseqüències negatives que això té i que no són objecte de
debat en aquests moments.

El que hem pretès, per tant, amb aquestes esmenes és, per
una banda, aquelles qüestions que vostè no planteja en l’àrea
d’agricultura, i aquelles qüestions també d’evitar
desmantellament de medi ambient. Són esmenes, algunes
repetides, altres innovadores, que efectivament van en aquesta
línia, amb la intenció d’intentar arribar a algun acord. Com li ha

dit el Sr. Cosme Bonet, si no estan d’acord amb alguna
transaccionin-la. Però no hi ha manera, no hi ha manera i ara
sabem per què: perquè el Partit Popular entén el consens amb
consensuar-ho dins el mateix Grup Popular, la qual cosa així no
és com s’entén el debat parlamentari. Si ha de ser així la veritat
és que el debat que vàrem tenir i el debat que hem tengut o que
tenim avui la veritat és que sobra, totalment, totalment.

L’any passat en tots els pressuposts es varen aprovar dues
esmenes, de benestar social, crec que eren esmenes importants,
però només dues, i en el que duim de debat de pressuposts se
n’han aprovat dues en comissió a l’articulat, i anam camí, per
tant, que acabarem com l’any passat.

En qualsevol cas m’estalviaré de mostrar, de dur en aquest
moment les esmenes que el Partit Popular feia en agricultura i
en medi ambient quan governava el pacte, quan estava a
l’oposició el Partit Popular. Me les estalviaré, però els recordaré
que eren esmenes de pujar, pujar i pujar, i per descomptat es
repetia el 80%, any rere any repetien el 80%; allò sí que era un
cortar y pegar, i algun diputat que hi era la passada legislatura
ho recordarà, ho recordarà. Per tant els demanaria que deixassin
de fer segons quin tipus de retrets.

Passem a les esmenes en concret. Del repte del canvi
climàtic, la conselleria se’n desentén, del tema de canvi
climàtic; el programa de mesures per afrontar queda reduït a la
mínima expressió, nosaltres diríem que ridícula. Espais de
Xarxa Natura 2000 voldríem que fos objecte d’una major
atenció i de més recursos pressupostaris, i ho deim des de la
necessitat que efectivament no es desmantellin aquestes
polítiques, igual que els programes d’educació ambiental, que
també han quedat en no-res, i per tant, llevat dels temes de
l’aigua, com ja li ha comentat el Sr. Alorda, l’educació
ambiental, com dic, queda defenestrada dels pressuposts.

No insistirem més en el tema de l’IBANAT, en la
importància que això en la política de prevenció d’incendis té,
però queden reduïdes pràcticament, i la gestió dels parcs
naturals, a pesar de les paraules del Sr. Conseller, queda també,
com dic, molt minvada.

Han presentat un pla forestal, efectivament, això és
important, però els recursos interns de la conselleria per a aquest
pla forestal permeti’ns dubtar que siguin els adequats, fiam,
supòs, a contractacions externes, però el que és la conselleria
amb aquest desmantellament queda molt poc.

Quant a qüestions més d’agricultura, proposam recuperar
determinades campanyes que es duien a terme a través de
SEMILLA a favor del sector primari de les Illes Balears,
programes com el de millora del sector productor de cereals i
lleguminoses o l’ajuda per a l’adquisició de productes
fitosanitaris, per a cítrics, fruiters, vinyes, oliverars, cereals i
hortícoles, eren campanyes que funcionaven i que el Sr.
Company ha anat desfent. 
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Igualment també pensam dins aquesta línia, com dèiem
nosaltres, de diversificació econòmica i de necessitat d’apostar,
des de tots els sectors econòmics, per la investigació, el
desenvolupament i la recerca, que les ajudes que des de la
conselleria es fan per a investigació aplicada en matèria
d’agricultura són insuficients i consideram que s’hauria de dotar
de més pressupost la convocatòria per al 2014 d’ajudes per a la
investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca
a l’àmbit de les Illes Balears.

Per cert, aquestes tres darreres esmenes que he comentat de
l’àrea d’agricultura per un error figuren que estan en el centre
de cost 15204 i 15504 quan hauria de ser el 15501. Esper que
aquesta qüestió, que es pot esmenar amb una transacció, no
sigui l’excusa que utilitzin per dir que no l’accepten, si
consideren que és interessant. Una altra cosa és que no tenguin
cap intenció de transaccionar cap esmena, com comentava jo
abans.

Igualment, també consideram que hi ha d’haver un major
esforç en els productes agroramaders locals i també en el tema
d’agricultura ecològica. Sé que vostè ens diu, i així ens ho han
dit en comissió, que es fa tot allò necessari en el suport a
l’agricultura ecològica, però des del sector ens diuen que no és
així, que es limiten a complir el mínim possible i, efectivament,
no hi ha una aposta quan és un sector que ens dóna, a part
d’ajudar a aquesta diversificació, que jo tant defens, ens dóna un
producte diferent, un producte que cerca el consumidor, que en
aquests moments hi ha un consumidor que vol aquest producte.
Per tant, crec que és important tenir en compte també, com
s’han de tenir en compte altres sectors, també aquest. 

No m’allargaré més, no necessit passar del meu temps,
simplement aquesta apelAlació al necessari consens que vagi més
enllà de dins el mateix Grup Popular i aquesta reflexió respecte
del que significa aquest debat d’aquests dos dies, si realment és
simplement per passar aquest corró. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara té la paraula la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló. Deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores diputades, senyors
diputats. Primer, tornar a deixar palesa la meva disconformitat
per no haver pogut intervenir en el debat de la totalitat. 

A la secció 15, la coalició a la qual represent, hem presentat
sis esmenes, al programa 443C, de gestió de residus, la núm.
14168; al programa 443M, d’educació ambiental i societat, la
núm. 14153; al programa 711A, la direcció i serveis generals de
la conselleria, les 14157 i la 14160; per acabar, les dues darreres
al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes Balears,
amb els núm. 14159 i 14158.

Començaré defensant i mantenint l’esmena 14153 que fa
referència a la rehabilitació d’elements etnològics a la finca
pública de Can Marroig, un espai que necessita d’una actuació
decisiva i determinant per aturar la degradació d’aquesta zona.
La partida que demanam comporta un import acurat per poder
escometre els treballs de manteniment per a la conservació
d’aquests elements etnològics i així contribuir amb el seu valor
patrimonial a ser un valor afegit en la nostra oferta turística. El
manteniment i la conservació és fonamental per a l’illa. I ja que,
molt al nostre pesar, encara no compta amb el museu, una
infraestructura, per cert, que ja hem demanat també aquest any
en forma d’esmena, però no el compromís per part d’un govern
aferrat al no en totes i cada una de les esmenes de l’oposició fa
que la continuem mantenint.

L’esmena 14157, una esmena que té dos objectius, el primer,
aportar una ajuda per donar un impuls a la construcció de la
Cooperativa Agrícola i, la segona, apostar i provocar un efecte
dinamitzador del sector primari, així com contribuir a cooperar
en l’estimulació per a la dinamització agrària. Esperam comptar
amb una aposta real per part del Partit Popular en aquesta
matèria.

Al programa 711, l’esmena 14160 pretén iniciar un projecte,
una activitat de recerca i d’investigació en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca a l’àmbit de Formentera. Dotar d’una partida
pressupostària reduïda, de 20.000 euros, per a un projecte sobre
mètodes de control compatibles amb l’agricultura ecològica i
per a l’elaboració d’un pla capaç de dotar aquest sector ramader
d’instruments generadors d’activitat i de valors i, per finalitzar,
dotar el sector pesquer de l’illa dels mecanismes per a
l’elaboració de dades específiques sobre la pesca a Formentera.

Al programa 14159, una esmena demandada i motivada pels
mateixos regants que solAliciten ajuts per al manteniment de les
instalAlacions, unes instalAlacions de titularitat autonòmica, més
concretament la balsa de reg, que no ha entrat en funcionament
malgrat aquest sigui un projecte que es va començar fa ja deu
anys i, per tant, els regants tenen seriosos i motivats dubtes que
les instalAlacions hagin patit per falta d’ús. Sense una aposta
clara per part del Govern en el manteniment del sistema aquest
projecte no es desbloquejarà, i vostès això ho saben, els
mateixos possibles regants ja els ho han dit, falta la seva
resposta i, per favor, no em tornin a parlar de legislatures
passades perquè els regants els ho agrairan, no me'n tornin
parlar, ara són vostès, ja és el tercer pressupost que presenten,
no s’amaguin amb això o amb allò o amb aquesta o aquella. La
pregunta és molt concreta: tenen intenció de posar en marxa una
infraestructura de gairebé 6 milions d’euros o la deixaran caure?
Aquesta és la pregunta.

Al programa 714B hem presentat l’esmena número 14158,
per al foment del sector agrari a l’illa de Formentera, i pretén
ajudes al sector d’agricultors i és una aposta per aconseguir tenir
els camps treballats i conreats. I l’altre, colAlaborar, també, en
una millor imatge turística de l’illa.
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Finalitzaré amb la defensa i argumentació de l’esmena
14168, una esmena per un import de 3.230.000 euros, que té
com a objectiu la cancelAlació del deute i pagament de la
transferència de residus entre la planta de transferència de
Formentera i l’abocador de Ca Na Putxa a Eivissa. Una esmena
important per l’import i pel que té de compromís per part del
Govern a donar solució al greuge que pateix Formentera motivat
pel sobrecost que significa el transport de residus a l’illa
d’Eivissa i que suposa una discriminació de la ciutadania de
Formentera respecte dels ciutadans de les altres Illes Balears.

Entenem que és responsabilitat de la comunitat autònoma,
i així ho recull l’Estatut d’Autonomia de les Illes, garantir els
mateixos drets per a tots els habitants de les Balears, per la qual
cosa entenc que correspon a aquest govern liderar un procés
d’entesa entre les dues illes i aplicar correctament el Pla director
sectorial de residus d’Eivissa i Formentera, ja que sempre és el
poble de Formentera que ha de patir les conseqüències de la
doble i, en ocasions, triple insularitat. Una esmena que pretén
aconseguir que els serveis bàsics tenguin un cost homogeni a
totes les illes i no hi hagi desigualtats, com passa en el cas de
residus o en el preu de l’aigua, on els ciutadans i ciutadanes de
Formentera es veuen clarament marginats respecte de la resta
dels ciutadans de les Illes.

El president Bauzá parlava en el debat d’orientació política
de justícia social. Mirin, jo els he de dir, i els vull recordar, que
el govern anterior, i sota la presidència del president Antich, va
fer justícia i es va reconèixer la injustícia i la discriminació cap
a Formentera fent-se càrrec del pagament total de la despesa
acumulada fins el 2010. Ara els toca a vostès decidir, i si no
aproven aquesta esmena el missatge cap als ciutadans de
Formentera quedarà molt clar. Vostès no poden tancar els ulls
i mirar cap a una altra banda, no poden, no ho haurien de
permetre, no haurien de permetre les desigualtats entre els
ciutadans. Si no posen remei, si no accepten aquesta esmena, ho
estan fent, i això no es pot permetre d’un govern.

He sentit moltes vegades que vostès aquí parlen d’herències
i de memòria, els formenterers i les formentereres també en
tenim d’herències i de memòria i la seva decisió, no ho oblidin,
en formarà part.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del diputat no adscrit, Sr. Pastor i Cabrer, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, presidenta. És a dir, una única esmena he
presentat en aquesta secció i va referida a la neteja de torrents.
La veritat és que, ja amb més d’un dia de debat de pressuposts,
cada vegada estic més convençut que aquest debat és un drama,
és un drama perquè realment els pressuposts de la comunitat ja
no són un instrument polític per poder fer coses en aquesta
comunitat, han deixat de ser-ho. Fins i tot m’atreviria a dir que

el debat d’esmenes parcials, o a la globalitat, és totalment inútil,
totalment inútil. L’únic debat que té sentit és el de totalitat,
perquè no podem fer absolutament res, no s’accepten esmenes
no per falta de voluntat política que sigui millor una cosa o
l’altra, perquè no hi ha doblers per fer absolutament res, aquesta
comunitat està totalment arruïnada.

Però el debat l’hem de fer perquè el Parlament ho marca així
i jo record debats on hi havia el debat de si convenia o no fer
una inversió o una gran inversió, si era convenient fer més
escoles, si era convenient més carreteres, si era convenient fer
més hospitals. Avui ja no debatem això, avui hem reduït el
debat a coses que crec que són necessàries, però que no es
poden fer. 

Aquesta esmena, Sr. Conseller, crec que és d’aquelles que
possiblement sigui necessària, perquè no es tracta que sigui una
inversió millor o pitjor sinó que d’aquestes inversions que farem
en neteja de torrents depenen danys materials, com puguin ser
les zones de pagesos, etc., però també es posen en perill les
vides humanes. 

Jo li vaig fer una pregunta, Sr. Conseller, i vostè em va dir
que en aquell moment ja no tenien recursos. Ho entenem
perfectament. Però la neteja de torrents no és una cosa que es
pugui fer un any sí i un any no, és una cosa en què s’ha de fer un
manteniment continuat, no queda més remei. I si hi ha d’haver
qualque cosa ha de ser precisament per netejar els torrents
perquè aquests torrents passen per finques i si fa una ploguda,
qualsevol d’aquests que tenc les fotografies, segurament es
desembocaran i hi haurà danys materials, els pagesos perdran
tot el que tenen sembrat, etc., i si tenen cases a prop encara
pitjor. Però, què passa? Que aquests torrents també passen per
dins pobles i si hi ha torrentades posen en perill vides humanes.

Aleshores, Sr. Conseller, jo li passaré les fotografies, sé que
no s’acceptarà ni una de les esmenes que hem presentat, cosa
que em pareix lamentable. Jo record aquells debats de
pressuposts que fins el darrer moment i en el darrer minut en els
passadissos d’aquest parlament se consensuaven esmenes
malgrat les majories. No veig ni un sol diputat de l’equip de
Govern que consensuï absolutament una sola esmena amb cap
diputat de l’oposició, sigui bona o sigui dolenta...

(Alguns aplaudiments)

... i això, senyores i senyors diputats, és un reflex del Govern...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... un autèntic reflex del Govern, ni una sola intenció de
consensuar absolutament res al marge de la majoria
parlamentària.
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A mi em pareix, senyores i senyors diputats, que ara que
s’acosten les festes de Nadal és un moment de reflexionar,
aquest debat de pressuposts, el més important que hi ha durant
l’any, ha vengut precedit de si existeixen els països catalans i de
la Llei de símbols. Crec que és un símptoma i una fotografia
perfecte del que és aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula Pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. Asunción Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Les
esmenes presentades pels grups de l’oposició en aquesta secció
15, dedicada a Agricultura i Medi Ambient, posen de manifest
un greu desconeixement de les actuacions i de la gestió de
Govern del Partit Popular. La veritat és que un desconeixement
que no sabem ben bé a què atribuir-lo, si és mala fe o si és
vertaderament falta d’informació. Ja vàrem veure en comissió
totes i cada una de les esmenes, de manera que ara només em
referiré a les més transcendents.

Entrant en matèria els diré que no aprovarem els 300.000
euros per al Camí de Cavalls tota vegada que és una
infraestructura que és competència del consell insular i perquè,
a més, obliden que el Govern i el Consell de Menorca ja fan una
bona feina conjunta en la redacció dels plans de seguretat que
estarà llesta abans de l’estiu amb el mapa de cobertura
telefònica a tota aquesta ruta. 

Tampoc no acceptam les esmenes per a obres d’adequació
i manteniment del parc de l’Albufera des Grau perquè responen
a accions ja previstes i pressupostades per al 2014. No dic que
ja estiguin fetes, Sr. Bonet, vostè a vegades sembla que li agradi
capgirar les paraules, sinó que formen part d’un pla d’actuació
en aquesta zona humida per al pròxim any. Però clar, el Grup
Socialista lleva i posa i no sé si s’aclareix ben bé. Mirin, per una
banda pretenen incrementar el pressupost de l’IBANAT per a
les zones boscoses cremades, però a la vegada la partida que
pretenen modificar està totalment compromesa en el contracte
de mitjans aeris per a l’extinció d’incendis forestals. Què hem
de fer, idò? Què hem de fer aprovar aquesta esmena i no
garantir el servei de prevenció i actuació contra els incendis? 

Mirin, el PSOE oblida que la Conselleria d’Agricultura du
a terme totes aquestes actuacions de recuperació i de
reforestació, i ho fa amb la colAlaboració de voluntaris i altres
entitats, per exemple l’IBANAT i l’empresa pública TRAGSA
actuen mitjançant acord amb el Ministeri d’Agricultura i Medi
Ambient. 

També demanen 60.000 euros per la posada en
funcionament i manteniment del Centre d’Interpretació del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa, quan aquest centre ja està
obert i el seu manteniment es du a terme amb mitjans propis.
Sincerament, anam de sorpresa en sorpresa. 

Volen destinar 1.400.000 euros a la gestió i manteniment de
la Serra de Tramuntana, quan l’anterior govern del pacte no hi
va dedicar cap recurs...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat. Sr. Diputat, per favor.

(Remor de veus)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest govern ha pagat els 3
milions d’euros que vostès varen deixar pendents, com tants i
tants altres compromisos contrets, però incomplerts
sistemàticament. Aquesta quantitat no era en els pressuposts
quan va prendre possessió l’actual govern. No és excusa, Sr.
Bonet, no és excusa, no és excusa, no és excusa que la Serra de
Tramuntana encara no havia estat declarada Patrimoni de la
Humanitat. Si vostè volia dedicar-hi recursos a la Serra de
Tramuntana els havia de pressupostar, i no ho va fer, no ho va
fer, Sr. Bonet...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... no ho va fer, no ho va fer.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet.

(Remor de veus)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Bonet, la Serra de
Tramuntana si avui està ben conservada és precisament gràcies
a la feina o a la bona feina conjunta de propietaris i pagesos que
vostès ni valoren ni tenen en compte, eh?, perquè vostès...

(Alguns aplaudiments)

... tot ho feien amb despesa pública. Aquest no és el camí, Sr.
Bonet, aquest no és el camí. 
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Demostren desconeixement dels programes de la conselleria
quan demanen suport a l’agricultura ecològica, no tenen en
compte que durant aquest mandat el Govern destina 668.000
euros precisament a fomentar aquesta activitat productiva. I
encara més incoherències, les esmenes on proposen crear
cooperatives agràries, compres de productes fitosanitaris i plans
de reestructuració del sector lleter, són totalment
contradictòries, perquè afecten imports que estan destinats a
cobrir el deute de la comunitat. Si els aprovàssim cometríem els
mateixos errors que vostès van cometre. Per açò no les
aprovarem.

Però aquesta, afortunadament, no és la nostra política, no és
la política del Partit Popular. El Grup MÉS vol canviar els
pressuposts, amb unes esmenes tan genèriques com són els
espais de la Xarxa Natura 2000 que necessiten més atenció.
Molt bé, molt bé, Sr. Barceló, però quina és la seva proposta?
Quina és la seva aportació? En canvi, el Govern ja ha iniciat el
procés de participació pública per redactar 11 plans de gestió
d’un total de 79 llocs d’importància comunitària, 16 dels quals
a més, són zones d’especial protecció per a les aus. Uns plans
que estaran elaborats durant aquest any 2014.

Respecte de les esmenes de la diputada Sra. Font, pretén
destinar 3 milions a cancelAlar el deute i pagar la transferència
de residus entre la planta de transferència de Formentera i
l’abocador de Ca na Putxa d’Eivissa. He de recordar-li, Sra.
Font, que no existeix actualment cap deute del Govern per
aquest concepte, tota vegada que la competència en la gestió de
residus sòlids urbans correspons als consells insulars. En canvi,
ja que ralla de la gestió de residus, li vull destacar que en
ponència va ser incorporada una esmena del Partit Popular, que
permet donar compliment a un important compromís contret pel
Govern. Concretament finançarà el 30% de les inversions en
infraestructures previstes en els plans directors sectorials, per a
la gestió precisament dels residus a Menorca i a Eivissa i un
40% a les instalAlacions ubicades a Formentera. Sens dubte, Sra.
Font, una bona mesura de què Formentera també es beneficiarà.

Senyores i senyors diputats, en matèria d’agricultura poques
exigències i cap lliçó ens poden donar uns diputats, ja ho he dit
moltes vegades, que van suprimir la Conselleria d’Agricultura.
Ja no se’n recorda, Sr. Bonet?, no se’n recorda? La veritat és
que els ciutadans de Balears es mereixen una altra oposició, uns
partits que siguin capaços de presentar esmenes constructives,
en positiu...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

LA SRA. PONS I FULLANA:

...que portin alternatives i propostes. Però vostès continuen
instalAlats en la cultura de la subvenció i sobretot a incrementar
l’endeutament. En una paraula, senyors diputats, vostès no tenen
vocació de governar cap dia aquesta comunitat. Açò sí, millor
que no governin, eh?, millor que no governin...

(Alguns aplaudiments)

...millor que no governin, perquè així, senyores i senyors
diputats, a Menorca no tornarem patir errors tan greus com la
sentència Cesgarden, que ens costa 29 milions d’euros a tots els
menorquins, o la mala gestió del fons FOMIT, que obliga el
consell a tornar 2,2 milions d’euros. Però el més trist és que es
neguen a acceptar les seves pròpies responsabilitats i encara
pretenen donar la culpa al Partit Popular. Aquest és l’exemple
més evident de la bona gestió, la brillant gestió del Partit
Socialista. Sort tenim que avui ja no estam en les seves mans.
Prou inversions silencioses, que no saben què són, on són, que
ningú no veu i ningú no sent. 

I ja per acabar, senyores i senyors diputats, l’any passat els
vaig demanar que retiressin les esmenes, que no portaven res de
bo als pressuposts del 2013. Òbviament enguany no els ho diré,
perquè aquestes esmenes ja cauen per si mateixes. No tenen cap
contingut ni argumentació, perquè no aporten res en positiu per
a la reactivació econòmica. Crida l’atenció que ara des de
l’oposició pretenguin fer tot allò que no van saber resoldre quan
governaven. Aquesta és la diferència, senyors diputats, entre
vostès, les seves esmenes i la bona gestió del Govern del Partit
Popular.

I finalment, mirin, la portaveu socialista va lamentar el
passat 18 de novembre el no del Partit Popular a les esmenes
que havia presentat el seu grup. Idò mirin, avui li diré que
aquest no a aquestes esmenes significa un sí ben clar i ben
rotund a favor del progrés, a favor del benestar i a favor de la
modernització d’aquestes illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam el debat número 12 de globalitat, agrupació de
la secció 15, territori i transports, a les seccions i entitats afins.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, 14536, 14537. Al programa 441A, proveïment
d’aigües, 14292, 14296, 14302, 14304, 14305, 14306, 14313. Al
programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, 14297, 14298,
14299, 14301 i 14303. Al programa 512A, domini públic
hidràulic, protecció i control de la Directiva marc de l’aigua,
14442. Al programa 513C, ordenació i inspecció del transport
terrestre, 14461, 14463, 14464, 14300, 14456, 14458 i 14459.
Al programa 513D, infraestructures bàsiques, 14453, 14452 i
14538. A l’Agència Balear de l’Aigua de Qualitat Ambiental,
14250, 14251 i 14252. A Serveis Ferroviaris de Mallorca,
14324.

Del Grup Parlamentari MÉS a la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, 14663. Al programa 513C,
ordenació i inspecció del transport terrestre, 14654. Al
programa 514A, ordenació del litoral, 14669. A l’Agència
Balear de l’Aigua de Qualitat Ambiental, 14671, 14672, 14673
i 14674. A Serveis Ferroviaris de Mallorca, 14661.
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De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló. A
l’Agència Balear de l’Aigua de Qualitat Ambiental, 14156.  A
l’Institut Balear de l’Habitatge, la 14164.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, a la secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, 14145. Al programa 441B, sanejament i depuració
d’aigües, 14130.  I Al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, 14132.

Defensa conjunta de les esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Jaume Carbonero per
un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sra. Presidenta. La política d’habitatge té un
component competencial autonòmic, però té un finançament
estatal en allò que són els plans estatals d’habitatge
quadriennals. Un dels índex de la gestió en matèria de
l’habitatge és, no dic que sigui l’únic, però n'és un dels índexs,
el nivell de compliment dels plans estatals.

Fins ara, fins fa un any, teníem vigent el Pla estatal 2009-
2012, va acabar dia 31 de desembre de 2012. Aquest pla tenia
assignats per a les Illes Balears 17.736 objectius, el doble que
el pla anterior 2005-2008, que tenia 9.159 objectius assignats.
D’aquests 17.736 objectius, en varen deixar finançats el 2011,
12.376. És a dir, en aquella data un nivell de compliment del pla
estatal de 100,62%. Ara, el pla estatal, ja dic, ara fa un any, a
finals de desembre de l’any passat, es va tancar, i amb aquest
tancament hi ha hagut una baixada d’un 10% del compliment
del pla. Estàvem en el 100%, hem quedat gairebé en el 90%. 

Què ha passat?, que s’han deixat de finançar 1.434 objectius,
que teníem reconeguts per l’Estat a la nostra comunitat
autònoma, 1.434. I això què vol dir? Vol dir que 1.434 famílies
deixen de rebre ajudes de l’Estat per falta o per incapacitat de
gestió en matèria d’habitatge. Vol dir que els doblers que
representen aquests 1.434 objectius que vénen de l’Estat, no
vénen, se’n van a altres comunitats autònomes que sí
compleixen i, per tant, els transfereixen els objectius que
nosaltres deixam de complir, els els transfereixen a elles. Per
cert, aquestes dades, Sr. Conseller, com es pot imaginar, no me
les invent, Ministeri de Foment i Ministeri de Foment, les
trobarà a la seva pàgina web.

I trobarà també, per desmentir l’afirmació de la Sra. Marí
que fèiem política de "trileros". Doncs miri, Ministeri de
Foment, "subdirección general de Políticas y ayudas a la
vivienda. Importe pagado contabilizado", vostè ha dit 31
milions, 21.869.695 euros a càrrec del Pla estatal d’habitatge.
"Import justificat: 18.691.976 a data de 2011". És a dir,
justificat el 85%. I vostè aquí ha dit ni un duro justificat.
Justificat el 85%, Ministeri de Foment... 

(Remor de veus)

Ministeri de Foment del Partit Popular. I ara ha passat un
any des que he dit que s’ha acabat el Pla estatal d’habitatge,
però no és que s’hagi acabat, n’hi ha un altre, però n’hi ha un
altre que no s’aplica perquè en un any no hi ha hagut temps per
signar el conveni per presentar la proposta d’objectius que ha de
presentar la comunitat autònoma i no tenim ni ordre, no tenim
decret d’ajudes complementàries i no tenim conveni. I, per tant,
no sabem quins objectius, ni quina quantia d’objectius pretén la
conselleria que dirigeix el Sr. Company i què en pensa el
ministeri.

Jo li voldria dir una cosa, Sr. Company. Miri, jo em vaig
trobar amb un pla que tenia 9.159, en vaig negociar un per
17.736, són objectius finançats per part de l’Estat, doblers de
l’Estat que vénen aquí per dedicar a política d’habitatge. Pensi
en aquestes xifres quan vagi a Madrid a negociar el nou
conveni, pensi-hi i després ja me dirà, li ho demanaré, quina
quantitat d’objectius vostè aconsegueix per a la nostra
comunitat autònoma.

Segon tema, IBAVI. Només una qüestió, Sr. Company, els
preus dels habitatges de protecció oficial són màxims, són
màxims tant de venda com de lloguer. El pressupost de la
recuperació varen dir vostès. Aquests són els pressuposts de la
recuperació i el pressupost de L’IBAVI no és el de la
recuperació, és el del manteniment del personal i el
manteniment de la política inactiva i completament aturada de
l’empresa. Miri, el pressupost de 2012 era de 39 milions. Va
baixar l’any passat un 33%, 26 milions. Va baixar, ha baixat ara
en el pressupost que vostè ens presenta pràcticament un 13%.
De 39, pressupost seu, de 2012, 2014, 22.599.000. És a dir, una
minva en dos anys d’un 46,23%. I on ha minvat?, ha minvat a
manteniment, manteniment del parc d’habitatges que té
l’IBAVI, és pública, però és l’empresa que en aquests moments
té el major part, amb molta diferència, d’habitatges en règim de
lloguer de la nostra comunitat autònoma, el manteniment
d’aquest parc no pot ser que l’any passat tenguéssim 558.887
euros i enguany amb 200.000 puguem fer exactament el mateix.

Vostè diu amb menys farem més, amb menys farem més? I
com ho farem? 2,5 vegades menys per a manteniment. ARI
Polígon de Llevant, Àrea de Rehabilitació Integral del Polígon
de Llevant, l’any passat 667.401 euros, ara zero, 0 euros. És a
dir, al Polígon de Llevant que s’està rehabilitant mitjançant fons
públics estatals i unes quanties complementàries de la comunitat
autònoma i de l’ajuntament, deixa de tenir activitat la
rehabilitació i passarà exactament igual que allò que jo me vaig
trobar, una façana a mig pintar. Un dia al pintor li varen dir,
vostè vagi-se'n perquè no hi ha duros i la façana va quedar a tall
de la segona planta i aquí s’ha acabat.
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Què passa amb les promocions? Promocions d’HPO de
l’IBAVI, 2.181.572 l’any passat, enguany zero per a
promocions, és a dir, ni Sant Ferran a Formentera, ni
Binissalem, ni res de res. Vostè, Sr. Company, va dir en
comissió que l’any passat no hi havia partida per a això. Va dir,
sempre el mateix, "nosaltres procurarem fer-ho, però a mesura
de les disponibilitats pressupostàries". Em sembla que aquestes
varen ser les seves paraules. L’any passat sí hi havia partida. Jo
em vaig jugar amb vostè un cafè, me'l deu, me'l deu, l’any
passat hi havia partida, 2.181.572 euros i no es varen gastar ni
un duro, zero. És a dir, els 2.181.572 de resultes absolutament
zero i ara enguany res. Jo els record una cosa, a l’IBAVI tenen
22 projectes d’habitatges protegits qualificats, qualificats, és a
dir, amb qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial. Falta una
cosa, a part de començar les obres, falta una cosa, el projecte
d’execució. És a dir, en dos anys i mig, Sr. Company, cinc
arquitectes de l’IBAVI no han estat capaços de fer ni un sol
projecte d’execució? I vostè a més ha dotat una altra plaça
d’arquitecte?, cinc5 arquitectes i ni un projecte d’execució,
tenint els bàsics aprovats!

(Alguns aplaudiments)

I això em diu que és una bona gestió?

I què passa, Sr. Company, amb la fusió d’IBISEC, IBAVI i
CAIB Patrimoni?, de la qual vostès varen bravejar en el Pla
d’estabilitat que ens varen presentar, varen dir farien això i que
ja estava pràcticament en marxa tota ... ho varen deixar avançat,
però no sabem què ha passat. M’agradaria que en el pressupost
hi hagués qualque reflex, si és que ho volen fer, però sembla
que no.

Una darrera cosa en relació amb l’IBAVI. Conveni
Ajuntament de Palma-IBAVI, 23 milions hem vist que arriben
al Govern en forma de tornar un deute que tenia l’ajuntament.
Aquest és el conveni, però no era un conveni amb el Govern,
era amb l’IBAVI, Segismundo Morey i Catalina Cirer, és
l’IBAVI, terrenys de l’IBAVI, titularitat de qui?, de l’IBAVI,
que es varen cedir a l’Ajuntament de Palma amb un import de
més o manco 33 milions. Quan parli de deute, recordi-se'n, 33
milions deute de l’Ajuntament de Palma a l’IBAVI. Ara, esper
que vostè reclami els 23 milions, perquè això és patrimoni de
l’IBAVI. Vostè amb 23 milions faria molt més en un any que el
que farà amb aquest pressupost, que ni tan sols arriba a aquesta
quantia...

(Remor de veus)
 

Hi haurà una llei o el que sigui, però el patrimoni de
l’IBAVI passa a l’ajuntament i l’ajuntament el torna al Govern.
I després es queixa del deute! I clar que hi ha deute. Si regalen
el patrimoni de l’IBAVI, ja em dirà!

Bé, per acabar, tema de carreteres, hem presentat esmenes
al transport públic de carreteres a Menorca per 2 milions
d’euros, a Eivissa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, ha d’anar acabant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...vaig acabant, Sra. Presidenta, ... a Eivissa, 2 milions
d’euros i a Formentera ja li ho han dit, per 200.000 euros, vostè
ha dit que havien fet un conveni, un acord, que ja el té tancat per
unes quanties similars o superiors i que, per tant, no tenien
sentit. 

Bé, com que la veritat és que les quanties de les esmenes que
hem presentat són superiors a les seves, però vista la seva bona
predisposició per a aquests convenis, li demanam que, ja que no
altres, que segur que no, però que aquesta com a mínim,
accepti-la fent honor al que ha dit a aquesta tribuna.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, no m’estendré gaire, ja el PP va rebutjar totes les
nostres esmenes de pla a la comissió, no només les va rebutjar,
sinó amb les maneres que ens ha apuntat el Sr. Pastor, les va
dejectar. Naturalment, ens oferim a tractar més extensament
qualsevol d’elles i qualsevol transacció, si volen fer algun gest
i no es mantenen en el fet que realment no hi ha res que pugui
aportar l’oposició a uns pressuposts de la comunitat autònoma.

Crec que..., no sé qui deia que l’esforç inútil provoca
malenconia i la veritat és que tenc poc interès a recrear-nos-hi,
li varen dir al Senyor, es queixaven tant que li demanaven “per
què no envies un altre diluvi?”, diu “pel que va servir el primer”
i la veritat és que un es queda a vegades amb aquesta sensació.

Per tant, tenim esmenes, per exemple, per millorar les zones
humides, perquè sobretot ens sap greu que es digui quan
s’urbanitzen, ara està passant a Ses Fontanelles, però s’ha
argumentat a l’Ullal, s’ha argumentat a Son Bosc, és perquè
estan degradades. Deixam que es degradin les zones més
importants de biodiversitat del país i llavors s’utilitza aquest
argument per urbanitzar-les. Crec que hem de trencar aquest
cercle viciós.

També demanam accions sobre els sòls contaminants,
accions en plans de millora del paisatges degradats, som una
potència turística mundial i aquest tema no el duim aclarit.

Donarem suport, per cert, a totes esmenes del PSOE, però
també a les dels diputats no adscrits i en concret vull saludar el
Sr. Joan Carles Verd i trob que és de justícia que allò que s’ha
fet per Ses Covetes, també es faci a Ruberts i en tot cas que hi
hagi criteris aclarits sobre qui és de primera i qui és de segona
en aquests tipus de resolucions, com ha passat a Llucalcari amb
el consell.
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També en tenim per qualitat de l’aigua, per... com s’ha
recorregut és important. En matèria de torrents coincidim amb
les que s’han fet, ens estranya que el PP digui que estan en
condicions, confiï que no ho reiterin com a argument, i també
una inevitable sobre tren perquè pensam que havent-hi com hi
ha aquestes enormes oportunitats consentir que l’Estat no gasti
a les Illes Balears és infame.

Però bé, avui és la meva... aquesta és la meva darrera
intervenció en aquesta legislatura, ja són bastants d’anys d’ençà
que vaig entrar en el 95 en aquesta casa i per tant, disculpin-me
si no em plau acabar amb una kale borroca parlamentària que
segur que el Sr. Veramendi la farà amb molt d’interès. 

Els jur que m’agradaria acabar fent un elogi de tot el
colAlectiu, però vostès saben -i consider que deu ser recíproc-
que no hi ha les condicions per fer-ho. En tot cas, sí que és un
tema per reflexionar-hi, el desprestigi de la política és realment
espectacular, s’ha arribat a un punt en què els polítics sortim
com el top ten dels problemes dels ciutadans i jo, francament els
ho confés, i ho apuntava el Sr. Pastor també sobre la utilitat avui
d’aquest debat, jo crec que té bastant raó, que el poble té bastant
raó. 

No els faré cap sermó, eh?, només vull agrair a tots les
paraules i els gestos d’aquests dies i acomiadar-me. Confii que
un dia canviïn substancialment -substancialment- les condicions
en l’exercici de la política. 

Recordin aquella anècdota, molts de vostès la deuen
conèixer, de quan els publicistes de McDonald’s varen idear fer
una campanya contra el Burguer King, amb la idea clàssica de
Coca Cola contra... o Pepsi Cola, la batalla comercial Coca
Cola, Pepsi Cola, els de la McDonald’s s’ho va pensar i al final
li va dir “no, escolta, no facem res que toqui la popularitat de
l’hamburguesa, no faceu res que toqui la popularitat de
l’hamburguesa”. 

A nosaltres realment ens sorprèn que els que fan el Big
Barcenas i el Mac Matas ens digui que és l’única marca
d’hamburgueses bona i totes les altres són horroroses, “no
mengeu hamburgueses dels altres, perquè són horroroses”, no
ho podem compartir, però crec que aquesta situació ha de
canviar i evidentment tots hi hem de passar.

Bé, jo faig un mutis pel fòrum, estan convidats a un cafè i a
unes galetes d’Inca, no hi ha llistes negres, vull dir que nosaltres
en això... tothom hi està convidat, evidentment és un petit detall,
i la veritat és que m’he estimat més així i tot fer-ho avui perquè
els reconec que si ho hagués de fer demà amb la Llei de símbols
com a comiat, probablement me n’afluixaria.

En tot cas, moltes gràcies a tots i endavant. La vida és molt
llarga i ens anirem trobant. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Em permetran que com a presidenta de la cambra faci un
incís, esper que em disculpin tots els altres diputats.

Com a presidenta de la cambra vull desitjar-li, i crec que en
nom de tots, molta sort i molt d’èxit, Sr. Alorda, en la seva nova
etapa de la seva vida que sé que ja ha començat. I li vull dir que
sens dubte, jo com a una persona que fa dos anys que som aquí,
estic convençuda que la seva personalitat política -ho dic entre
cometes perquè no se’m malentengui-, amb les seves
intervencions ha deixat una empremta en aquesta cambra, en
aquest parlament. 

Molta sort i crec que ho dic en nom de tots.

(Aplaudiments)

Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del Grup Parlamentari
Popular i també en nom del Govern, Sr. Alorda, li desitjam el
millor en la seva nova etapa. Han estat molts d’anys en aquest
parlament, vostè ha contribuït molt a la construcció d’aquest
parlament, a la construcció de la nostra autonomia, de la societat
balear, des de la discrepància, però cadascú defensant les seves
idees i per suposat l’interès general, li vull agrair aquesta feina
i desitjar-li de tot cor el millor en la seva nova etapa.

Moltes gràcies per tot.

(Aplaudiments)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Alorda, moltes gràcies per la seva feina que
sabem que en fa i molta, i crec que sobren les paraules. Tot
queda, està enregistrat i, com vostè molt bé ha dit, la vida és
molt llarga.

Moltes gràcies i molta sort.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam el debat, i ara és el torn de la diputada no
adscrita la Sra... 

(Se senten rialles)

...Margalida Font i Aguiló, és el torn de la diputada no adscrita
Sra. Font i Aguiló... perdonin, per un temps de deu minuts. Sí,
Sra. Aguiló. Margalida Font i Aguiló, deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

El primer que volia dir si m’ho permeten tots els diputats i
la presidenta, he estat poca estona, ha estat un honor i un plaer,
poqueta estona, però de totes maneres ha deixat, has deixat, i
permet que et digui Toni, has deixat una alegria en aquesta
cambra, una experiència, que crec que tots n’hem d’aprendre, i
simplement només això: moltes gràcies, Toni.
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Bé, començaré ara, he escoltat molt atentament totes les
intervencions i a l’oposició ens han acusat una vegada i una
altra de no fer feina, de no mirar els pressupostos, de no haver-
los llegit i el que ha demostrat que no s’ha llegit... o almanco les
esmenes que ha presentat aquesta diputada ha estat el mateix
conseller o el seu equip, perquè s’ha dit que aquesta diputada
havia presentat una esmena de transport terrestre per un import
de 100.000 euros, no n’he presentat cap!, cap, no sé d’on l’ha
vista ni on l’ha trobada, jo no n’he presentada cap.

(Se sent una veu de fons que diu: “l’any passat”) 

Bé, l’any passat sí, però enguany no, tal vegada han mirat
els pressupostos de l’any passat i no d’aquest, però jo no n’he
presentada cap.

De totes maneres voldria recordar aquí que...voldria
recordar... no, Sr. Conseller, no n’he presentada cap... sí, sí, bé,
estan registrat, vull dir, no... Bé, de totes maneres voldria
recordar que aquí estam al debat de pressupostos i als
pressuposts no hi ha cap partida per a Formentera per a transport
terrestre, ni una, zero. 

Una altra cosa és la negociació sobre el finançament dels
consells que per aquí ve la proposta que en aquesta matèria ens
ha fet públic el conseller i que no es pot... el que no es pot és
venir aquí i dir que ja han tancat aquesta proposta perquè estan
en negociacions, vull dir, estan en negociacions i, per tant,
encara no està aprovat, és de consell, consell, però finançament
de consell, no de pressuposts, no de pressuposts.

Bé, dit això i aclarit, vull dir que a la secció 15, de territori
i transport, hem presentat dues esmenes, la número 14156, al
programa E03 de l’Agència Balear de l’Aigua, de qualitat
ambiental, i la número 14164 al programa E05 de l’Institut
Balear de l’Habitatge. 

Sempre hem procurat que les esmenes s’hagin presentat amb
l’objectiu de millorar aspectes fonamentals, específicament
sempre m’he referit a l’illa de Formentera. Començaré i
argumentaré l’esmena 14156 que té com a objectiu la millora de
l’emissari, una esmena que vàrem presentar també als
pressupostos de 2013 i que, si bé, i ho he de reconèixer -ho he
de reconèixer, ho he de reconèixer- s’han fet actuacions de
millora, tal i com va anunciar al debat de pressupostos de l’any
passat el conseller que es farien, s’han fet, el que passa és que
li hem de dir que la continuam mantenint perquè hi ha un
aspecte fonamental que encara queda pendent i sense acabar de
donar-li solució i vostè ho sap.

Per això, la tornam presentar, amb el propòsit d’incorporar
o assignar una partida pressupostària per allargar l’emissari
submarí de La Savina entorn d’un 35% més dels seus actuals
400 metres de longitud, l’emissari sabem que s’endinsa 400
metres a la mar i aboca els seus productes procedents a la
depuradora just al cor del parc natural de Ses Salines i a més de
20 metres de profunditat, quan hauria de ser -i tots ho sabem-,
hauria de fer-se a un mínim d’1 quilòmetre i a una profunditat
superior als 50 metres. Per tant, consideram que és una esmena
totalment justificada.

L’altra esmena presentada, la número 14164 fa referència a
l’inici de construcció de 14 habitatges de protecció oficial a
Sant Ferran. Tornaré -com vaig fer l’any passat- argumentar les
necessitats d’aquests habitatges per a Formentera, una demanda
que ja és una necessitat, és una necessitat per als residents a
l’illa i és un exigència ja que feim al Govern.

Aquests habitatges estan destinats al lloguer amb prioritat
als residents de Formentera, especialment als més joves i als
treballadors de l’illa amb dificultats per accedir a un habitatge.
La poca oferta d’habitatges en règim de lloguer fa del tot
imperatiu el començament d’aquest projecte que, vull recordar,
va ser redactat al final de l’anterior legislatura i que vostès s’han
trobat fet i així i tot, després de tres pressuposts, encara per a
vostès aquests habitatges no són una prioritat.

El 2011 ja es va cedir per part del Consell Insular de
Formentera un terreny a l’IBAVI, està tota la tramitació feta,
està tot formalitzat, tenen ja llicència, tot preparat i a l’espera de
la seva voluntat política perquè aquest projecte sigui una
realitat, però ja hi estam acostumats, i els ho explicaré.

Gairebé després de 20 anys de govern del Partit Popular a
les Illes, zero en matèria d’habitatges de protecció oficial a
Formentera, zero i anam pel mateix camí, vuit anys de govern
del pacte presidit pel president Antich varen bastar per fer
l’única promoció d’habitatges de protecció oficial a Formentera,
l’única. Està molt clar que no som el mateix i pel camí i el
compromís que demostren cap a Formentera haurem d’esperar
al 2015 quan hi hagi un altre govern progressista perquè la
segona promoció sigui una realitat.

(Alguns aplaudiments)

L’únic que fan vostès en un tema tan sensible com aquest és
embolicar un poc la troca, ara ens diuen que esperen fons
europeus, quan al debat dels pressuposts de l’any passat la
portaveu, la Sra. Pons, que per cert si el compliment de tot el
que ha dit aquí avui en la seva intervenció anterior és com el
compliment que ara li diré, estam arreglats, deia que la
portaveu, la Sra. Pons, contestava i argumentava així la
resolució de l’esmena referida als habitatges de protecció oficial
en comissió i els ho diré textual, ho podem comprovar en el
Diari de Sessions i faré aquell com deia, principi de la cita: “la
primera -el que deia la Sra. Pons- referint-se a la construcció
dels habitatges, ja compta amb una partida d’1.123.000 euros
als pressuposts de l’IBAVI, varem tenir -ens deia- quatre anys
per resoldre aquests problemes, però ha hagut de venir un
govern del Partit Popular per solucionar-ho, aquesta és la gran
diferència entre el Partit Popular i el govern del pacte”, fin de la
cita.

Bé, doncs ara, què feim?, a qui creim? Per cert, ens haurien
d’explicar on han destinat la partida pressupostària del
1.123.000 euros, partida que segons la portaveu eren per als
habitatges de Formentera i que no han arribat a l’illa, això, els
ho puc assegurar. Aquesta és la manera de fer les coses, pujar a
la tribuna, mentir, faltar a la veritat i a més encara fer retrets a
l’oposició, tot un exercici de salut democràtica, sí, senyors.
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Miri, ja per acabar, diguin-me, diguin als residents de
Formentera la veritat, diguin-la, començaran els habitatges o
no?, si és molt fàcil, els començaran sí o no?, sí o no?

Mirin, senyors del Partit Popular, ara són moments de
respostes i de compromís i no d’argúcies dialèctiques per no
donar respostes i amagar-se darrera la barrera de la dialèctica
per no dir res.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula el diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer
per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pujo aquí per defensar
aquestes tres esmenes que he presentat a aquesta secció. 

La primera a la qual m’agradaria referir-me és aquella en
què demanam l’electrificació i millora ferroviària fins a
Manacor, sabem que ja s’ha millorat fins a Inca, però pensam
que és més que necessari que l’electrificació arribi fins a
Manacor. Sabem tots que el Govern de les Illes Balears a través
del seu conseller ha anunciat una inversió que també fa
referència a la comarca de Manacor, però res té a veure amb el
transport públic, avui sembla que la prioritat és fer un corredor
verd.

Pensam que, si bé a dia d’avui és una llàstima que la
infraestructura que es va començar fa uns anys es vagi
deteriorant al ritme en què ho fa, pensam que aquesta inversió
a curt termini pot ser una tudada de doblers, estic convençut que
més prest o més tard els doblers arribaran perquè realment
aquesta infraestructura es pugui fer i el tren pugui arribar, tal
com tots sempre hem demanat des d’aquesta tribuna i en aquest
parlament, tots els grups polítics per unanimitat, que pugui
arribar fins a Capdepera o fins a Cala Ratjada.

Aleshores, pensam que seria molt més convenient i més
necessari que aquesta inversió anàs destinada precisament a
l’electrificació i a la millora de la xarxa actual i no a fer
inversions que realment tendran un ús difícilment rendible
socialment.

No sé si vostès hi han passat, no sé si vostès han fet el
recorregut del que és des de Manacor fins a Artà pel traçat en
què realment s’ha fet la reforma, no sé si l’han fet o no, jo l’he
fet a peu i he arribat fins al final i realment, bé, en un nucli de
població o en uns municipis que tenen quilòmetres i quilòmetres
de camins i camades, que realment avui ja no reben ajudes com
abans sí en rebien de la Conselleria d’Agricultura per arreglar
els camins, pensam que tal volta sí realment el que volem és que
la gent es pugui passejar i pugui gaudir del que és la natura i del
que és la nostra illa, millor seria tal vegada arreglar els camins
que tenim i no fer aquesta inversió. Per tant, demanam que
aquests doblers puguin anar a l’electrificació i a la millora
ferroviària. 

La segona esmena que els faig pens que és de justícia, n’hi
ha ja molt poques, però encara n’hi ha un parell de depuradores
que són de gestió municipal, això fa que a dia d’avui hi hagi una
diferència de tractament amb les depuradores que gestiona
directament el Govern amb aquelles que, per qüestions
d’història, les ho gestionen els municipis. Les depuradores ja
paguen, o els municipis o els que les gestiona ja paguen al
Govern, mitjançant l’aigua, el cànon de sanejament; però hem
de pensar que d’aquest cànon de sanejament, aproximadament,
només retorna un 30% per al manteniment de les depuradores.
La resta s’ho queda el Govern, i això en teoria hauria d’anar
destinat precisament a les inversions d’aquestes depuradores.

Però a dia d’avui això no es fa. Pensam que és un greuge
comparatiu i que el Govern de cada vegada hauria d’anar
intentant millorar aquesta situació.

La primera visita que va fer un conseller a l’Ajuntament de
Manacor va ser, precisament la del Sr. Company, i davant els
mitjans de comunicacions i públicament va assumir el
compromís que això realment es podia dur endavant -ara diu
que ens ho estudiarem, però bé-, va assumir el compromís que
això seria així. Perquè no pot ser d’una altra manera, perquè no
només ara nosaltres, aquests ajuntaments hem de pagar aquest
cànon de sanejament el qual se’n va no sabem on, no sabem a
què els destina la Conselleria de Medi Ambient, sinó que a més
ara sembla que el consell insular, amb una guerra particular amb
el Sr. Company, ens vol cobrar els llots, el tractaments dels llots
de les depuradores, a vostè també.

Clar, però vostè ja cobra el cànon de sanejament, els
ajuntaments no; és a dir, a qui pagam? Pagam al Consell Insular
de Mallorca el tractament i el descomptam del cànon de
sanejament o els pagam a vostès el cànon de sanejament i
després pagam directament al consell insular. Pensam que seria
una doble imposició, nosaltres en aquest moment en gestionam
una, però hi ha una empresa privada qui gestiona l’aigua, que en
gestiona una altra. Aleshores és complicat de menjar.

M’agradaria que realment, si no és acceptar aquesta esmena,
perquè és una quantia important, sabem o ens diuen que vendran
doblers de Madrid per al tema d’inversions en depuradores, que
aquestes inversions de les depuradores no només anassin
destinades, en aquest cas, a les que gestiona el Govern sinó que
també anassin destinades a aquelles que gestionen els
ajuntaments, però que li donen el cànon de sanejament a vostès
perquè puguin fer inversions a la resta de depuradores; com a
mínim, un compromís que no seran tractades de manera diferent
aquelles depuradores de gestió municipal d’aquelles que són de
gestió autonòmica.

I la darrera, que esper que aquesta sí que ens l’aprovin,
nosaltres pensàvem que canvi de tarannà que hi hauria en el
Govern tendria com a contrapartida l’aprovació d’alguna de les
esmenes que presentà algun dels diputats, i el que hem hagut de
sentir és la darrera intervenció que ha fet la diputada del Partit
Popular, de qualque manera ha tractat que aquestes esmenes que
presentaven els grups de l’oposició, que avui són a l’oposició,
no tenien cap sentit ni un.
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Jo els recordaré, en aquest cas li recordaré a la diputada que
la meva anterior esmena ha estat la neteja de torrents. Jo li faré
arribar les fotografies que hem cercat i que ens han passat els
distints batles de distints municipis, de com es troba l’estat dels
torrents. Realment, si vostè continua pensant que realment
aquestes esmenes són una ximpleria, doncs la veritat és que
possiblement pensem de manera diferent. És a dir, el que em
sembla és que, com a mínim, a aquella gent que intenta fer la
feina, hi estaran d’acord o no hi estaran d’acord, com a mínim,
la tractin i la valorin amb una mica més de respecte.

Només li demanam això, podem discrepar i, a més, crec que
hem de discrepar; podem entendre que és difícil que es canviïn
tal vegada les prioritats d’aquest pressupost, perquè és molt
difícil, però com a mínim, no haver d’aguantar durant dos dies
que els diputats són uns ganduls, que han de fer més feina i que
a sobre que el que presenten està mal presentat.

El Sr. Veramendi es veu que diu que sí que supòs que
considera que són uns ganduls i..., però bé.

La darrera esmena, aquesta que ja li deia que m’agradaria
que sí que s’aprovàs, crec que també vostès compartiran que és
de justícia. Cada dia, cada dia els ajuntaments tenen més
dificultat, cada dia se senten més desemparats d’aquelles
administracions que són supramunicipals, consell insular,
govern balear i l’estat. Veim que l’Estat ara regula i vol llevar
competència a aquells ajuntaments petits; veim que ara el fons
de cooperació municipal que debatrem ara d’aquí a uns
moments, baixa; veim que aquelles ajudes per a policia turística,
malgrat que es mantenen d’una altra forma, també han baixat.

Els ajuntaments també ho passen malament i quan tenen un
problema toquen a la porta de l’administració que es pensa que
els pot ajudar, que és el Govern, que és el seu govern, i en
aquest cas no troben resposta.

M’agradaria donar la benvinguda també a l’exbatle,
l’exbatle de Sencelles, que dissabte crec que va canviar, dissabte
aquest o el passat, no?, va canviar, desitjar-li molta sort en la
seva nova etapa, i som aquí també per defensar una esmena,
perquè ja hi va haver una proposició no de llei, crec, que va
presentar el Grup Socialista, i a més ho varen fer d’acord amb
l’Ajuntament de Sencelles, per tal de veure si el Govern podia
destinar una ajuda ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, és que sent un renou. Perdoni, Sr. Pastor.
Continuï.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, presidenta. Una ajuda que també és simbòlica,
que en aquest cas hem posat 40.000 euros, crec que el projecte
són uns 37.000 euros, per tal que les cases de Ruberts, en aquest
cas la demolició, que és per sentència judicial, pogués tenir
l’ajuda del Govern. És a dir, bé, aquí hi ha responsables, a part
de l’ajuntament, hi ha altres administracions, com pugui ser el
Consell Insular de Mallorca, i pens que no és just, perquè a més
tenim precedents, tenim el precedent de Campos que tots
coneixem, que el Govern sí que ha dit que sí, que volia ajudar;
bé, pensam que per què Campos sí i per què Sencelles no?

Segurament no ho ha de pagar tot el Govern, segurament tal
vegada ho han de fer a tres bandes amb el Consell, però, com a
mínim, si ho han de fer a tres bandes, doncs, si són 40.000
euros, doncs una tercera part, si ho ha de fer la meitat el Govern,
doncs que siguin 20.000 euros, m’agradaria que com a mínim,
ja que tampoc no hi ha hagut massa transaccions i no hi ha
hagut massa acceptació d’esmenes, com a mínim aquesta
esmena, la qual, al final no és una esmena política, sinó que és
una esmena de tot un poble, en aquest cas de Sencelles, que crec
que està legitimat per demanar-ho, doncs jo m’he fet la veu en
aquest cas, perquè el batle m’ho va demanar i present aquesta
esmena. Esper que els diputats i diputades l’acceptin i a més
tenint en compte que en aquest grup parlamentari també hi ha
una regidora de l’Ajuntament de Sencelles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara en contra, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Carlos Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. En esta parte de territorio y transportes,
del debate de globalidad de la sección 15, hay un total de 42
enmiendas. Como ya dije, la cantidad aquí no significa nada, no
es presentar por presentar para dar una rueda de prensa, es
profundizar en lo que presentan y no lo han hecho. Muchas,
muchísimas son idénticas a las que presentaron en presupuestos
anteriores, cortar y pegar; hay enmiendas suyas que ya cumplen
un trienio, un trienio, un trienio, ...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Aplaudan, aplaudan, con los mismos errores que año a año
ni rectifican, sólo cambian el año de presupuesto, a pesar de que
cada año los diputados del Partido Popular se las justificamos
totalmente. Por tanto, nuestra argumentación no puede ser otra
que similar. Hubiese sido óptimo, lo digo cada vez, que de un
año a otro, por lo menos se las miren y rectifiquen sus erróneos
planteamientos.
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Continuan con enmiendas, y hoy con intervenciones, alguna
muy curiosa, obviando la realidad y las necesidades de nuestra
comunidad, incluso cierto número ni vuelve a ajustarse ni al
marco competencial ni al territorial de cada institución, no
conoce la competencia. Nuevamente dan altas y bajas sin
motivación, ni se ciñen a sus conceptos concretos, estando éstos
explicados en los presupuestos. Mírenlos alguna vez, mírenlos.

Otra vez, desdotan e incrementan partidas sin criterio,
dotadas en lo posible en su típico más por más, pero sólo
cuando están en la oposición.

Pasaré a analizar todas las enmiendas por materias y por
grupos parlamentarios y diputado no adscrito.

Respecto a las 28 enmiendas del Grupo Socialista, en
vivienda otra vez lo mismo, la 14536 parece, Sr. Carbonero, que
ha sufrido amnesia, no recuerda cómo gestionó la política de
vivienda, usted ha venido aquí a vender su libro, que sirve para
una interpelación y para presupuestos, yo creo que algo está
intentándose justificar, el resto de enmiendas ni las ha
mencionado, se le ha ido el tiempo. Parece que no recuerda
cómo dejó la Dirección General de Arquitectura y Vivienda:
arrastra una deuda por ayudas del Plan de vivienda anteriores,
no se pueden afrontar nuevas dotaciones presupuestarias para
las ayudas del nuevo plan autonómico, pero se continua, no lo
dude, fomentando la política de alquiler, estando la baja que
usted propone comprometida para cubrir la deuda pública de
nuestra comunidad.

En la 14537, el anterior Govern, ustedes, adquirió
compromisos económicos que superaban, de muchísimo, las
disponibilidades presupuestarias presentes y futuras del IBAVI.
Además, el propio IBAVI tiene edificios de VPO que ofrecen
alquiler social, estando comprometida la baja para cubrir la
deuda pública de nuestra comunidad.

En recursos hídricos, en las enmiendas 14292, 14302,
14304, 14305, 14306 y 14313, esta partida está destinada al
pago de las amortizaciones de préstamos adquiridos por
ABAQUA en anteriores legislaturas suyas, siendo prioritario
asumir estos pagos antes de hacer nuevas actuaciones.

En la 14296, continuan ignorando el estado de la desaladora
de Ciutadella, ésta no puede dar servicio hasta que no se acaben
las conducciones necessarias para transportar agua salada,
¿cómo quieren que dé agua una depuradora que le faltan las
conducciones? Ustedes piden que venda agua.

En las enmiendas 14297, 298, 299, 301 y 303, para este
govern son prioritarios todos los expedientes de mantenimiento
y explotación del cánon de saneamiento y depuración, habiendo
más solicitudes que partida presupuestaria para el cánon de
saneamiento, siendo imposible asumir todas las peticiones. Este
govern hace un esfuerzo inversor en depuradoras, como ha
quedado claro, cosa que no hizo el anterior Govern, motivo por
el que se tienen unas depuradoras digamos no en óptimas
condiciones.

La 14442 no la han mirado bien, el presupuesto ya tiene
contemplada una partida para limpieza y mantenimiento de
torrentes, con el agravante, con un importe superior a lo que
ustedes solicitan, no sé para qué la hacen.

En la 14250 y 14252, no es prioritario ni competencia de
ABAQUA, miren las competencias y las necesidades
prioritarias de ABAQUA como les pedí, pero veo que siguen sin
hacerlo.

Igual que la 14251, ya que el ámbito territorial de ABAQUA
és nuestra comunidad, no más.

En transporte público, las enmiendas 14461, 463, 464, 456,
458 y 459 más de lo mismo de otros años, mismos errores de
competencias e incongruencias, y eso que en cada debate
presupuestario se explica tanto en pleno como en comisión. A
ver si queda bien claro: SFM no tiene competencia ni en
transporte por carretera en ninguna de las islas, ni sobre el
fomento del mismo. Incluso, en las tres última enmiendas
corresponde a un gasto plurianual que no puede ser rebajado; ya
les ha explicado el conseller la financiación en este tema de los
consells.

La 14300, mismos errores competenciales que no han
revisado; SFM sólo puede realizar inversiones relacionadas con
su actividad, por tanto no es posible destinar recursos del tren de
Mallorca, pese a quien le pese, a una estación de autobús en
Ciutadella.

Y la 14324, un clásico suyo, del Partido Socialista anual,
para aparentar algo de interés. Veo que no lo tienen claro. Para
acabar su tren de Llevant, se necessitan 110 millones de euros,
y ustedes proponen destinar 2 millones de euros del Corredor
Verde, que tiene un plurianual, y que, por cierto, arrepiéntanse,
da solución a un grave problema ocasionado por ustedes en el
anterior govern, a continua tal obra. Para qué sirven 2 millones
de uros, ¿Para qué sirve esto? Si todavía faltarían 108, ¿qué es
quedar bien con alguien de por ahí? Así, así gestionaban
ustedes.

Sorprende que el Grupo Socialista plantee reducir partidas
de SFM, como pretende, y a la vez quiere que se hagan
inversiones ferroviarias. Esto se llama incongruencia, hay que
aclararse un poco. SFM requiere de todo el presupuesto
presentado, y más con el lastre que dejaron la anterior
legislatura, lamentando que el portavoz socialista en comisión,
que no es el mismo que ahora, afirmara que el presupuesto de
SFM era “malbaratar”, así aparece en el Diario de Sesiones. Y
sorprende que descalifique un transporte público insular que
hace dos años el mismo gestionaba y durante años.

En carreteras, volver a mencionar que se incluyen en esta
sección debido a la reestructuración de competencias, llevaba a
cabo este año dentro del Govern.

En la enmienda 14459 y 14453, además del doble error y
citado de “vidriera polvorera”, lo aceptaremos, no es posible
alterar la partida de proyectos de inversión y la destinada al
pago de expropiaciones. Vuelven ustedes a obviar que las
expropiaciones hay que pagarlas, no desdoten esta partida, hay
que pagarles a los particulares.
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En la 14538 la adición que proponen no es posible, no es de
la amortización y de los gastos financieros de la deuda pública
de donde han de obtenerse los recursos para convenio.

Respecto a las ocho enmiendas del Grupo MÉS, auténticos
cortar y pegar, cortar y pegar: la 14663, para no repetirme, me
remito a lo explicado para la similar del Grupo Socialista.

La 14654, la institución que proponen no es posible, no es
de la amortización y de los financieros del erario público de
dónde han de obtenerse los recursos para convenios.

La 14669, igual al año pasado, y eso que se les motivó,
atendiendo a los instrumentos de ordenación territorial
urbanísticos que afecta al litoral y fijan una ordenación, no se
considera necesario dotar una partida para elaborar planes
específicos para la ordenación del litoral, ya se dijo el año
pasado.

Más errores competenciales, pese a quien le pese.

En la 14671 y 672, ABAQUA no tiene competencias para
actuaciones de rehabilitación de suelos contaminados ni de
recuperación de zonas húmedas, quieran o no.

La 14673 igual, ABAQUA destina a comprar agua desalada
el importe correspondiente de las desaladoras que aceptó el
anterior Govern, el suyo el 2010 en el caso de Mallorca. Y en
Ibiza y Menorca les recuerdo que no existe otra fuente de
suministro, no busquen otra.

La 14674, ya está previsto un expediente plurianual para
limpieza y rehabilitación de lechos de torrente en el presupuesto
de ABAQUA, y la 14661, nuevamente lo mismo, fruto de su
mala consciencia, fruto de mala consciencia, ya lo hemos
debatido, continuan sin tenerlo claro: la línia Palma-Cala
Ratjada no está previsto finalizarla. Por cierto, ya no siguen
hablando del nuevo convenio. Respecto a los pasos a nivel se
están eliminando, es prioritario para este Govern, además, las
inversiones estatutarias se irán incorporando al presupuesto
cuando sean ingresos firmes para la comunidad, elemental
criterio de prudencia que continua ignorando, así pasó la
anterior legislativa.

Respecto a las dos enmiendas de la Sra. Font, són iguales al
año anterior, y eso que se motivaron. No se sale usted de su
guión, incluso fueron idénticas a las que presentó el Grupo
Socialista, que defendió el Grupo Socialista en comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor. Preg silenci.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Un dato curioso, usted afirmó en comisión que las había
consensuado con el equipo de gobierno del Consell de
Formentera, o sea, con los suyos, en pocas palabras. Eso de
consenso a la oposición en Formentera, nada de nada.

En la 14156, este año ya se ha hecho una primera actuación
y se prevé otra para el 2014. Y la 164, el presupuesto del IBAVI
de 2013 ya contempla esta actuación. Y en el marco de la
misma se ha tramitado una subvención del Programa Life, de
fondos europeos, que ha (...) Además le recordaré que de esto
que pide, han gobernado todos estos años y no han hecho nada.

Respecto a las tres enmiendas del Sr. Pastor, la 14145, el
presupuesto asignado está comprometido para hacer frente al
pago de ayudas pendientes en vivienda. Sr. Pastor, no intente
desvestir un santo para hacer su rédito político. La 14130 es
similar a otras del Grupo Socialista explicada a la cual me
remito.

Y la 14134 corresponde fundamentalmente a compromisos
plurianuales que no se pueden camviar. La electrificación es
prioritaria para este govern, pero téngalo claro: cuando hay
disponibilidad.

Sr. Pastor, usted no es el único que está hablando en un
ayuntamiento, siempre nos está hablando del ayuntamiento.

Finalmente, curiosamente, los grupos de la oposición se dan
apoyo mútuamente a sus enmiendas presentes y futuras, pero
eso sí, cuando están en la oposición, cuando gobiernan una jaula
de grillos.

Y cuando redacten enmiendas piensen un poco que han
gobernado, no las admitirían, un poquito más de coherencia.
Tras repasar todas sus enmiendas y con las explicaciones dadas,
el Grupo Popular no apoyaremos sus enmiendas.

Y ya que, como anuncio el portavoz socialista en comisión,
...

(Remor de veus)

... anunció el portavoz socialista en comisión que piensan
cortarlas y pegarlas durante cuatro años, lo dijo, miren el Diario
de Sesiones, y que volverá a decir lo mismo. Le vuelvo a pedir
que por lo menos las repasen, verán lo que les he manifestado,
por si alguna vez deciden sus contínuos errores rectificarla o
retirarla.

Sr. Alorda, sé que es su último debate, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... sabe que hemos coincidido tanto en la carrera, en el Consell,
aquí, yo personalmente quería desearle una buena nueva
singladura.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 13, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, amb les
seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat, Grup
Parlamentari Socialista, secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, 14233; a la secció 36, serveis
comuns, despeses de personal, 14531; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, 14534; Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, 14483.

Del Grup Parlamentari MÉS, la sessió 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, la 14590; a la secció 36, serveis
comuns, despeses de personal, 14589; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública, la 14582; secció 10, gestió
d’emergències de les Illes Balears, 14586.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció 16,
Conselleria d’Administracions Públiques al programa 124A,
cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, la 14232, 14226, 14227 i 14234; al
programa 222C, actuació de policies, la 14228 i la 14229; al
programa 223A, emergències, la 14230 i la 14231.

Del Grup Parlamentari MÉS, la secció 16, Conselleria
d’Administracions Públiques, al programa 000A, a nous
programes i no classificats, la 14704 i 14705; al programa
124A, cooperació i relacions amb els territorials i relacions
interadministratives, la 14702; al programa 222C, actuació de
policies, la 14703.

De la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló, la
secció 16, Conselleria d’Administracions Públiques, el
programa 223A, Emergències, la 14167.

Del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a la secció
16, Conselleria d’Administracions Públiques, al programa
124A, cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions
interadministratives, 14138.

Defensa conjunta de les esmenes, ara és el torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Pujo a
aquesta tribuna a defensar l’esmena a la totalitat i les esmenes
a la globalitat conjuntament a la Conselleria d’Administracions
Públiques, tenint en compte que estam davant del darrer
pressupost que aquest govern executarà en la seva totalitat,
d’una forma íntegra. Per tant, estam ja en la recta final de les
polítiques del Govern del Sr. Bauzá del Partit Popular, ja que en
el 2015 només es gestionarà fins la meitat de l’any. A pesar que
en els debats que portam des d’ahir, sembla que aquest govern
acaba de començar perquè continua parlant de l’herència
rebuda.

Però bé, veiem ara quina ha estat l’evolució concretament en
aquesta conselleria, una conselleria que va començar amb un
pressupost d’uns 100 milions d’euros, encara que tenia altres
competències i ara ha quedat reduïda a un pressupost de 35
milions d’euros. Si la legislatura arribàs a durar uns anys més,

que afortunadament no serà així, acabaria desapareixent aquesta
conselleria, cosa que ningú vol si segueix el ritme de reducció
de pressupost i de competències que s’ha vist fins ara. Ha existit
una remodelació del Govern, però sincerament aquesta ha
quedat com una conselleria maria quan pressupost, no per la
importància i les responsabilitats que té, com puguin ser
emergències, funció pública o cooperació local.

Començaré per allò que a mi em sembla més lamentable
d’allò que ha passat a la Conselleria d’Administracions
Públiques des de l’inici de la legislatura i ha estat la seva
política en funció pública. Si hi ha una política que han portat
planificada i amb una estratègica clara des del principi de
legislatura ha estat la de criminalitzar els empleats públics. Se’ls
penalitza per posar-se malalts, se’ls fa treballar més hores, per
menys sou. Per cert, Sra. Consellera, no digui que han
aconseguit estalviar 100 milions d’euros fent treballar 37,5
hores setmanals als funcionaris públics, perquè abans no es
treballaven aquestes hores, per tant, no han estalviat res. Siguem
clars amb les xifres.

Per altra banda es fan per part d’aquest govern llistes negres
i acomiadaments ideològics, per cert, llistes negres que ha
reconegut fins i tot el mateix Sr. Bauzá aquí en seu
parlamentària, que va dir fa aproximadament dues setmanes,
que tampoc no li agradava que dos alts càrrecs del seu Govern
parlessin del pedigrí d’alguns dels seus treballadors. No li
agradava, però això no ha tengut cap conseqüència, una absoluta
vergonya des del nostre punt de vista.

La segona clara que ha tengut aquest govern des de l’inici de
legislatura ha estat la d’eliminar el coneixement de la llengua
catalana, primer entre els treballadors públics i després reduint
el seu coneixement en els centres escolars. Aquí tenim, en
aquesta conselleria, les dues obsessions del president Bauzá.
Primer, el rebuig cap a la nostra llengua que ha executat amb mà
de ferro amb la Llei de funció pública, també amb el Decret llei
TIL i amb la Llei de símbols que veurem demà. I, en segon lloc,
la segona obsessió, l’acomiadament d’empleats públics, sobretot
si són interins, la majoria han estat interins, que afecten
Educació i Sanitat, però també treballadors del sector públic,
que ja hem vist que no sempre s’ha fet amb criteris objectius,
més bé tot el contrari, segons el pedigrí, recordant aquesta
aberrant terminologia dels alts càrrecs del Partit Popular
d’aquest govern, que segueixen en el seu lloc de feina, per
referir-se a servidors públics. Per cert, Sra. Riera, vostè com a
portaveu del Govern, li vull recordar que va afirmar que a l’IDI
no hi havia hagut cap acomiadament relacionat amb la llista
negra que es va fer pública de què havien parlat a través d’e-
mail dos alts càrrecs del Partit Popular. I al dia següent vàrem
saber que se n’havien acomiadat tres d’aquests, sospitoses de
ser rojos. Per tant, demanaria una mica més, no només de
prudència, sinó sobretot que hi hagi responsabilitats polítiques
quan alts càrrecs o responsables polítics d’un Govern cometen
aquestes, jo diria que fins i tot, irregularitats.
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Per últim i per acabar el tema de funció pública. A mi
sincerament em fa molta llàstima que el Govern acabi traient pit
perquè envien a l’atur prop de 3.000 persones. Envien a l’atur
3.000 treballadors, encara que siguin públics, perquè vostès són
els responsables dels treballadors públics i sembla que els facin
nosa. En canvi, però, han pujat les partides econòmiques dels
alts càrrecs i càrrecs de confiança. Aquesta partida ha pujat en
un 14%. En canvi, han retallat la despesa per al personal interí
en un 28%. Aquesta és la política d’austeritat d’aquest govern,
austeritat amb els funcionaris, però màniga ampla amb els alts
càrrecs i càrrecs de confiança. Aquesta contradicció la veim
també amb altres partides en aquesta secció 16. 

Vull referir-me expressament a una esmena que hem
presentat per recuperar les oficines d’atenció a les víctimes del
delicte. Vostès van tancar les deu oficines d’atenció a les
víctimes del delicte aquesta legislatura, algunes d’elles
funcionaven feia més de 20 anys i la seva presència abastava les
quatre illes. Idò bé, en nom de la crisi, les van tancar totes. Però
el mes passat arriba el dia 25 de novembre, tothom surt a fer
declaracions en contra de la violència de gènere, del suport que
necessiten les dones, etc., i la directora de l’Oficina de la Dona,
anuncia que s’obriran una o dues oficines només a Mallorca,
això sí, per atendre les dones víctimes de maltractaments. És a
dir, aquesta és la gran gestió del Govern del Sr. Bauzá, tanca
deu oficines de cop, amb el que això suposa de recursos que
existien, de xarxa assistencial que havia costat molt aixecar, i
després, no sé si és que s’han adonat que això és una aberració,
per l’ajuda jurídica i psicològica que suposava donar a aquestes
persones víctimes de qualsevol tipus de delicte violent, i ara
però n’hauran de tornar obrir, de moment una o dues, i només
a Mallorca, tal i com s’ha anunciat per part de l’Institut de la
Dona. Benvingudes siguin totes les oficines que vulguin obrir
per donar suport a les víctimes del delicte, però l’eficàcia i
l’eficiència del Partit Popular, una vegada més, queda molt
tocada perquè en uns mesos tanquen deu oficines per després
tornar començar a obrir-les, de moment dues.

Per altra banda, una part de les nostres esmenes van
destinades també a la millora del finançament, abans hem
escoltat parlar-ne una mica a alguns dels diputats a l’anterior
debat, millora del finançament dels nostres municipis a través
del fons de cooperació municipal, un fons que fins aquesta
legislatura se garantia per llei un 0,7% destinat al fons de
cooperació municipal. Idò bé, des que ha arribat el Partit
Popular i el Sr. Bauzá, fa ja dos anys que vostès van rebaixar
aquest 0,7% a un 0,5% i ja des de l’any passat, des del
pressupost, la llei diu que bastarà amb un 0,3%. Tanta sort que
el president Bauzá havia vengut aquí a aquesta comunitat a fer
de batle de tots els batles, perquè jo sincerament crec que la
majoria de batles fugen, quan veuen el Sr. Bauzá, perquè si hi
ha algun polític, si hi ha algun govern que ha castigat les ajudes
als municipis, ha estat l’actual govern del Partit Popular. I si a
tot això a més li afegim que paguen tard i malament, els
ajuntaments són les institucions més ofegades i, contràriament
a allò que s’està dient cada dia, són les institucions menys
endeutades, a pesar com dic d’aquest discurs que fa el Partit
Popular intentant culpar els municipis de tots els mals d’aquest
país. Això també ho hem vist a la llei estatal, a la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que ja
vàrem tenir temps de parlar-ne la setmana passada.

A més, a tot això hi hem de sumar la reducció de suport
econòmic que vostès, que aquest govern, ha deixat donar a les
policies locals. Varen eliminar la policia turística, però amb
elles el suport econòmic que es donava als ajuntaments, perquè
els fons de seguretat pública, com vostè sap, Sra. Consellera, no
ha suplert ni poc ni gens, les ajudes econòmiques que ..., una
part sí, però s’ha reduït i molt, preguntin als responsables
municipals les ajudes que es donaven en concepte de suport
econòmic per a les policies locals. Per cert, aquest estiu això ja
s’ha notat, hi ha hagut menys policia local al carrer, malgrat la
reducció econòmica que ha fet el Govern del Partit Popular.

I per acabar. A la gestió d’emergències ha passat un poc el
mateix que a les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.
Varen reduir pressupost en la gestió d’emergències, han
eliminat l’helicòpter de l’112, han acomiadat personal des de
principi de legislatura, jo diria que també sense seguir criteris
objectius i fent..., no sé si llistes, no ho diria perquè no en tenc
coneixement, però el que sí dic és que no s’ha fet amb criteris
objectius. 

Per últim, li volem donar l’enhorabona, Sra. Consellera, hi
ha d’haver alguna cosa positiva, per haver deixat al calaix la
reforma de la Llei de bon govern. Vull recordar que el Govern
va presentar una reforma d’aquesta llei, a la qual vostè ha
participat en la seva redacció, però després de l’escàndol que va
suposar que en plena etapa on se demanava més transparència,
honestedat en la vida pública, i ara més que mai, i quan la
justícia investiga la incompatibilitat del President Bauzá pels
seus negocis privats, era més que escandalós que el Govern i el
seu president fessin un vestit a mida amb una reforma de la Llei
del bon govern. O sigui que amb això sí, Sra. Consellera, li he
de donar l’enhorabona, que hagi deixat aparcada la Llei del bon
govern. I ara ja la felicitació seria total si a més a més,
complissin amb la Llei de bon govern i que està en vigor des de
la passada legislatura que, com vostè sap...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab ...no s’està complint. Sra. Consellera, una
recomanació, deixi de fer de braç executor dels capricis del Sr.
Bauzá, en la llengua, en la seva incompatibilitat i deixin
d’utilitzar els serveis jurídics de la comunitat per a interessos
partidistes i particulars. Fa ja alguns anys, algunes conselleres
varen donar suport incondicional a l’expresident Matas. Supòs
que ara n’estan penedides. Seria bo, Sra. Riera, que no faci més
papers dels necessaris, que no se n’hagi de penedir també en uns
anys. Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari MÉS i
per a la defensa conjunta de totes les esmenes té la paraula el
diputat Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Pas a explicar i a defensar les esmenes a la totalitat i a la
globalitat que afecten aquesta secció i la Conselleria
d’Administracions Públiques. 

I voldria començar per l’administració pública més propera
als ciutadans, els ajuntaments. L’articulat d’aquesta llei manté
el 0,3%, aprovat ja en el pressupost de 2012 com a percentatge
mínim dels ingressos propis de la comunitat autònoma destinats
a les administracions locals, quan anteriorment era del 0,7%. Es
redueix l’aportació al fons de cooperació local, que passa de 14
milions el 2013 a 12 milions el 2014, quan ja l’any passat la
reducció va ser d’un 12%. Exactament aquesta diferència de 2
milions d’euros des del 2013 al 2014, són els 2 milions d’euros
que van a parar a la partida de la Llei de capitalitat de Palma. És
just i és lògic que la Llei de capitalitat de Palma es compleixi,
però no és lògic ni és just que es faci a costa del conjunt del fons
del conjunt de municipis d’aquesta comunitat autònoma.

Es manté també la reducció del conjunt de conselleries als
ajuntaments, açò ja des de 2012 que es van reduir en un 35% les
transferències que les diferents conselleries feien als
ajuntaments i el 2014 aquesta disminució es manté. Tot açò en
un context de reforma local, que desfigura els ajuntaments, tal
com els hem conegut fins ara, amb la seva autonomia i amb la
seva funció i capacitat de gestionar des de la proximitat. I ho fa
per aconseguir diu o justificant un objectiu principal,
racionalitzar els recursos per aconseguir una major sostenibilitat
financera, diu aquesta reforma. Un argument que és fals, ja que
tant pel pes que tenen les entitats locals, com per la seva major
flexibilitat, no suposen cap problema per al dèficit públic. De
fet, els ajuntaments van finalitzar el 2012 en situació d’equilibri
i el seu deute s’ha reduït, situació que contrasta amb els greus
desequilibris de l’Estat central.

Parlaré també del fons de seguretat. El 2013 es varen
destinar a aquest fons 3 milions d’euros, el 2014 se n’hi
destinaran 2.500.000, una reducció del 16,6%. Ho hem
d’entendre així, almenys així s’ha de deduir dels comunicats
oficials de la conselleria, que diu que en el pressupost de 2014
preveuen una partida de 2.750.000 euros, dels quals 1.250.000
seran per a la primera aportació del 2014 i l’altra part, també
1.250.000, aniran a càrrec del pressupost del 2015. Per tant, la
reducció en aquest sentit, si la informació no es rectifica, és
evident. Aquesta reducció afecta en primera instància els
municipis que són els beneficiaris d’aquestes aportacions, que
amb menys recursos contracten, lògicament, menys i amb
contractes més precaris els seus policies locals. De 9 mesos de
mitjana, hem passat a 6 i fins i tot 4 mesos, cosa que suposa una
evident precarització de la tasca dels policies de temporada.

L’altra secció a què ens sembla imprescindible fer-hi
referència és l’EBAP. Consideram que la seva gestió és molt
deficient. Una gestió que du a coses tan increïbles, com que
alguns dels seus treballadors per cobrar la seva feina, hagin
hagut fins i tot d’adherir-se al Pla de pagament a proveïdors,
cosa que posa en evidència una gran mentida, “no farem res que
no puguem pagar”, “no gastarem doblers que no tenim”, “no
quedarà cap factura sense pagar a partir d’ara”. Bé idò, açò
passa i no passava, no és un deute de 2011, no, no, d’ara. I un
gran absurd que pressuposa que hi ha en el pressupost de
l’Escola, si no pot ni tan sols assegurar el pagament al dia dels
seus professors. El setembre, l’Escola aprovava una nova
convocatòria per a un curs bàsic de capacitació per ser policia
local. La promoció de 38 i es du a terme entre 2013 i 2014 a
Eivissa. Som l’única comunitat autònoma que promou noves
promocions de policies locals amb recursos públics, als quals no
se’ls assegura un treball. I recordem que ara fa dos mesos o
menys, han acabat el contracte uns 220 policies locals, amb una
mitjana de cinc temporades d’antiguitat i que no saben si
tornaran tenir feina el 2014.

Una altra d’aquestes mostres de la gestió de l’Escola
d’Administracions Públiques, és el servei d’atenció policial al
turista. Se’ns va dir, així ho van recollir els mitjans de
comunicació, que acolliria més de 100 agents, quan la realitat ha
estat una altra. Avui sabem que 7 agents de Menorca, 18
d’Eivissa, 36 de Palma, són els que van assistir a aquests cursos,
cursos alguns dels quals s’han mogut amb un nombre d’alumnes
que va d’entre 5 i 15 persones, cursos de 60 hores, amb 10 hores
dedicades a anglès. No hi ha la consellera d’Educació, és una
llàstima, tant de TIL i tanta història, 60 hores, 10 dedicades a
anglès, habilita perfectament els policies. 5 hores de rus,
habilitats. 6 hores d’alemany, habilitats. 1 hora a la reunió del
cònsol alemany, una altra amb el suís. El conjunt, això és el
conjunt d’aquesta excelAlent formació del servei d’atenció
policial al turista que havia d’especialitzar i atendre i donar
major capacitats als policies locals que fan feina a l’àmbit o en
zones més turístiques, continguts que són, que fan referència a
la seguretat, a la delinqüència, als primer auxilis psicològics, a
la geografia social urbana i turística, els mateixos continguts del
curs bàsic per a ser policia local. On és la novetat? Crec que la
novetat és molt de fum de formatjada, res. Un curs amb moltes
promeses, amb uns nombres que no quadren i amb uns cent
alumnes que no apareixen enlloc. 

En aquest pressupost d’aquesta conselleria tampoc no hi
apareixen les lleis fantasma de les quals es varen fer grans
anuncis, auguris que han de canviar, que havien de canviar
l’esdevenir d’aquest país, i de cop esdevenen també fum de
formatjada. Ningú no en parla més. Una n'és la modificació de
la Llei 3/2006, d’emergències. El Govern va anunciar la creació
d’una xarxa de comunicacions d’emergències única i pròpia i
gestionada per la conselleria on s’integren els diferents serveis
d’emergència de les Illes Balears. Ens va presentar i ens va
lliurar un document, una proposta en aquest sentit i aquest
objectiu no l’hem tornat a veure enlloc. Ni al pressupost ni als
objectius que defineixen aquest pressupost s’esmenta cap
referència a aquest propòsit, ni al programa 223A
d’emergències ni en la memòria de la conselleria ni en la Llei de
pressupost, enlloc.
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I l’altra llei fantasma, la Llei del bon govern. Quantes hores
ha dedicat aquest parlament a debatre sobre la Llei de la bona
administració i del bon govern? Quants de debats hem tengut al
voltant d’aquesta llei? I avui ningú no en sap res. Una
modificació que era justificada per la necessitat de simplificar
la normativa, evitar duplicitats i triplicitats, es deia. La principal
modificació de la llei, això sí, afectava l’Oficina d’Avaluació
Pública que havia de gestionar els registres i el règim
d’incompatibilitat dels alts càrrecs. En lloc d’estar dirigida per
un funcionari volia el Govern, com es preveia a la llei, el Sr.
Gornés en aquell moment, defensava que havia d’estar dirigida
per un polític. L’oficina deixaria així la seva funció de custodiar
la declaració patrimonial que fan els membres de l’Executiu i
alts càrrecs i de comprovar si s’han produït increments de
patrimoni injustificats. 

També, amb la modificació proposada, l’oficina tampoc no
havia ja d’avaluar les polítiques públiques amb una despesa
superior a 5 milions d’euros. La proposta de modificació va ser
valorada, recordem-ho, pel Consell Consultiu com la voluntat
de limitar les funcions de control d’aquest parlament en els
càrrecs de l’executiu. La resposta del Govern: "tindrem en
compte, adaptarem el projecte, la proposta, l’avantprojecte de
llei al contingut del Consell Consultiu". No sé si ho han fet, però
en qualsevol cas si ho han fet ningú no en sap res.

Veim així com tot allò que s’havia argumentat, que era
imprescindible modificar aquesta llei perquè era una llei,
s’havia dit, "xapussa", aquesta és la paraula textual que
utilitzava el Sr. Gornés, "xapussa", estam governant segons,
estam... el Govern està gestionant una llei "xapussa", segons ell
mateix que ja no és necessari modificar, que generava
inseguretat jurídica, que la crisi econòmica urgia aquesta
modificació, que era imprescindible, que era central al Partit
Popular i al Grup Popular i a aquest govern aquesta modificació,
que no podien viure sense modificar aquesta llei del bon govern.
I avui ningú no en sap res. Crec que el mínim seria donar una
explicació, justificar el perquè, el perquè d’aquests silencis...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... i el perquè avui podem viure tan bé amb una llei. Açò sí, com
deia abans, és necessari complir-la. El Govern diu que la
compleix, però encara esperam allò que sempre ha dit i ha
reiterat, l’oficina, l’oficina que no havia de tenir cap cost, però
que era possible posar-la en marxa, idò, posar-la en marxa.
Aquest pressupost hauria de dir, hauria de concretar la posada
en marxa d’aquesta oficina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Govern té la paraula la
consellera d’Administracions Públiques, Sra. Núria Riera, per
un temps de quinze minuts, i s’obre qüestió incidental.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores diputats.
He escoltat les seves intervencions i les seves valoracions sobre
l’administració pública, sobre el Govern de les Illes Balears i la
nostra actuació en aquesta conselleria i abans de tot, abans de
començar a contestar o a analitzar aquestes valoracions vull fer
constància d’una cosa que sempre a les intervencions faig i no
em cansaré de repetir, i és el compromís que tenia aquest govern
amb la ciutadania.

Quan aquest govern va començar a fer feina el juny de 2011
tenia clar que tenia un compromís bàsic amb la ciutadania i eren
dues coses, per una banda, equilibrar els comptes, complir el
dèficit públic, avui s’ha parlat aquí dels 1.100 milions d’euros,
que no són qualsevol xifra, que són 600 milions d’euros, va dir
ahir el conseller Marí, per sobre del que aquesta comunitat havia
de fer; i, per altra banda, racionalitzar l’administració, equilibrar
els comptes públics i posar ordre dins l’estructura
administrativa. 

Si vostès miren les xifres oficials que publica el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques podran veure clarament
per què s’havia de posar ordre dins l’administració pública i
podran veure l’evolució que ha tengut el personal dins
l’administració de la comunitat autònoma. L’any 2007 hi havia
22.000 empleats públics, consta a les xifres del ministeri. L’any
2011 prop de 30.000 empleats públics. L’any 2013, 27.500
empleats públics. És a dir, hem reduït, reestructurat, adequant
amb coherència l’estructura de l’administració a les necessitats.
No pot ser que de l’any 2007 a l’any 2011 es passàs de 22 a 30
mil, vull dir, crec que hi ha qualque cosa a dir en aquest sentit.

Aquesta reestructuració, aquesta racionalització es fa de
qualque manera, no es fa perquè sí, es fa gràcies a un pla
estratègic de funció pública elaborat per aquest govern d’acord
amb aquests dos compromisos, i d’aquest pla estratègic hem
retut comptes, hem fet balanç, ara ha arribat a dos anys, dos
anys i mig, en el moment que continua l’austeritat i controlant
i consolidant la recuperació volem començar a avançar altres
línies dins l’administració, la modernització, les noves
tecnologies, però volem fer balanç perquè la ciutadania conegui
què s’ha fet i per què.

229 milions d’euros. Agraesc, Sra. Costa, que digui que
aquests 229 milions d’euros no són només reducció de nòmina,
com es deia ahir. Clar que no, hi ha una part que és reducció de
nòmina i, per tant, afecta empleats públics i hi ha una part que
és una gestió eficaç dins l’administració d’aquests empleats
públics i de la seva feina. 
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Vull destacar, per exemple, d’aquests 229 milions d’euros,
que crec que és necessari, 4 milions d’euros són retribucions
d’alts càrrecs, 4 milions d’euros de diferència del període 2007-
2008 en els dos primers anys de la nostra legislatura. Per què ho
vull destacar? Perquè vostès deien que nosaltres hem
incrementat les retribucions dels càrrecs públics, jo vull dir que
hi havia catorze conselleries a principis de la legislatura de
2007, nosaltres vàrem començar en set i n'hem incrementat dues
per donar més suport a les actuacions bàsiques que ara s’han
posat en marxa gràcies a les actuacions sobre els comptes
públics, que són Economia i Serveis Socials. Això suposa un
pas de cent càrrecs públics a cinquanta-sis i ara, a dia d’avui,
seixanta-un, que és el que s’ha presentat en aquest balanç. Vull
que consti perquè també forma part d’aquest pla estratègic.

100 milions d’euros, evidentment, són de millora de
l’eficàcia de la jornada laboral. Els digui als empleats públics si
l’increment de dues hores i mitja més de feina no suposa fer
feina, no estan de braços creuats, són dues hores que es fa feina
i que no ha suposat un increment de retribucions, per la qual
cosa no és un estalvi real en nòmina, però sí és un estalvi de
feina per a l’administració. I a efectes estatutaris, els sanitaris
que fan torns són dues hores i mitja que computen en els torns,
per la qual cosa no ens digui que no hi ha realment un estalvi.
Aquí hi ha un estalvi i una eficàcia dins la gestió de
l’administració i dels recursos que es disposen. I 7 milions
d’euros, per exemple, a suspensió de nous nomenaments. És a
dir, hi ha diferents actuacions.

Per tant, no són 229 milions d’euros de reducció de nòmines
i d’empleats públics. Tampoc no significa que 3.000 persones
estiguin a l’atur, significa que 3.000 persones ja no engreixen
l’administració, però digui també que l’atur fa tretze mesos
consecutius que ha disminuït, que l’ocupació neta fa set mesos
que es crea, que el descens de l’atur interanual a les Balears és
el més destacable d’Espanya amb un 5,06% i que hi ha a les
Illes 4.879 desocupats menys. Són xifres que també consten.

Per tant, hi havia dos objectius urgents, primordials i
transversals i després, també, hi ha tots els objectius importants
que bàsicament són recuperar la confiança de la ciutadania amb
les estructures administratives. 

El resultat d’aquestes polítiques de dos anys d’austeritat
comencen així a suposar, ho deia ahir el conseller d’Hisenda, un
creixement de l’ocupació, una consolidació de la recuperació,
i ho vull tornar destacar perquè crec que és important, i això
suposa pensar en la nostra gent, això ho va dir ell, fer les
persones més iguals i que els serveis públics es presten. Jo vaig
dir també a la interpelAlació que vostès han comentat amb
relació a la Llei de racionalització de l’administració local, que
el que la gent necessita és que es prestin els serveis de forma
directa o indirecta, pública o privada, per una administració o
per una altra, però el que vol la gent és que els serveis es
prestin. De seguir amb la línia anterior, per ventura, ja no es
podrien prestar, tal vegada estaríem parlant d’una altra situació
dins aquesta administració i dins aquest govern.

Per tant, són, a més, els municipis, Sr. Nel Martí, que li volia
recordar, els que fan molts d’anys, des de l’any 2008, consta a
les dades de la Federació de Municipis, que es queixen del 30%
de competències impròpies que vénen exercint. Per tant, aquesta
racionalització és un poc en coherència de la situació que es
vivia dins l’Administració Local i el Govern en general a les
Illes Balears i a altres estructures administratives.

Aquest govern també, per altra banda, vull destacar que té
vocació municipalista, nosaltres ja sí vàrem legislar l’any 2006
la Llei 20/2006, municipal i de règim local, és d’un govern
popular, la Llei de capitalitat és d’un govern popular, la Llei
d’activitats de 2006, 16/2006 també era d’un govern popular, la
Llei de policies locals d’aquell temps també era d’un govern
popular i ara consolidam totes aquestes mesures municipals.
Com? Vostès diuen del fons de cooperació municipal. Sí que és
veritat que la llei es va ajustar que el fons de cooperació
municipal passava a un 0,3% com a mínim, però això no vol dir
que sigui com a mínim, actualment les partides incloses dins el
pressupost de l’any 2014 són d’un 0,48% dels ingressos
d’aquesta comunitat. 

El fons de cooperació, per tant, no disminueix, no baixa, és
més, es paga. Jo crec que abans he sentit dir que baixa, no, no,
es paga. Clar, l’any 2011 no estava pagat ni hi havia partida
suficient, s’ha pagat el 2011, s’ha pagat el 2012, a finals d’any,
abans de final d’any, conforme les previsions de tresoreria, es
pagarà el 2013 i un 0,48% hi ha previst per al 2014.

Per altra banda, fons de cooperació més fons de seguretat
més la partida per retribucions de batles puja un 0,64% del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, que crec que també
és una dada a destacar en lloc de fer referència a les partides
absolutes en quanties tenir en compte el percentatge que suposa
en el nostre pressupost.

M’han parlat després de seguretat. Jo els diré que la
seguretat a les Illes Balears, i esperem que gràcies a la feina que
es fa des del departament d’Emergències i totes les forces i
cossos de seguretat de l’Estat i totes les forces i cossos de les
diferents administracions, la seguretat funciona, les emergències
funcionen i l’112 funciona. I li diré un detall de cada una de les
illes perquè m’han comentat referent a Eivissa i diferents
situacions. 

Formentera, a Formentera, per primera vegada, per
començar per Formentera, hem firmat un conveni amb el
Consell de Formentera expressament per detallar aquells punts,
aquelles casetes, aquells punts d’interès que podien tenir
dificultats a efectes d’emergències per poder millorar la situació
de les emergències a Formentera. És a dir, tenim cura de la
situació de seguretat a Formentera. 

A Eivissa. A Eivissa feim un curs bàsic de policia local
precisament perquè és una reivindicació de tots els municipis
d’Eivissa i de Formentera. El fet que hi hagi dificultats per
trobar feina, Sr. Martí, no significa que deixem de formar la
gent en cap àmbit, ni en seguretat, ni dins la Universitat, ni dins
l’administració o en el SOIB. Hi ha dificultats per trobar feina,
però hem de seguir formant gent i si hi ha policies o persones
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que es vulguin formar de policia i fer un curs específicament
amb Eivissa que, a més, fa molts anys, no sé si s’havia fet mai,
crec que no, s’ha de fer íntegrament a Eivissa, així es fa. També,
per altra banda, es tanca amb el Consell d’Eivissa un conveni
per a Sa Coma perquè hi hagi unes instalAlacions específiques a
Sa Coma en matèria d’emergències. 

A Menorca. A Menorca hem presentat un avanç del Pla de
seguretat del Camí de Cavalls, que és una reivindicació històrica
de Menorca en matèria de seguretat, que és un patrimoni
històric natural de Menorca. Per tant, de la seguretat a Menorca
en tenim cura.

I a Mallorca, com saben, estam integrant tots els serveis que
fan feina a l’112 dins l’organisme de l’112 coordinant, crec,
amb eficàcia, o almanco així ho pretenem, les situacions difícils
i, a més donam informació a la ciutadania amb rapidesa. Tot de
la mà dels consells, dels ajuntaments, pensin que ara ja hi ha
creats els vuits consells de coordinació de policies locals i això
ha estat ara, l’any 2012 i 2013, i de la mà evidentment de la
resta de forces i cossos de seguretat.

Amb relació al fons de seguretat pública també afegiré que
no és que elimini seguretat ni partida de cara als policies, és que
consolida aquestes partides. El fet de tenir un decret, una norma
que dóna seguretat jurídica que sempre hi haurà aquestes ajudes
per als municipis, per a les seves policies locals...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Preg silenci, senyors diputats.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

... això suposa donar estabilitat, garantia i seguretat jurídica als
municipis i seguretat jurídica que rebran aquests fons dotat amb
3 milions l’any passat i 2.750 per enguany. I un 70% d’aquests
saben vostès que va destinat a capítol 1, capítol 1 és dotar
d’estabilitat les plantilles. Per tant, és per contractar personal i
per contractar policies. Evidentment cada municipi dins les
seves necessitats, això ja forma part de l’autonomia local.

I amb relació a les oficines de les víctimes del delicte, ja li
vaig comentar el mes de maig quan vàrem presentar un poc els
objectius de la conselleria, que no eren competència de la
Conselleria d’Administracions Públiques, però no significa que
no es prestin aquests serveis sinó que es presten per a les
oficines o per als organismes competents en la matèria. Per tant,
l’IB-Dona, Serveis Socials, els jutjats de violència de gènere
que, com diu vostè, així s’ha comentat ara fa pocs dies per part
d’aquests organismes. 

La Llei de bon govern. La Llei de bon govern i bona
administració també li vaig dir el mes de maig que aquest
govern no faria mai una passa enrere en transparència i en bon
govern. Precisament aquesta conselleria no farà mai una passa
enrere en matèria de transparència, de bon govern i de bona
administració. Es va presentar anteriorment, en anys anteriors,
una modificació de la llei precisament per millorar de forma
tècnica, i així es va manifestar pel meu antecessor, aquesta
normativa, però sí li dic que si no hi ha consens, evidentment si
no hi ha acord entre tots, no es farà aquesta reforma, aquesta

modificació. Únicament el que es farà, i consideram convenient,
és incorporar aquelles millores que la Llei de transparència
estatal, ara aprovada, estableix en els municipis i en els governs
i en aquests darrers mesos s’ha de posar en marxa. Vull dir, que
en aquesta línia i amb el major consens, esperam, volem fer
feina. 

També li record, a més, que a nivell de transparència vull dir
que no tornam enrere perquè també en xifres crec que queda
avalat que hem passat, conforme a transparència internacional,
d’un 56 a un 87, 56 a 87% de transparència. Érem la comunitat
número tretze i ara som la comunitat número nou, doncs,
continuam fent feina perquè passem d’aquest lloc novè a un lloc
millor.

Aquest govern vull destacar, també en matèria de formació,
que aposta per la modernització, que aposta per la conciliació,
crec que són importants les mesures que a nivell de l’EBAP
s’han introduït en la formació dels empleats públics. Fa poc
vàrem comentar a una pregunta de control que enguany durem
la gestió del fons de l’administració local amb una detecció
directa de necessitats que farem amb els municipis. Hem
introduït mesures de conciliació, com són horaris de formació
dins la franja laboral, perquè abans els cursos eren sempre de
quatre a vuit i molts de funcionaris no es podien apuntar cada
dia de quatre a vuit per raons familiars o personals; cursos on
line; cursos semipresencials, una part en horari de feina i una
part en horari fora feina, que computen com a hores de feina.
Crec que són millores que no només impulsen la formació i
l’especialització dels empleats públics sinó que també ajuden
que aquests s’apuntin a aquests cursos i els motiven a anar
avançant en aquesta especialització. Crec que en aquest camí
hem de seguir.

Altres actuacions de modernització que també fer, la carpeta
ciutadana, no vull deixar d’acabar aquesta intervenció per fer
referència als més de 800.000 euros que hi ha prevists per
modernitzar l’administració amb una carpeta ciutadana que
avanci a partir de la interoperabilitat que estam implantant i
després la simplificació administrativa que volem aconseguir a
través de la Llei d’activitats, recentment aprovada en aquesta
cambra parlamentària i que per a enguany té previst el registre
únic d’activitats que crec que donarà seguretat jurídica als
ajuntaments i als emprenedors. I també el Pla d’Inspeccions,
perquè volem passar d’una administració passiva a una
administració activa, d’una administració controladora al
principi de la tramitació dels expedients a una administració
activa que confia la declaració responsable dels particulars, dels
emprenedors, de les empreses i després comprovi que s’ha
presentat tota aquella documentació que requereix la norma.

I finalment, per acabar, els he de dir que el pressupost de la
comunitat autònoma, i en concret de la Conselleria
d’Administracions Públiques, tenen un increment d’1,25%
respecte d’enguany, 35,8 milions d’euros, perquè feim
referència a les dues direccions generals, evidentment al canvi
d’estructura feta des de la remodelació del Govern del mes de
maig, no podem fer referència a una conselleria que existia
anteriorment que tenia altres actuacions que ara no ens
corresponen, com són obres públiques, patrimoni, seria
enganyar-nos tots o enganyar la ciutadania.
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Aquest pressupost pensam que està a l’alçada de la situació,
l’administració ha d’estar a l’alçada de la situació, com ja es
deia ahir i vull recalcar també avui, que consolida l’austeritat
d’aquesta administració, que consolida també la recuperació, la
confiança, les estructures administratives i sobretot el que ja
hem dit abans, que serveix a la gent i que garanteix que els
serveis que presta aquesta administració ho puguin prestar amb
estabilitat, amb coherència i amb garantia de continuïtat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa,
per un temps de cinc minuts.

 LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè ha pujat aquí
i el primer que ha dit és que volia recordar i que ho farà sempre
el compromís que vostès tenien i tenen amb la ciutadania, que
eren dos bàsicament: complir el dèficit i racionalitzar
l’Administració pública, però el que no varen explicar és que
aquesta racionalització de l’Administració pública per a vostès
volia dir fer llistes negres, acomiadaments injusts i engreixar les
llistes de l’atur amb prop de 3.000 persones, encara que sigui
empleats públics, que és la seva màxima responsabilitat. 

Això, vostès no ho varen explicar a la ciutadania, per tant,
no em digui que estan complint el seu programa electoral,
perquè crec que no es pot dir una cosa i fer tota la contrària.
Parlen de racionalitzar l’Administració pública, però només
quan afecta els funcionaris, els empleats públics o el sector
públic, però després vostès amb els seus fan tot el contrari. Vol
que li recordi la creació del comissari de Formentera?, em vol
dir quin sentit té la creació d’aquest lloc o d’aquest alt càrrec, en
aquest cas, del Govern?, quin sentit té?, és això racionalitzar
l’Administració?, o em pot explicar quin sentit té racionalitzar
l’Administració quan fan llistes negres per acomiadar les
persones que segons vostè no són de la seva corda política?,
això és racionalitzar l’Administració pública per a vostè? El que
passa és que utilitzen dues vares de mesurar.

Per cert, ja estic cansada d’escoltar aquí la comparativa de
les xifres amb els alts càrrecs i el nombre de conselleries que hi
havia en l’anterior legislatura i aquesta, però s’obliden de dir...

(Remor de veus)

... perdoni, s’obliden de dir una cosa, quina va ser la tendència
a l’anterior legislatura que va ser anar reduint conselleries fins
que vàrem arribar a una més de les que vostès tenen ara i en
canvi, quina és la tendència del Govern del Sr. Bauzá, que va
entrar dient “nosaltres, un govern molt reduït” i cada dia que
passa fan més conselleries i tenen més càrrecs de confiança!

(Alguns aplaudiments)

És a dir, que la tendència política del Govern Bauzá és tota
la contrària, la del Govern Antich va ser anar reduint
conselleries, la del Govern Bauzá va ser anar engreixant aquesta
administració pública.

Per altra banda, escoltar aquí ara de la Sra. Consellera que
l’actual govern i el Partit Popular tenen vocació municipalista,
la veritat si no fos tan important el tema faria ganes de riure,
vostè mateixa ha reconegut..., em parla de les lleis que s’han
aprovat en temps del Parit Popular, però s’ha oblidat una
reforma de la llei molt important, que han reformat la llei
perquè els municipis a través dels Fons de cooperació municipal
en comptes de rebre un 0,7, que és el que es rebia a l’anterior
legislatura, amb vostès i ara per llei es rep un 0,3%, per tant, ja
hem perdut quatre dècimes amb el Govern del Partit Popular, no
em digui que tenen una vocació municipalista, perquè em
sembla bastant cínic.

I ens diu després que sí, que les emergències funcionen a les
Illes, no, és clar que funcionen, però es pot funcionar millor o
pitjor o amb més mitjans o amb menys mitjans. Jo el que dic és
que des que vostès governen aquesta legislatura hi ha menys
mitjans per emergència, i això, vostè sap que entre altres coses,
una de les coses que provoca és que puguin atendre menys
cridades de les que atenen a emergències que, per cert, ja
sabrem quantes d’aquestes cridades es perden pel camí per no
tenir el personal suficient per donar-hi suport i no em digui que
és que totes les illes estan ara més ben cobertes que mai en el
tema d’emergències, perquè quan vostè va arribar a la
conselleria o el seu predecessor, el Sr. Gornés, es va trobar a la
conselleria 1 milió d’euros per a la construcció del centre
d’emergències a l’illa d’Eivissa que, juntament amb
Formentera, són les úniques que no tenen un centre
d’emergències pròpies al conjunt de les Illes Balears i vostès
varen agafar aquell milió i el varen destinar a altres coses
perquè varen tenir altres prioritats, bàsicament per pagar als
bancs i per eixugar el deute, ho varem posar a la caixa comú,
però no em diguin que les emergències estan millor que mai.

Em diu que si celebr que no es faci una passi enrere en la
Llei del bon govern ni en la transparència si no hi ha consens
polític, a bones hores ara arriba el consens polític, perquè
vostès, Sra. Consellera, varen fer pública una modificació de la
Llei del bon govern que suposava un retrocés en la Llei de bon
govern que tenim ara.
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Per últim, que torni dir que ara els índex de transparència
d’aquesta comunitat i d’aquest govern ha millorat des que el Sr.
Bauzá està governant les nostres illes, miri, no prengui més el
pèl a la gent perquè els haurem de recordar que, només per
posar un exemple, l’expedient sobre la incompatibilitat del Sr.
Bauzá vostès el tenien tancat en un calaix amb clau i que només
s’ha pogut conèixer quan els l'ha requerit els tribunals de
justícia. No em torni a parlar de transparència que si volen
poder fer un monogràfic, però aquest govern s’ha caracteritzat
precisament per ser el més opac i el més obscur que hem tengut
de moment a les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari MÉS i
en el torn de rèplica té la paraula per cinc minuts el diputat Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens ha dit que
un dels seus objectius, dels primers objectius era, havia estat el
de posar ordre a l’Administració pública i s’ha referit una altra
vegada a una cosa que em pensava que havien donat ja per
superada i en certa manera aquesta superació venia de la mà de
reconèixer que s’havia comès un error i és la referència, una
altra vegada, a una falsedat, i és la que durant el període 2007-
2011 s’haguessin contractat 6.000 nous treballadors públics. 

Sra. Consellera, el més noble és reconèixer que allò que algú
va crear i que després el president i que després els portaveus
varen anar repetint és fals, però és que a més ens ho diuen per
escrit, per escrit a totes les preguntes, i els ho he demanat ja per
activa, per passiva, per... ja no sé com, d’on provenen aquests
6.000 treballadors que segons vostès es varen contractar i les
respostes sempre són les mateixes: d’un procés d’oferta
d’integració amb la condició de personal estatutari fix que es
farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix
adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de
Salut de les Illes Balears. 

D’aquests 6.000, els únics o quasi únics que no provenen del
procés d’estatutarització són 600 treballadors d’educació, i molt
contents que n’estam i molt orgullosos que n’estam i ho
tornaríem fer, però la resta, Sra. Consellera, ve d’un procés i
d’una llei i d’un acord al qual vostès varen participar.

Avui no he tingut, perquè no pensava que tornés sortir
aquest tema, els diaris de sessions, però recordin-ho, el Partit
Popular hi estava d’acord, totalment d’acord, ho va defensar i
ho va promoure, que era necessari passar a aquesta nova
condició de personal estatutari i que es faria al personal de
carrera, que sí, que endavant, que era necessari, en això  hi
estam d’acord. És més, Sra. Consellera, durant aquesta
legislatura aquest govern també ha executat i ha continuat el
procés de passar el personal a condició estatutària, també ho ha
fet, també ho ha fet, miri les publicacions!, em sap greu avui no
poder-les dur aquí, miri-se-les, també ho ha fet.

Home!, quant a l’estalvi que ha suposat la reducció de
treballadors públics, doncs podríem fer moltes referències, n’hi
faré una, la que afecta el sector públic instrumental, feta amb la
major obscuritat, falta de transparència, falta de rigor, falta de
participació, no coincideix res amb aquells principis dels quals
vostè parla, cap ni un, i avui el sector públic instrumental està,
els seus treballadors, esgotats, atemorits i mai no s’havien
generat tan pocs projectes i tan poca activitat, no pels
treballadors, sinó per la poca iniciativa dels seus directors
gerents, mai l’activitat, l’eficiència, que vostè diu que cerca, no
havia estat tan baixa en aquest sector.

Sobre la reforma local, home!, sí, els ajuntaments es queixen
de les competències impròpies, home!, el que volen els
ajuntaments és tenir un finançament que els doni estabilitat,
suficiència, autonomia, i es queixen que certes competències
que són del Govern de les Illes els hagin d’executar, de
mantenir, de finançar els ajuntaments, exemple: educació
infantil 0-3. Vostès creu que si els ajuntaments decideixen no
mantenir les escoles infantils, el Govern les assumiria?,
n’assumiria tota la seva competència, tot el seu finançament? És
una competència impròpia, és cert, però és una competència que
els ajuntaments fan per responsabilitat, per proximitat, per
conèixer de primera mà què és el que volen els seus ciutadans
i sí, tenim escoles infantils gràcies als ajuntaments, no gràcies
a aquest govern, gràcies als ajuntaments, al gran esforç que fan
les administracions locals, les importantíssimes aportacions
econòmiques per al sosteniment d’aquestes escoles.

I de la Llei del bon govern, una altra vegada, jo ja no sé a
quina sala, a quina comissió, a quina interpelAlació tornar-li a
demanar, què pensa fer?, mereixem una explicació, Sra.
Consellera, les hores que en aquesta cambra hem debatut sobre
transparència, sobre llei de la bona administració i del bon
govern, crec que ens ho mereixem, o creu que no?, no ens
mereixem tenir una explicació, sobretot en relació amb allò que
deia el Consultiu?

La pensen complir?, li torn recordar el que vostès varen dir
d’aquesta llei, la vigent, és que era una llei impresentable, hi
pensen conviure, amb una llei impresentable?

Alts càrrecs, només li faré una referència...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, ja acab, Miri, el Partit Popular no pot donar exemples, el
millor paradigma de creació d’alts càrrecs inútils el tenim a
Menorca a l’època en què governava el Partit Popular el Sr.
Jaume Matas, nou comissaris polítics a Menorca, un portaveu
del Govern a Menorca perquè a Menorca no governava el Partit
Popular, açò és ineficàcia, ineficiència i mal ús de recursos
públics. Açò és el paradigma de la reducció de càrrecs públics,
aquest, aquest és l’exemple. 
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Per tant, no doni lliçons que crec que tots tenim un mateix
objectiu, però el Partit Popular crec que no en pot "fardar" ni pot
lluir aquesta bandera i recordi quina és la seva trajectòria i la
seva història.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per tancar la qüestió, té la paraula la Sra.
Consellera Núria Riera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, jo entenc, bé, més
que entendre, jo respect que no comparteixin aquest pla
estratègic, aquelles actuacions de racionalització que es fa dins
l’Administració per part d’aquest govern, però vostès també han
de respectar i entendre que és un compromís nostre amb la
ciutadania: equilibrar els comptes públics, que crec que és
evident i tenim tots constància que era bastant necessari, i
racionalitzar l’Administració i crec que s’ha fet palès i s’ha
deixat constància d’en què ha consistit aquesta racionalització,
aquest pla estratègic mitjançant aquest balanç.

Era un compromís electoral i com a tal compromís electoral
és un compromís de Govern, la ciutadania va posar la confiança
en aquest govern per dur a terme aquesta racionalització i en
aquesta línia s’està fent feina, s’està caminant.

En actuacions concretes que han dit, Sr. Martí, vostè parlava
dels 6.000 empleats públics de més, estatutaris o... n’hi ha una
part que és un procés d’estatutarització, voluntari per part de la
comunitat autònoma, és clar que sí, aproximadament 4.000, no
vull dir xifres perquè no sé exactament... tampoc no ho record
exactament, devers 4.000, 2.000 i busques d’oposicions, però,
sap què passa?, que quan s’estatutaritza es crea capítol 1 i el
capítol 1 computa després com a dèficit i de vegades es fa
mitjançant oposicions i de vegades s’ha fet mitjançant, de
capítol 6 a capítol 1 i aquesta és la diferència, en canvi
l’estatutarizació que s’està fent ara és d’acord a un decret llei
estatal, que és normativa bàsica, i obliga que aquesta gent a
finals d’any o s’estatutaritzi o que canviï de... és això...aquesta
és la diferència, la voluntarietat o l’obligatorietat per una
legislació bàsica estatal que posa ordre.

Per altra part, en relació amb la reestructuració de..., jo li
don explicació un poc de les preguntes que m’ha fet, si vol..., en
relació amb la reestructuració del sector públic instrumental,
s’ha fet sempre amb criteris objectius, Sra. Costa, i a més crec
que les sentències avalen, la sentència de Tribunal Suprem
d’octubre, la sentència de Tribunal Suprem de novembre, les
sentències del Tribunal Superior de Justícia d’aquesta comunitat
autònoma que determinen que les amortitzacions que s’han fet
en els llocs d’indefinits no fixos equivalen a les places
d’interins, per la qual cosa es pot fer aquesta amortització. Vull
dir que crec que s’avala aquesta gestió. 

Mai no he dit que s’hagi fet llistes ni res per part de l’IDI,
sempre he dit que va ser una actuació a títol individual i si ho
vaig dir en una roda de premsa, no crec que tengui més
incidència en aquest debat de l’administració en general.

Per altra banda, el que sí li dic és que en relació amb la
reestructuració, li faig referència als alts càrrecs que hi havia a
les conselleries del seu govern perquè és amb vostè amb qui
estic debatent, precisament li faig una comparativa del nostre
govern amb el seu, perquè vostè em diu que no li agrada el pla
estratègic, jo li he de rebatre i li he de dir quines diferències hi
ha entre aquesta gestió nostra i la que varen fer vostès.

En relació amb el Fons de Cooperació, ho he dit abans, però
també perquè en quedi constància i no hi hagi dubtes, és veritat
que si la llei diu que el Fons de Cooperació serà com a mínim,
no vol dir que sigui el 0,3, serà com a mínim del 0,3, es va fer
per, realment, fer un pressupost realista amb la situació perquè
el pressupost de l’any 2011 no només no és que no s’hagués
pagat amb aquest 0,7 o 0,5 que hi havia, és que no estava ni
pressupostada la quantitat suficient. Per tant, vàrem considerar
més coherent i responsable posar 0,3 i veure que compliríem
aquest mínim i a partir d’aquí fer el que poguéssim fer en un
futur, d’acord a aquesta línia d’austeritat, i així hem pogut
passar enguany a un 0,48 i en conjunt amb les mesures
municipals d’altres quanties o partides econòmiques al 0,65 que
li he dit abans.

Finalment, en relació amb emergències i seguretat, que es
posin partides, que hi hagi previsions no vol dir que després es
gestionin i per això, li he donat els quatre exemples a cadascuna
de les illes de com ha millorat la seguretat perquè no em pogués
dir “no hi ha actuacions concretes”. Sí, a Formentera hi ha un
conveni que millora la seguretat i les emergències; a Menorca
hi ha un pla de seguretat del Camí de Cavalls que millora la
seguretat, per tant, i les emergències; a Eivissa, en marxa un
conveni perquè hi hagi unes instalAlacions a Sa Coma en matèria
de seguretat i emergències, i crec que a Mallorca s’està donant
exemple en matèria d’integració i en matèria de consells de
coordinació de policies locals, per tant, aquesta coordinació i
aquesta millora de seguretat i emergències es fa a les quatre illes
de la mà dels consells i de la mà dels nostres ajuntaments.

De la Llei de racionalització, està aprovada al Senat i a més
s’ha fet en consens amb les nostres esmenes, crec que és un inici
del camí correcte de cap on ha d’anar l’administració i la seva
gestió, tant local com la nostra.

I per acabar, els he de dir que en aquesta mateixa línia, que
pensam que és de coherència i de responsabilitat, ha fet feina
fins ara aquest govern i continuarà fent feina durant l’exercici
2014 amb aquestes partides pressupostàries que ja li he dit
abans que incrementaven en relació amb les competències i amb
les funcions que s’han de dur a terme.

Precisament perquè el que volem -com deia abans- és que
els pressuposts siguin realistes, que siguin coherents, que
permetin a la gent recuperar la confiança en l’estructura de
l’Administració i que permetin a la gent que se’ls prestin
aquests serveis que són necessaris i que volen tenir amb total
seguretat i amb total garantia.
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Pensam que això és el que permetrà, que la nostra
administració recuperi la confiança de la gent i recuperi la
confiança en els serveis que s’estan prestant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el diputat no adscrit
per defensar les seves esmenes, Sr. Antoni Pastor i Cabrer, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Ho faré des del meu escó ja que és
una sola esmena que he presentat a aquesta secció. El que
deman és que realment els ajuntaments puguin rebre una quantia
superior a la que està pressupostada, vaig al pressupost de l’any
2010 i pos la partida que s’havia de rebre o que es va assignar
al pressupost de la comunitat autònoma l’any 2010.

Els ajuntaments cada vegada han anat perdent finançament
per part de les altres administracions, si recordam fa uns anys la
Conselleria d’Agricultura subvencionava l’asfaltat de camins,
la Conselleria de Turisme ajudava la promoció, la Conselleria
d’Esports ajudava els esdeveniments esportius, la Conselleria de
Comerç i Indústria ajudava les fires artesanals que fan els
municipis. Això avui ha desaparegut. 

Es va posar en marxa una llei de policia turística, s’ha llevat
la policia turística i es finança en un altre sentit i si a més encara
li llevam part del finançament que té o que tenia garantit per llei
pensam que és una injustícia, perquè la consellera ha fet
referència, ha dit que defensava racionalitzar l’administració
pública, però hem de dir a costa de què?, a costa d’acomiadar
metges i a costa d’acomiadar professors pensam que és una
mala mesura.

I després equilibrar els comptes. En base a què?, a no pagar
el deute als ajuntaments i a sobre llevar-los finançament.
Pensam que també és una mala mesura.

Ara en el debat anterior el Sr. Veramendi feia capades com
dient “aquí hi ha més gent que ha estat en els ajuntaments”. És
evident, és evident, hi ha hagut més gent que ha estat en els
ajuntaments, però avui n’hi haurà un parell que han estat als
ajuntaments que votaran que els ajuntaments tenguin manco
finançament. Això és la diferència, que hauran estat molts
d’anys als ajuntaments i hauran fet una gran feina, però avui -
no, no, sí- avui vostè votarà que els ajuntaments tenguin manco
finançament. Vostè es creu municipalista, amb aquestes
mesures? Vostè és aquí per defensar els comptes de la
comunitat o hi és per defensar els comptes de les
administracions públiques d’aquesta comunitat autònoma? Jo
crec que som aquí per defensar els comptes de les
administracions públiques de la comunitat autònoma, perquè ha
arribat un punt que es pensen que només vostès són
administració, i a part de l’administració del Govern de les Illes
Balears existeixen altres administracions, i s’han convertit per
a vostès en un mal necessari.

Perquè a mi em pareix impensable que amb una retallada de
les competències municipals els batles no surtin al carrer a
protestar i a dir que no hi estan d’acord. Que es plantegi una llei
a nivell estatal que lleva competències als municipis d’una sèrie
d’habitants i els batles no diguin absolutament res. Clar, és que
ho donam per bo, és que pareix que aquí alguns diputats deien
que ja saben què és el consens, que el consens és posar-se
d’acord entre vostès. No, no, no! Tant de bo que això fos el
consens; es posen d’acord dos o tres i els altres fan el que els
diuen. El consens ha quedat reduït a això.

Per tant jo pens que és injust, totalment injust que hi hagi
una llei i en aquest cas un pressupost que llevi finançament als
ajuntaments, perquè els ajuntaments faran exactament el mateix;
no tancaran escoletes, no tancaran escoles de música, no
tancaran teatres municipals; s’ajustaran i miraran possiblement
de fer menys inversió, fer manco inversió. 

Però és que a sobre estam davant una llei de pressuposts que
es finança sobre els ajuntaments. És a dir, els ho vaig dir en el
debat. Vostès com a mínim deuen tenir un 50% del deute amb
els ajuntaments que no han reconegut, i quan vostès ens diuen
que equilibren els comptes és mentida. Vostès equilibren els
comptes a costa de no reconèixer el deute amb les altres
administracions. Així qualsevol. Però és que a sobre obliguen
les altres administracions a demanar doblers a l’Estat i a pagar-
los a un 7%, i vostès no paguen a aquestes entitats. Aleshores
els ajuntaments s’endeuten, però per què?, perquè vostès no els
reconeixen el deute.

Jo pens que hem d’anar al revés. Jo sempre havia sentit el
discurs d’una tercera descentralització, sempre, de donar
competències dels consells directament als ajuntaments perquè
ja eren majors d’edat. Ara tot el contrari: llevar competències
als ajuntaments per donar-les als consells insulars, fer
urbanisme des del Govern perquè no en faci el consell insular,
i possiblement fer una política d’educació estatal perquè no la
facin les autonomies. Això és el camí que vostès no deien fa un
parell d’anys, jo aquest camí també el defensava, però avui es
fa el contrari. Hi va haver un polític reconegut en aquest
parlament que va dir “no és important el que es diu sinó el que
es fa”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Per part de la diputada no adscrita també
es mantenen esmenes. Té la paraula la Sra. Font i Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Abans de començar la defensa
estricta de l’esmena presentada faré una sèrie de consideracions
i matisacions als pressuposts de la secció 13 de la Conselleria
d’Administracions Públiques, una conselleria que després de la
remodelació realitzada aquest any pel president Bauzá, i que no
ha anat en la línia de reforçar-la sinó més aviat al contrari, es
continuen retallant els serveis propis de la conselleria, un fet que
no és nou i que es ve produint des de principi de la legislatura.
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Vull significar i fer especial menció a la greu eliminació del
Servei d’atenció d’ajuda a les víctimes del delicte, un servei que
es va posar en marxa gràcies a la signatura d’un conveni de
colAlaboració entre el Consell General del Poder Judicial, el
Ministeri de Justícia i el Govern de les Illes Balears el maig de
1997, i que ara tornam a detectar amb preocupació que aquest
any al pressupost previst per al 2014 no apareix cap partida per
reactivar aquesta prestació, un servei que es convertia en un
mecanisme adequat a Formentera, donada la manca
d’organismes judicials o d’altre tipus per protegir les víctimes
del delicte, tals com l’Institut Balear de la Dona, jutjats de
violència de gènere, oficines d’atenció al menor, serveis
d’orientació jurídica, entre d’altres. Ja els avanç que hem
presentat una esmena adreçada a la Conselleria de Família per
la poca determinació d’aquesta conselleria a reactivar un
programa tan vital com necessari, i que oferia un servei
coordinat i més eficaç envers aquesta problemàtica. 

S’ha de destacar d’aquests pressupostos el retall que ha
sofert la partida del Fons de cooperació municipal respecte de
l’any passat en 2 milions d’euros, i que en relació amb el 2010
la disminució pressupostària en aquest apartat és de 5 milions
d’euros. La veritat, direm que és curiós que pràcticament la
mateixa quantitat que retalla del Fons de cooperació municipal
per a tots els ajuntaments ho tengui com a increment un sol
municipi, Palma. Vostès em diran que la Llei de capitalitat s’ha
de complir; sí, clar que s’ha de complir, però el que no entenc,
el que no entenem, és que sigui a costa dels municipis de la
resta de les Illes. Curiós, si més no, curiosa manera d’entendre
el suport a les administracions públiques, ajuntaments i consells
insulars. 

I ja per acabar aquestes breus consideracions als
pressupostos d’aquesta conselleria, una conselleria que és
l’exemple perfecte de les incoherències d’aquest govern, un
govern que fa tot el contrari del que diu, quan parla de bona
gestió i reducció d’alts càrrecs -i ho explicaré- després dels pocs
programes i el poc pressupost d’aquesta conselleria, una
conselleria pràcticament desmantellada i desproveïda, i també
amb molt poca capacitat política i de gestió, en aquests
moments el Partit Popular hi continua mantenint molts d’alts
càrrecs. També curiosa manera d’aplicar-se l’austeritat o els
sacrificis que demanen a la ciutadania. 

I després d’aquestes breus consideracions als pressupostos
diré que hem presentat una sola esmena, que pretén palAliar la
insuficient aportació pressupostària per a Formentera en matèria
d’emergències: l’esmena número 14176, presentada a la secció
16, al programa 223A, d’emergències, amb l’objectiu de
millorar la partida pressupostària per desenvolupar amb totes les
garanties el PLATERFOR, que com vostè sap és el Pla
territorial d’emergències de Formentera, tenint en compte els
riscos greus de possibles incendis, sobretot, sobretot, atenent els
més de 800 habitants disseminats dins la massa forestal, on
trobam sovint camins o vies d’accés sense asfaltar i de difícil
entrada o arribada; o els més de 4.000 habitatges de Formentera
disseminats pel territori en punts poc poblats i de complicat
accés.

L’altra motivació de l’esmena és el potencial perill al port de
la Savina, sobretot durant la temporada alta turística pel
nombrós contingent de passatgers que tenen aquestes
instalAlacions. Per altra banda he de dir que Formentera és
l’única illa, és l’única illa d’aquesta comunitat que no compta
amb un tècnic d’emergències, l’única, que pugui aportar els
coneixements necessaris en aquesta matèria. Per tant entenem
que aquesta és una esmena justificada per donar complida
resposta i solució en temes d’emergències a l’illa de
Formentera. 

Jo els preg que no rebutgin aquesta esmena, no tornin a
deixar de banda una necessitat, una demanda justa per a
Formentera, amb un import molt inferior a la seva única aposta
aquesta legislatura a Formentera, l’única aposta: el virrei i la
seva cort. No ens venguin a parlar de Formentera de reducció
d’alts càrrecs, no ho facin, per favor, no ho facin, tenguin una
mica de vergonya. És una esmena que segurament vostès
rebutjaran i que és necessària per a Formentera. El que no és
necessari a Formentera és la Delegació del Govern, se’ls ha dit
una vegada rere l’altra, però per a vostès és la seva única aposta.

Una per una les esmenes d’aquesta diputada han estat
rebutjades, una per una. El compromís i l’aposta d’aquest
govern són inexistents, ho diré una vegada i una altra,
inexistents cap a la menor de les illes, cap a Formentera,
inexistent. Aquest pressupost torna a discriminar els
formenterers i les formentereres. El missatge és clar, i l’aposta
política d’aquest govern, d’aquest Partit Popular, cap a
Formentera és inexistent.

Gràcies.

EL SR PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font.

(Alguns aplaudiments)

En el torn de rèplica, torn en contra, millor dit, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Margalida
Prohens per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, després de dos anys
de defensar un pressupost de la secció 16 que davallava any rere
any seguint la tònica general del Govern, tenim uns pressuposts
que creixen lleugerament, un 1,25% més que el pressupost
assignat el 2013 per a l’estructura que manté aquesta conselleria
després de la remodelació. 
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I és que des de fa tres anys el govern del Partit Popular ha
aconseguit amb la Llei de pressuposts allò que era ciència ficció
la passada legislatura: entendre els pressuposts com un tot, on
hi ha conselleries que han de decréixer en recursos o créixer en
menor mesura per poder prioritzar allò que és inqüestionable,
les polítiques socials, que tot i les dificultats any rere any han
estat les protagonistes del Partit Popular.

S’imaginen, senyors diputats, aquelles esperpèntiques
reunions que devien tenir els consellers del pacte intentant
prioritzar unes conselleries per damunt les altres? I que el pastís
es repartís a favor del PSOE, o del PSM, o d’Unió Mallorquina
en detriment dels altres? És impensable. Solidaritat entre
conselleries per fer uns pressuposts més socials mitjançant el
consens?, consens social i solidaritat en un govern on tothom
estirava cap a ca seva? Impensable. 

I avui, Sra. Consellera, vostè ve aquí amb uns pressuposts
que són molt més que un conjunt de partides on hi puguem
llevar i posar. Vostè ve aquí amb un pressupost que és un
compromís tant amb els ciutadans com amb la resta
d’administracions a què afecta, un pressupost que els permetrà,
com han fet aquests anys amb un pressupost inferior, donar
compliment a uns serveis que li són propis, i administrar els
recursos de tal manera que gestionant millor es puguin donar
millors serveis, i donar compliment al que ha estat des del
primer dia un dels leitmotiv d’aquest govern i de la seva
conselleria en particular: ordenació de competències per evitar
duplicitats, sanejament de l’administració pública i
simplificació administrativa.

I aquí hi ha els dos models -ja em sap greu, Sra. Costa, si a
vostè això la cansa-: el model del Partit Popular, que estalvia en
dos anys 228 milions d’euros als ciutadans mitjançant la
redistribució i l’ajustament dels treballadors públics; i el model
del pacte, que n’augmentava 6.000 en quatre anys. I aquesta
reordenació es fa després d’una auditoria tècnica amb mitjans
propis del Govern, model Partit Popular, enfront d’auditories,
per exemple la del metro, que costava més de 3 milions d’euros,
model del pacte. El model del Partit Popular, que gestiona un
govern amb 9 conselleries després de passar els dos anys més
complicats amb 7 i 35 direccions generals, o el model del pacte,
de 13 conselleries i 55 direccions generals amb 26,5 milions
d’euros més de despesa. 

I no és el Partit Popular que té càrrecs per duplicat per
acontentar afins, ni és el Partit Popular que apuja els sous als
alts càrrecs. Si puja la partida per a alts càrrecs, i vostès encara
que vagin de mala fe ho saben bé, és perquè després de dos anys
de molts de sacrificis i d’ordenació dels comptes aquest govern
ha pogut crear dues conselleries noves, precisament la
Conselleria de Benestar Social i la d’Economia i Competitivitat.
No hi estan d’acord, vostès, que creem una conselleria
específica per a les persones més vulnerables i una altra per a la
recuperació i la reactivació econòmica? No hi estan d’acord?
Diguin-ho clarament.

I una altra de les característiques dels comptes que avui
aprovarem és que s’ajusten a la realitat, perquè la realitat és la
que és, no la que ens agradaria que fos, i els pressuposts són els
que podem complir, no els que ens agradaria que fossin, encara
que intentar explicar aquesta obvietat als que quan va començar
la crisi la van negar perquè deien que era una imaginació dels

antipatriotes -atenció, en aquella història els antipatriotes érem
el Partit Popular, com canvien les coses-, i després ha passat, de
ser...

(Remor de veus)

...una imaginació ha passat a ser una excusa. Curiós. El que no
és un somni...

(Continua la remor de veus)

...ni és una excusa són els 91 milions d’euros de deute ben real
que es va trobar de regal aquesta conselleria. 

Però vostès, Sra. Consellera, van de front amb aquestes
dades, i van de front davant els ciutadans i davant ajuntaments
i consells. L’època en què s’assabentaven per la premsa que els
18 milions d’euros de Fons de cooperació s’havien esfumat, i
que la mateixa sort van córrer els consells amb les partides per
a carreteres, ha acabat. I aquest pressupost, tot i que manté el
mínim, mínim, del 0,3% de Fons de cooperació, el cert és que
destina un 0,5 i més d’un 0,6 si a més hi sumam les partides del
Fons de seguretat o dels sous dels municipis més petits. Perquè
damunt el paper hi podem posar 0,5, 0,7 o 0,10. I clar que és
important, però saben què és més important?, pagar, i vostès hi
posaven el que volien, als pressuposts, però la realitat era que ni
0,3, ni 0,5, ni 0,7; 0,0, res, zero.

On eren llavors, quan no pagaven ni tan sols els sous dels
batles? On eren llavors quan signaven convenis que eren paper
banyat?, quan deixaven un deute de 36 milions d’euros a
l’Ajuntament de Palma?, quan per exemple la gerent del
Consorci Sociosanitari d’Eivissa els amenaçava amb tornar les
claus perquè ni tan sols no podien pagar la Seguretat Social dels
treballadors? Ni pagaven ni donaven la cara, cosa que no farà el
Partit Popular.

Tot i que ens agradaria poder dedicar més recursos a
ajuntaments i consells, sabem què és el que hi ha, i amb això
complirem, amb això i amb 70 milions d’euros que dins el
tercer pla de pagament a proveïdors van a deutes dels
ajuntaments, deutes que assumeix la comunitat autònoma i que
se sumen als 1.300 milions d’euros que hem pagat ja a
proveïdors. 

On eren quan després de cinc anys, el 2007, tocava
modificar el sistema de bestretes dels consells? Tampoc amb
aquesta llei no van ser capaços de posar-se d’acord entre els
consells que eren del mateix color polític?, una llei que els
donava estabilitat, que els suposa més de 30 milions d’euros,
que fixa la quantia mínima per al 2014. On era llavors el seu
municipalisme?
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I les seves esmenes per on van? Van per augmentar
transferències a la universitat, quan en general no només
aquesta conselleria sinó en general després de cinc any per
primera vegada augmenten les aportacions a la UIB. Tenim una
esmena referent al Parc de Bombers de Palma, quan dins el
conveni signat amb l’ajuntament es preveu ja aquesta
compensació del deute. Una esmena que fa referència a la Llei
de capitalitat, tan defensada pel Partit Socialista, sobretot quan
es troba a l’oposició. Esmenes que fan referència als
ajuntaments, que ja he contestat, o a la policia, a la qual el Fons
de seguretat dóna precisament més llibertat als ajuntaments per
escollir a què destinen els doblers, ja sigui a reforçar la plantilla
amb policies interins, crear places per a funcionaris o per
adquirir material.

Després tenim dos grups d’esmenes, la d’Oficina de
víctimes del delicte o l’helicòpter de l’112, que pretenen instar
el Govern a assumir serveis que no li són propis. No deim que
no fossin bons serveis o importants; el que deim és que si hi ha
una altra administració no els hem de duplicar, perquè els
ciutadans no entenen ni han d’entendre res de competències;
tenen dret a rebre el millor servei, i l’administració, l’obligació
de gestionar els recursos de la manera més eficient. El servei
d’helicòpter tenia un cost de 800.000 euros, quan tant la
Guàrdia Civil com la Policia Nacional, com el SAR, disposen
d’aquest servei; 800.000 euros, per cert, que han servit per
eixugar part del deute dels 6 milions d’euros a l’empresa
pública GEIBSA, on perillaven fins i tot les nòmines. Això és
gestionar i prioritzar. O les Oficines de víctimes del delicte, que
es presta amb mitjans propis a comunitats autònomes on hi ha
transferides les competències en matèria de justícia, però a les
comunitats autònomes en què no és així, això ho fa el ministeri.

Perquè vostès, a part de tenir una directora general de
Justícia, que en cinc mesos el 2011 va fer 33 viatges que
costaren 9.104 euros, dels quals 1.150 foren en dietes; a més, de
22.000 euros d’indemnització per residència, 20.828 en dietes
i viatges, principalment a Eivissa, o 8.000 euros en taxis i
restaurants, o 3.267 euros en tres jornades de dos dies, 7.255 en
menjar durant aquestes jornades, o per adquirir una butaca de
relaxació per als jutjats de Via Alemanya. Una direcció general
que entre el gener i el maig de 2011 es va gastar 84.700 euros de
despesa corrent. A part d’aquest dispendi de la Direcció General
de Justícia, competències en justícia no en van dur cap ni una.
I ara aquest, entenguin que no és el nostre debat.

I després tenim l’esmena de Sa Coma a Eivissa, o del servei
d’emergències a Formentera. Quan ambdós serveis es troben
plenament garantits, com a la resta d’illes.

I ja per acabar l’esmena del Grup MÉS referent a l’Oficina
d’Avaluació Pública que crearà el Govern per donar
compliment a la llei, que, per cert, la mateixa llei a la disposició
addicional ja contempla que aquesta creació no pot suposar un
augment de la despesa pública. I les baixes que ens proposen
d’on surten? Tenim una baixa a l’EBAP, que després d’escoltar
el Sr. Martí em sorprèn, perquè ell ha dit que l’EBAP té una
gestió deficient i vostès proposen encara llevar-li més doblers
a aquesta secció. Però en general tenim poques novetats. La
majoria de baixes surten del pagament de deute. Però això ja ho
sabem, no fa falta que ens ho diguin, si no pagam els bancs, el
forat que vostès ens van deixar, en tendríem i molts de doblers
per fer moltes coses. 

Per això i per responsabilitat, el Grup Popular rebutjarà totes
les seves esmenes.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, entenc que vostè no
volia ser menys que els seus companys, ja estam quasi entrant
al final d’aquesta legislatura, però vostès seguiran parlant de la
passada legislatura i mirant pel retrovisor. Els passarà que
aquesta legislatura acabarà, passaran a l’oposició i estant a
l’oposició encara parlaran de vuit anys enrere...

(Remor de veus)

La seva obsessió és tan malaltissa. Jo ho entenc que parlin
de la legislatura anterior i sap per què parlen de la legislatura
anterior? Perquè vostès no han fet res en aquesta legislatura i no
tenen res per oferir als ciutadans...

(Remor de veus)

Miri, en dos debats diferents, en l’anterior de Medi Ambient
i en aquest d’Administracions Públiques, he sentit parlar del Pla
de seguretat del Camí de Cavalls. Ja se l’adjudiquen dos
consellers, com que no han fet res en tota la legislatura, perquè
només estan obsessionats en quadrar números, es van passant
els temes o els plans d’una conselleria a una altra, perquè res no
ofereixen als ciutadans.

Miri, jo ja no sé si és ignorància, o mala intenció, però jo em
neg a entrar en un diàleg entre besucs, perquè assistir aquí una
altra vegada per escoltar que se varen crear 6.000 llocs de feina
al final de l’anterior legislatura, vol que li torni explicar? No,
perquè és avorridor. Els únics que no ho han entès són vostès,
Sra. Prohens. Aquest procés va començar amb el Sr. Rodríguez,
que el coneixen? Encara sí que el coneixen, ja veurem d’aquí a
uns mesos. Aquest procés va començar fa dues legislatures, però
bé, és igual. Vostès ho entenen, el que passa és que confonen els
ciutadans.

I mirin, no tornin parlar de reestructuració de
l’Administració pública i d’austeritat. Deixin de prendre el pèl
als ciutadans. Han enviat 3.000 funcionaris o empleats públics
a engreixar les llistes de l’atur. I vostès treuen pit d’això, perquè
se’n senten orgullosos. Idò l’enhorabona, a mi em fa molta pena
que enviïn a ca seva a treballadors públics perquè entre aquests
treballadors públics hi ha personal sanitari, hi ha mestres, hi ha
diferents colAlectius que el que fan és donar un bon servei a la
ciutadania i vostès els envien a ca seva perquè els molesten.
Però després, com a mínim tenguin la valentia de callar i no
pujar aquí, com va fer el Sr. President en el debat de la
comunitat, que estava molt orgullós dels treballadors públics
d’aquesta comunitat autònoma. Menys cinisme i més
responsabilitat, Sra. Diputada!
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I deixin de parlar d’austeritat, perquè els ciutadans no són
ases. Austeritat no és pujar el sou dels càrrecs de confiança del
president que estan a Presidència, com ha fet aquest Govern. I
només una sentència, una interlocutòria judicial els va aturar els
peus. Sí, Sr. Gómez, ara agafi el micròfon i digui que és
mentida que vostès no van pujar el sou a aquests alts càrrecs.
Tengui la valentia i agafi el micròfon.

Segon, no em parlin vostès d’austeritat quan creen una
prefectura política a Formentera, amb una delegació d’educació.
Per cert, saben vostès aquesta delegació d’educació creada a
Formentera quin és el servei que dóna? Ho sap, Sra. Prohens?
Vostè sap quants d’instituts i escoles hi ha a l’illa de
Formentera? Idò miri, jo li ho diré, un institut i tres escoles.
Vostès per a això han creat una delegació d’educació a
Formentera...

(Remor de veus)

Oh sorpresa! Creen càrrecs de confiança i sap per què? Per
colAlocar el portaveu del Partit Popular de Formentera al Consell
de Formentera...

(Continua la remor de veus)

Aquest ha estat l’únic objectiu d’aquesta creació. En canvi,
es veu que no hi ha sous per pagar un AT que fa falta a l’escola
de Sant Ferran. Per a això no tenen ni un euro. O sigui, que no
em tornin parlar d’austeritat.

I una vegada més he escoltat aquí que el 2011 no varen
poder pagar els ajuntaments pels fons de cooperació municipal.
Però vostès se’n recorden de quan varen entrar a governar en
aquesta comunitat? Vostès varen entrar a mitjans de l’any 2011,
varen tenir mig any per pagar els ajuntaments a través d’aquest
fons de cooperació municipal. I no em diguin que no era al
pressupost, vostè deu recordar, ho han recordat aquí moltes
vegades, que el pressupost estava prorrogat de l’any anterior, de
l’any 2010. Per tant, em digui que no ho varen trobar en el
pressupost...

(Continua la remor de veus)

...perquè varen trobar el mateix que l’any 2010. 

I ara que veig que fins i tot es preocupa la consellera de
Serveis Socials, he escoltat aquí que ens preguntaven si
nosaltres estàvem d’acord amb una conselleria de Serveis
Socials. Miri vostè si hi estàvem d’acord els progressistes que
la vàrem crear a principis de la legislatura, no a la meitat, quan
vostès tenen enquestes i veuen que tots els va molt malament i
diuen, ui!, alguna cosa haurem de fer, haurem de fer veure que
ens preocupam de la ciutadania, creem una conselleria de
Serveis Socials, a veure si així atenem més gent. Miri si
nosaltres estàvem preocupats, que la vàrem crear des del
principi de la legislatura. O sigui que la seva sensibilitat en
aquestes temes, zero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ja acab. Veig que estan tan preocupats per l’administració
de justícia i de totes les despeses que hi havia l’anterior
legislatura, seria bo que es preocupassin per les despeses d’un
president que sembla Willy Fog a la recerca de l’estel de fra
Juníper Serra, al cel sia. Però miri, seria bo que avui aquí el
Partit Popular digués clarament si està d’acord o no, que a
l’expresident Sr. Matas se li atorgui l’indult sí o no. No se’n
vagin per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...diguin avui si hi estan d’acord, sí o no.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula per part del Grup
Parlamentari MÉS el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat, Sra. Prohens, ja
em té autènticament desesperat...

(Remor de veus i rialles)

M’agradaria que m’expliqués com vol, d’una vegada, que li
expliquem la presumpta creació dels 6.000 contractes durant el
període 2007-2011. Vostè no ha escoltat la consellera? No l’ha
escoltada?

(Continua la remor de veus)

No escolta, perquè la consellera, i ara he recollit la resposta
escrita, explica clarament que 4.680 treballadors provenen de la
integració amb la condició de personal estatutari i passen d’un
estatus a un altre. Aquest segon estatus és de capítol 1...

(Continua la remor de veus)

No són de nova creació, no generen una nova despesa. No
generen una nova despesa, excepte, i li torn reconèixer, aquells
que sí són contractacions vinculades a la Conselleria
d’Educació. Però vostès no, vostès s’expressen i diuen, “van
contractar 6.000 nous treballadors”. Fals, és absolutament fals,
és mentida i es mantenen tan alegrament en aquesta mentida.
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Quant a la Llei del bon govern. Bé, ningú no en vol parlar,
ningú en vol parlar. És evident que la transparència no l’han
aplicada en la reestructuració del sector públic instrumental,
perquè encara desconeixen quins criteris han aplicat, excepte
uns, els del pedigrí, aquests sí que els coneixen. I d’aquests el
Govern calla, no assumeix responsabilitats, ni demana
disculpes, ni als treballadors els dóna una explicació, ni aquí al
Parlament ve i explica amb detall què ha passat. No, el Govern
calla. Aquesta és la transparència.

Oficina d’Avaluació Pública? Sí, la llei diu que no ha de
generar despesa, però algú hi haurà de fer feina, algun despatx
haurà de tenir, alguna taula haurà de tenir. Li deim açò, no es
preocupi, transaccionam, feim el que vostè vulgui, però creïn
l’oficina. Siguin tan escrupolosos amb el compliment de la llei,
com afirmaven a principis d’aquesta legislatura, que tan
imprescindible, tan urgent, tan necessari era modificar-la per
complir amb els criteris de transparència que allà es firmen.

I finalment quant a l’acord entre el Govern i l’Ajuntament
de Palma per complir amb el deute de la capitalitat, de la Llei de
capitalitat. Un acord. per cert, que jo hi torn insistir, no
coincideixen mai les paraules de la consellera del Govern amb
allò que anuncia. El comunicat oficial de premsa diu, referit al
deute del 2011, que està pendent de plasmar en un conveni. No
deu ser cert. Açò diu. Però bé, el més curiós és com es resol
aquest deute. Doncs el 2012 es resol amb una compensació,
amb el Palau de Congressos i amb el Parc de Bombers. El deute
de 2013 es resol amb una compensació, relacionada amb
l’execució del parc de Llevant i la façana marítima de 22,3
milions d’euros i el lloguer del Parc de Bombers de 3,1 milions
d’euros. I el deute de 2011, amb un conveni no signat, pendent,
almenys així ho diu el comunicat, amb un conveni plurianual de
25 milions d’euros que es pagarà durant vuit anys. Per què el
2011 es paga amb un conveni plurianual i no es fa per
compensació? Per què es fa per compensació el deute de 2012
i de 2013? És molt clar, per mantenir durant el màxim temps
possible la responsabilitat d’un deute que és de tots, que és de
les institucions i que com a lleialtat institucional s’ha de
complir, era necessari que es complís.

La veritat és que és difícil, molt difícil arribar a acords amb
el Partit Popular, amb el Grup Popular. Quan se li fan esmenes,
esmenes que l’únic que pretenen és complir amb la legalitat,
complir amb la Llei del bon govern, amb allò que vostès
anunciaven, amb el seu compromís electoral, i ni açò volen fer,
ni complir amb el seu compromís electoral, ni complir amb allò
que tantes hores ens van tenir aquí pregonant, discutint, afirmant
i defensant. Ara callen. Esper que aquesta vegada el grup pugui
explicar les raons d’aquest silenci. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica. Té la paraula el diputat no adscrit Sr.
Pastor i Cabrer per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho tornaré provar a veure si ara
tenc més sort, m’agradaria saber què pensa la portaveu del Grup
Parlamentari Popular que els ajuntaments rebin aquesta quantia
manco de la que rebien l’any 2010. M’agradaria que s’hi
pronunciàs i me digués si està d’acord que l’Ajuntament de
Campos rebi menys doblers del Fons de cooperació local per a
l’any que ve. Bé, vostè tendrà per explicar-m’ho, faci-ho. Jo li
donaré l’oportunitat i podrà votar si està a favor o està en contra.

Per això demanaria a la Presidència que l’esmena que fa
referència a l’Ajuntament de Sencelles, sobre la demolició de
les cases, la RGE núm. 14145 i per una altra banda la RGE
núm. 14138 es votassin per separat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica de la diputada no adscrita Sra. Font i
Aguiló. Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, continuu lamentant que el
Partit Popular no surti del guió i el seu guió durant tot aquest
temps del debat és no, no i no. Rebuig de totes i cada una de les
esmenes presentades. Mirin, vostès poden dir el que vulguin,
però aquesta és la realitat, ni una.

Quan vostès parlen i treuen pit sobre les reduccions d’alts
càrrecs, jo els he de dir la veritat, els formenterers i
formentereres no ho entenem, no ho podem entendre, de cap
manera! Aquesta delegació que vostès han posat, han creat a
Formentera no obeeix en absolut a cap necessitat administrativa,
a cap necessitat, ni una! Vostès el que han fet ha estat posar una
persona, una figura, un comissari polític a l’única illa, a l’únic
consell insular que vostès no governen. Aquesta és la realitat
d’aquesta delegació, no en té d’altra. I ara per rematar-ho, és
també el delegat d’educació, el delegat d’educació que a més
s’hi ha afegit un tècnic d’educació, ja els vaig dir l’altre dia, que
era el candidat del partit polític que anava conjuntament amb el
Partit Popular a les eleccions de 2007. Una autèntica vergonya.
A més, l’auxiliar administrativa del CEP està obligada dues
hores cada dia a anar a aquesta delegació. Diguin vostès si els
formenterers i les formentereres podem entendre quan vostès
parlen de retallades d’alts càrrecs. A Formentera no, a
Formentera el que vostès han fet no ha estat retallar en alts
càrrecs. El que vostès han fet ha estat retallar en polítiques
d’immigració, en polítiques de salut i en polítiques de serveis
socials. I això és el que hi ha a Formentera. Aquesta és la
realitat de Formentera i no una altra.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica. Té la paraula el Grup
Parlamentari Popular la Sra. Margalida Prohens, per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, jo el que vull és que
l’Ajuntament de Campos, com l’Ajuntament de Manacor, com
qualsevol altre ajuntament, sàpiguen el que han de rebre i no
sigui aquest Govern, ni cap altre govern que els torni enganar
mai més. Això és allò que jo vull per als ajuntaments.

(Alguns aplaudiments)

El delegat a Formentera respon a una promesa del Partit
Popular, ja que Formentera, com vostè sap molt bé, és l’única
illa sense estructura administrativa autonòmica pròpia. Vostès
faran la polèmica que vulguin, però això és així...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Senyores i senyors diputats, en el recent debat de política
general, la meva portaveu els va dir que vostès són dramàtics.
Jo crec que en realitat el que fan vostès és molta comèdia,
perquè sentir-los parlar de segons quines qüestions, creguin-me,
que pareix una broma.

Vostès parlen de priorització de despesa i vengueren ahir en
aquesta cambra amb un titular fàcil, llevar les dietes als alts
càrrecs, facilet, polèmic, molt bé. Però com poden parlar vostès
de reducció de despesa d’alts càrrecs i brindar-se vostès
mateixos? Demanen esforços, però que a vostès no els toquin?
Vostès que ni tan sols van acudir a la reunió amb el president
del Govern per reduir 12 milions d’euros de despesa política
d’aquesta cambra!

(Remor de veus)

Com poden parlar vostès de racionalització i d’austeritat i
criticar el president Bauzá, si tots sabem que el Sr. Antich
gastava el doble per viatge que l’actual president del Govern.
784.000 euros en total, llogant avions sencers per a més de 140
persones, la majoria alts càrrecs. De fet deia recentment un
mitjà de comunicació: “la leyenda cuenta que la isla ascendió
un metro sobre el nivel del mar por el volumen de
representantes públicos evacuados durante los viajes de
representación de la cúpula de Barceló en París y la
candidatura de la Tramuntana Patrimonio de la Humanidad”.
Es van deixar la festa de BrusselAles.

I després també és d’acudit sentir-los parlar, una vegada més
de la Llei de capitalitat. Llei de capitalitat, saben qui la va crear?
El Partit Popular. Llei de capitalitat que no van pagar el 2010 ni
el 2011, i que és aquest govern que ha signat un conveni amb
l’Ajuntament de Palma i el Consell per resoldre aquesta
situació, mitjançant pagament en efectiu i compensació de
deute. I com vénen vostès aquí a defensar una Llei de capitalitat
en la qual mai no han cregut? Si vostès, quan governaven a
l’Ajuntament de Palma, van retornar al Govern gairebé totes les
competències que els atorgava la llei, per manca d’enteniment
entre l’equip del Partit Socialista de Palma i l’equip del Partit

Socialista del Govern, dins el seu propi partit, entre la Sra.
Calvo i els seus representants aquí -bé, això continua igual, aquí
veim que aquí sí que són coherents i les bones relacions
continuen pel mateix camí.

(Remor de veus i petit aldarull)

I després són vostès que fan befa si nosaltres som capaços
d’arribar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, per favor, ja acabam, tenguin un
poc de paciència.

Sra. Prohens, continuï.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

I vostès després fan befa de si nosaltres som capaços
d’arribar a consens entre nosaltres mateixos, és que vostès ni
això, tant de bo prenguessin nota del que fa el Partit Popular.

(Remor de veus)

Ara el Partit Popular els ha tornat les competències, ha
signat el conveni que he esmentat i es fan reunions periòdiques
del Consell de Capitalitat per garantir el seguiment i el
compliment de la llei.

I pel que fa als treballadors públics, mirin, no facin
demagògia ni diguin mentides, és cert que aquest govern ha
demanat esforços molt importants als empleats i mesures com
l’eliminació d’una paga extra o l’ampliació de la jornada han
suposat un estalvi de 100 milions d’euros per a les arques
públiques, i reconeixem el seu esforç i la seva professionalitat;
com també l’esforç d’aquest govern per triomfar on altres van
fracassar, com el Pla d’igualtat o el Decret de teletreball que
milloren les condicions laborals dels empleats.

I amb les sentències dels acomiadaments no facin com ens
tenen acostumats amb les sentències que no els agraden, fer-se
una foto a l’entrada del Constitucional i fer fer el ridícul als
senadors del seu propi partit, però oblidar-se de la foto quan
recullen la sentència. Amb la política laboral d’aquest govern
passa igual, tenim una sentència del Suprem que unifica
doctrina i reconeix el criteri que ha seguit el Govern per a
amortització de places que ja s’aplica aquí, al Tribunal Social,
i vostès no en diuen res.

El Tribunal Superior de Justícia ha avalat el Decret de
mobilitat dels funcionaris del Govern, i vostès no en diuen res.
Critiquen la figura del president Bauzá, però quan surten, quan
(...) interlocutòries ...

(Remor de veus)
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... o quan hi ha, o quan hi ha informes dels propis funcionaris
del Govern que no els agraden, també els critiquen. D’això se’n
diu objectivitat.

I sabem que aquestes mesures que ha hagut d’aplicar aquest
govern són mesures desagradables però necessaris, per ser on
som avui i per ser a un lloc millor d’aquí a un any. I necessàries
quan vostès governaven també, però que la seva covardia i el
seu equilibri impossible de poders els ho va impedir, perquè
estaven més preocupats a mantenir la cadira i el lideratge d’un
president que no presidia, que a governar.

(Remor de veus)

Tal vegada aquestes mesures duen un desgast polític ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats del Grup Socialista, per favor. Gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Tal vegada aquestes mesures duen un desgast polític
important, però, com deia Mandela, el dia que això em
preocupi, deixarem d’estar legitimats per governar. I la seva
manca de capacitat de prendre decisions difícils demostra que
vostès no només no estan capacitats per governar, sinó que fins
i tot no estan capacitats per fer d’oposició, una oposició ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... una oposició que, com hem vist, aquest ...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ja veig que no els agraden les meves paraules, deu ser que
anam bé, no?, una oposició a la qual, com hem vist aquests dos
darrers dies, tant els és ser ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, vagi acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... tant els és ser ciutadans dels Països Catalans, com voler ser
extremenys.

(Remor de veus)

I ja que ho he sentit, torn demanar, una vegada més, la
retirada, la retirada, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... al Grup Socialista que ens digui franquista, perquè una
vegada més quan vostès no tenen arguments ens diuen
franquistes. Una vegada més, no tenen vergonya, retirin-ho,
senyors diputats, retirin-ho!

(Aldarull i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci. Senyors diputats, silenci. Passam
a les votacions, passam a les votacions.

(Remor de veus)

Gràcies, Sr. Thomàs, gràcies. Passam a les votacions, debat
número 10, de totalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb les seccions i
entitats afins. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 24 a favor i 1
abstenció.

Debat número 11, de globalitat, agrupació de la secció 15,
agricultura i medi ambient, amb les seccions i entitats afins.
Passam a la votació. Començam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

En el debat número 12, de globalitat, feim una votació
separada de l’esmena 14145. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 25 a favor.

Passam a la votació de la resta d’esmenes del debat número
12. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

En el debat número 13, de totalitat i de globalitat, votarem
separadament l’esmena 14138. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 25 a favor.

Ara passarem a la votació de la resta d’esmenes d’aquest
bloc del debat número 13. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Ara són les tres menys quart, si els sembla bé ens veiem a
les quatre menys quart, va bé?

(Se senten veus de fons que diuen: “a les quatre”)

A les quatre? Portaveus, portaveus, a les quatre o a les
quatre menys quart?

A les quatre puntuals, començam a les quatre.
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