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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam el debat número 9 de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, amb les seccions i entitats afins.

Esmena a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista, secció
14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, RGE núm. 10871;
secció 31, serveis comuns, despeses diverses, al programa 126F,
serveis comuns generals, RGE núm. 10876; secció 32, ens
territorials, RGE núm. 10877; secció 34, deute públic, RGE
núm. 10878; secció 35, fons de contingència, RGE núm. 10879;
secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears, RGE núm.
10923.

Grup Parlamentari MÉS, secció 14, Conselleria d’Hisenda
i Pressuposts RGE núm. 11276; secció 4, Consell Consultiu de
les Illes Balears, RGE núm. 11171; secció 06, Oficina de
transparència i control del patrimoni dels càrrecs públics de les
Illes Balears, RGE núm. 11175; secció 07, Consell Audiovisual
de les Illes Balears, RGE núm. 11170; secció 31, serveis
comuns, despeses diverses, RGE núm. 11178; secció 32, ens
territorials, RGE núm. 11173.

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista, a la
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, al programa
611A, direcció i serveis generals d’Hisenda i Pressuposts, RGE
núm. 11067, 11068 i 11069.

Del Grup Parlamentari MÉS, secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, al programa 611A, direcció i serveis
generals d’Hisenda i Pressuposts, RGE núm. 11277 i 11278;
secció 02, Parlament de les Illes Balears, al programa 111A,
activitat legislativa, RGE núm. 11204; secció 07, Consell
Audiovisual de les Illes Balears, al programa 111F, control dels
mitjans de comunicació audiovisuals, RGE núm. 11206.

Diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, al programa 611A,
direcció i serveis generals d’Hisenda i Pressuposts RGE núm.
11089, 11119, 11090 i 11099.

Defensa conjunta de les esmenes, té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Diputat Joan Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Ja sé que ara, després de dinar, encara que sigui dinar
de pressa i corrent, no fa moltes ganes de parlar de números,
però no ens queda més remei.

Començam ara el debat de la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, i he d’assenyalar que les esmenes
parcials presentades a aquesta conselleria, donada la peculiaritat
d’aquesta conselleria i quina és la seva feina bàsica i principal,
no són molt nombroses, per tant, les donarem per defensades tal
com es va fer a la Comissió d’Hisenda. I passaríem a parlar de
temes que entenem que sí són fonamentals i cabdals a l’hora de
parlar de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, precisament
d’això, de pressuposts. 

Dins el tema del pressupost, voldríem fer constar algunes
qüestions. Abans d’entrar directament al pressupost, voldria
assenyalar que avui, aquest matí, en un debat d’una altra secció,
he sentit parlar a la portaveu del Grup Parlamentari Popular, que
ens acusava als grups de l’oposició de viure en el país de les
meravelles; precisament ens acusen a l’oposició de viure en
aquest món de fantasia, aquells que darrerament no fan més que
sortir a mitjans de comunicació, donar rodes de premsa, fer
manifestacions i dir que ja hem sortit de la crisi, que ara ja tot
és fantàstic,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que ara tot és meravellós, que ara ja hem de mirar el món
d’una altra manera. I jo em pregunt qui viu realment en aquest
món, en el país de les meravelles? Està clar, sinó que ho
demanin als ciutadans de peu els quals han de viure cada mes
amb el que tenen.

Mirin, parlant de pressupost, vostès tenen algunes frases
iconogràfiques, d’aquestes que repeteixen una vegada rera
l’altra, vostès varen començar la legislatura parlant d’ortodòxia
i varen dir que aquesta ortodòxia els portava a mantenir un
criteri fonamental, que era que no gastarien allò que no
s’ingressàs, que no gastarien allò que no tenguessin, això deien
a principis de legislatura, així pareix que es feia. També han
repetit darrerament que els pressuposts són pressuposts de
garantia, perquè entre altres qüestions, asseguren el compliment
d’un objectiu de dèficit. Pareix ser que enguany ja no serà així,
segons declaracions tant del conseller, com de la portaveu del
Grup Parlamentari Popular. Però és una altra de les coses que
diuen que es fan i llavors no passen.

I dins aquesta ortodòxia, vostès varen fer un plantejament
que era imprescindible fer front a la reducció de l’endeutament
de la comunitat autònoma, però aquesta ortodòxia els ha portat
a allò que és talment el contrari del que predicaven, parlaven de
reduir l’endeutament i l’han incrementat substancialment.

També parlen cada vegada que poden, que s’ha millorat el
calendari de pagament als proveïdors. Després també veurem
com s’ha arribat a aquest punt d’ajust. 

Avui matí també hem tornat sentit el portaveu del Grup
Popular, que parlava de què la passada legislatura el Govern
gastava i no pagava. Ara, segons pareix aquest Govern paga allò
que es gasta. També tenim dubtes, farem el plantejam i veurem
per on surt.

Però parlem directament d’endeutament que és un dels
puntals d’aquest pressupost. Jo entenc particularment que és un
puntal d’aquest pressupost i és el puntal de la gestió econòmica
d’aquest Govern, així de clar crec que ho hem de dir. Parlam
d’un passiu financer previst per a aquest exercici de 1.057
milions d’euros, prop de 31 milions menys del que estava
previst per al 2014, que eren 1.088. Vostès deien que es reduiria
l’endeutament i què han fet? A l’any 2013, parlaré de tres anys
perquè es vegi la progressió, endeutament net, 207 milions; el
2014, endeutament net, 412 milions, 205 milions més que l’any
anterior, el 2015, endeutament net, 448 milions, 36 milions més
que aquest exercici 2014. 
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Per tant, en una situació suposadament de millora, de sortida
de crisi, d’aportació de més renda a les butxaques dels
ciutadans, reducció de dèficit, resulta que cada any aquest
Govern s’endeuta més, fins al punt que el muntant global del
2010 del deute de la comunitat autònoma eren 4.458 milions
d’euros i el 2014 ja seran més de 7.500 milions,  3.130 milions
més d’endeutament en tres anys, Sr. Conseller.

Per posar més xifres damunt la taula, el 2010 l’endeutament
de la comunitat autònoma suposava el 16,8% del PIB, el 2014
l’endeutament de la comunitat autònoma suposa el 28,3% del
PIB, 11 punts i mig més en tres anys.

Despesa o endeutament aplicable als ciutadans. Si ho
repartim entre els ciutadans trobam que el 2010 corresponia a
cada ciutadà 4.030 euros de deute; el proper any, el 2015, si fan
vostès el que tenen compromès en el pressupost, cada ciutadà
tendrà un deute de 7.227 euros. És a dir, en aquesta legislatura
els ciutadans han vist incrementat el seu deute en 3.197 euros.

El conseller d’Hisenda en el seu moment va parlar també en
algunes declaracions que la CAIB tenia dependència de les
transferències del Fons de Liquiditat Autonòmic i que havia de
conjugar d’alguna manera aquestes transferències amb els
pagaments o amb les ordres de pagament que s’havien de fer. I
això ho va dir vostè, Sr. Conseller, i negava que el Govern
tingués un problema de manca de liquiditat. Declaracions fetes
arrel del greu problema del Govern per front a les seves
obligacions, com en el seu moment liquidar aquells 15.000
euros a cada escola d’aquestes illes, o fer front als 800.000
euros dels menjadors escolars.

Vostè sempre ha ressaltat les bonances i els beneficis del
canvi de la política d’endeutament, de passar de demanar els
crèdits als bancs a fer-ho a través del FLA de l’Estat. Però vostè
només parla de les bonances d’ aquest canvi, de la reducció
d’interessos a pagar i de la millora de les condicions, com per
exemple, la negociada per a l’exercici 2015, de carència de 58
milions d’euros, entre d’altres. Però no parla mai dels
inconvenients, que també hi són, Sr. Conseller, també hi són, i
el principal n’és un que vostès han negat també sistemàticament
i és que vostès no controlen o no tenen un programa d’ingressos
fet per vostès que puguin aplicar, vostès tenen dependència
absoluta de la gestió que es fa des de Madrid, és Madrid qui
decideix per vostè, Sr. Conseller, quan arriben els ingressos a
aquesta comunitat autònoma, vostè no té capacitat ni autonomia
per decidir-ho, i per això tenen el problema que no tenen
liquiditat per fer front a determinats moments de pagaments que
estan obligats a fer a escoles, a menjadors o moltes altres
qüestions, o per fer simplement contractes a determinats
colAlectius.

La seva gestió, Sr. Conseller, coincideix que vostès en
realitat arriba un moment que no podien demanar crèdits als
bancs, no podien perquè les entitats financeres no es fiaven de
vostès. Què va sortir? L’oportunitat que l’Estat s’endeutàs per
vostè, o demanàs el crèdit el qual, llavors, evidentment és deute
seu, però vostè no demana el crèdit, el demana l’Estat. És cert
que hi havia unes millors condicions i que amb això vostè va
jugar. Però Sr. Conseller, això no és un mèrit seu, malgrat que
vostès s’ho adjudiquen, vostès diuen que rebaixen el tema
d’endeutament gràcies a la seva gestió. No, vostès rebaixen
determinades qüestions lligades a l’endeutament, perquè vostès

no són qui gestionen aquest endeutament, ho fa l’Estat. Per tant,
no és mèrit, en tot cas hem de donar gràcies a l’Estat, no a la
seva gestió.

Miri, gràcies a aquesta gestió els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma cada vegada són una mica més pobres, ja
li ho he dit, perquè tenen cada vegada més deute a través de les
administracions. Però són cada vegada més pobres, i aquest és
un tema del qual vostès no volen parlar, vostès parlen que cada
vegada són més iguals els ciutadans, això és el que ha dit vostè,
Sr. Conseller, cada vegada són més iguals, i nosaltres no creim
que això sigui així. Li posaré un exemple, vostès també
defensen que han aconseguit, amb aquesta reducció i amb
aquestes retallades que apliquen, han aconseguit també que els
serveis bàsics funcionin exactament igual que funcionaven amb
més despesa abans. Això ho han dit vostès, que funcionen
millor, això és el que han dit, no, igual no, exacte, encara millor;
jo li explicaré aquest millor per a vostès: miri, fa quatre dies, fa
un parell de setmanes, vostè que és d’Eivissa supòs que igual
també ho ha llegit, els anestesistes de l’Hospital de Can Misses
denunciaven que se suspenien unes 6 intervencions quirúrgiques
al dia, Sr. Conseller, 6 intervencions quirúrgiques al dia. Els
anestesistes que han d’atendre aquestes intervencions
programades, han d’atendre, a més d’això, les urgències i les
guàrdies, i, entre altres coses, s’han vist obligats a tancar la
consulta de preoperatoris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. El mateix gerent de Can Misses va
reconèixer que en dues setmanes s’han suspès 34 intervencions
quirúrgiques. Això és per a vostè millorar els serveis essencials
com són educació i salut, Sr. Conseller? En això consisteix?
S’atreveix encara a afirmar amb el cap que sí, que és això? No
ho entenc, no ho entenc, Sr. Conseller.

Queden algunes qüestions, però segurament tendrem
l’oportunitat de parlar-ne en el proper torn, dins els cinc minuts
de rèplica. Gràcies, senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el
diputat Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquesta ha estat la
legislatura que hem sentit per part del Partit Popular tot un
seguit de mantres, un dels quals era que el més important era fer
front al dèficit; un altre era que no podíem gastar més del que
teníem; un altre era que s’havia gastat per sobre de les
possibilitats, no només el Govern anterior, tots els ciutadans i
ciutadanes havien gastat per sobre de les seves possibilitats. 

El cert i segur és que el temps posa a cadascú al seu lloc i al
final aquest Govern gasta més del que té, s’ha hagut d’endeutar,
l’objectiu del dèficit enguany ja reconeix que no el complirà, i
ens trobam que amb el pressupost que presenten l’any que ve
encara serà pitjor. No és que jo tengui un problema d’obsessió
cap al dèficit, els ho dic perquè són vostès els que han parlat del
dèficit dia sí i dia també. Ho dic perquè a nosaltres ens ha
preocupat com s’aconseguia aquest tema del dèficit i era a costa
del sacrifici de molta gent, sobretot de la més feble.

El cert i segur és que aquestes darreres setmanes hem vist
com han hagut d’afegir als pressuposts del 2014, 19 milions per
a nòmines de professors, 15 milions per al Servei de Salut, que
ja hi havien afegit 35 milions, injectats anteriorment, 40 l’any
passat. L’endeutament cada any, el 2014, però també el 2015,
pel màxim possible, per al 2015 ens incrementaran
l’endeutament en 373,8 milions. El deute ja, segons el Banc
d’Espanya, arriba als 7.597 milions d’euros, l’any que ve la
previsió, per tant, és que serem més a prop dels 8.000 que altra
qüestió. I els desfasaments en el pressupost, principalment en
salut, continuen essent enormes. En definitiva, jo diria que el
que hi ha hagut és un fracàs de la política d’aquest Govern
quant a tots els seus mantres, en relació amb l’endeutament, en
relació amb el dèficit, en relació amb la situació econòmica.

En realitat, i aquesta és la realitat de les Illes Balears, no hi
ha un problema de dèficit a les Illes Balears, hi ha un problema
de finançament, hi ha un problema de finançament; però això no
ho diu el meu grup ara, ho diu des dels anys noranta, des dels
anys noranta, en aquesta mateixa sala. Ara és pitjor
evidentment, perquè cada vegada hem perdut més posicions. I
durant molts d’anys, ara sí que és vera que el discurs del Partit
Popular ha canviat, s’ha negat el problema del finançament
aquí. I la realitat és que sense sobirania fiscal, sense poder
decidir sobre els nostres ingressos, haver de recórrer o bé als
bancs o bé a l’Estat perquè ens deixin els doblers que en realitat
ja tenim aquí, jo sempre he dit que quan l’Estat ens fa el favor,
entre cometes, de deixar-nos doblers a través del Fons de
finançament autonòmic, en realitat l’únic que fa és avançar-nos
els doblers que nosaltres prèviament hem traslladat a Madrid,
els quals s’havien recaptat aquí via IVA, via IRPF, etcètera.

Aquesta és la realitat, i ara ens fan el favor, també entre
cometes, de dir que no importa el tornem amb interessos.
Gràcies per res, gràcies per res, són doblers d’aquí, trets d’aquí,
dels empresaris d’aquí, dels ciutadans i ciutadanes d’aquí! No
importa remuntar-nos a les balances fiscals, que el Sr. Montoro
per cert les va maquillar recentment i així i tot, maquillades i
tot, ens sortia un desfasament de més de 1.000 milions d’euros
anuals, sense maquillatge superam els 2.000 milions d’euros, el
que se’n va i no torna cada any.

I el problema ha estat que la seva política i obsessió pel
dèficit s’ha fet sobretot amb retallades als serveis socials,
educatius i sanitaris, sobretot. Polítiques d’austeritat que han
generat patiment a la gent, als ciutadans i que han tengut una
traducció per exemple amb l’atac a la sanitat pública, la llista
d’espera en intervencions quirúrgiques la qual ha passat de 51
dies d’espera a 114 dies d’espera. Això té una traducció sobre
la salut dels ciutadans, no són números només, té una traducció
sobre la salut. Els 1.351 treballadors de la sanitat pública
acomiadats, els quiròfans tancats, els llits tancats, els llits buits.
La reducció de la cohesió social, que ha fet que la taxa de risc
de pobresa s’incrementi aquesta legislatura i que tenguem un de
cada quatre ciutadans en risc d’exclusió social. La precarització
laboral, les xifres de millora de l’atur registrat que amaguen una
realitat social molt dura, on la majoria de contractes són
temporals, on hi ha més temporalitat i més precarietat, on s’han
reduït els sous dels treballadors una mitjana d’un 5% durant
aquesta legislatura, on continuam amb taxes del 20% d’atur,
taxes del 20% d’atur similars, per cert, a les que hi havia el
2011.

Això sí, l’any passat varen complir l’objectiu de dèficit, però
la taxa del 20% d’atur, i mala redistribució de la riquesa, i
reducció de la qualitat de l’ensenyament: en tancament de
programes educatius per donar suport a la diversitat; en reducció
de la qualitat dels serveis educatius, segons dades de la mateixa
conselleria, que reconeix que s’ha reduït la qualitat en els
serveis educatius; amb més de 1.000 professors i mestres
acomiadats, amb augment de ràtios d’alumnes a les aules, amb
reducció de les beques de menjador, sense cobrir les baixes
temporals de professors... En definitiva, l’objectiu d’aquest
govern, l’objectiu d’aquests pressuposts, del 2014, del 2015, ha
estat salvar els nombres que en Rajoy i en Montoro exigien i
que ens exigeixen perquè no tenim sobirania sobre els nostres
recursos, perquè si no, no faria falta haver de dependre
d’aquestes decisions que es prenen a Madrid, com deia
l’objectiu ha estat salvar aquests nombres que en Rajoy i en
Montoro ens exigien, però s’ha enfonsat les persones, les
empreses i les famílies.

I en aquests pressuposts de bàsicament es mantenen totes i
cada una de les retallades que es varen preveure en el pla de
retallades, totes i cada una. És curiós com en aquests
pressuposts ens permetem el luxe de fer una reforma fiscal, que
ja he dit a primera hora del matí que en realitat no tendrà tant
d’efecte sobre les famílies perquè no és molta la gent que es
podrà acollir a les deduccions que proposam o que proposen en
el tema d’estudis o en el tema d’inversions en renovables o en
el tema d’inversions en innovació, recerca i desenvolupament,
però mantenint totes i cada una de les retallades que es varen
presentar en el pla de 2012, retallades que sobretot anaven a
educació i a salut, sobretot. 
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Per tant estam davant un govern que amb aquests
pressuposts haurà estat incapaç de defensar els ciutadans de les
Illes Balears, que haurà consentit unes polítiques que han
destruït part del nostre teixit industrial i comercial, que han
perjudicat els que manco tenen, i que ens temem que si enguany
no es compleix el dèficit i les previsions per a l’any que ve són
similars, ens temem que el que passarà és que el pròxim govern
el primer que es trobarà damunt la taula serà obligació, perquè
Madrid l’hi obligarà, d’haver d’aplicar un nou pla de retallades
sobre els ciutadans i les ciutadanes, que segurament el Sr.
Montoro enguany no les imposarà perquè és un any electoral,
però ja es preocuparà, abans de les eleccions generals de 2015,
de novembre, a aquelles comunitats autònomes que no hagin fet
els deures, d’imposar-les.

En definitiva, per tant, hi ha molts de motius per fer una
esmena a la totalitat en aquests pressuposts i en aquesta
conselleria, i lamentam sobretot haver hagut d’aguantar aquí
moltes lliçons que ara cauen pel seu propi pes, vists els
nombres, insistesc, que es produeixen i vists tots els
desviaments que es produeixen en totes i cada una de les àrees,
però especialment en les àrees de salut i d’educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern. Obrint una qüestió incidental té la
paraula el conseller Sr. José Vicente Marí per un temps de
quinze minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb
independència d’entrar al detall, un poquet, de les esmenes
proposades pels grups parlamentaris a les seccions
pressupostàries que gestiona la Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos em permetran que, com han fet també els
portaveus dels grups parlamentaris de l’oposició, comentem un
poc la globalitat del projecte de pressupostos generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2015, i he de dir-los que en la
present legislatura la comunitat autònoma ha fet un gran esforç
de consolidació fiscal, i es va dir a l’inici per alguns que les
polítiques econòmiques i pressupostàries del Govern de les Illes
Balears portarien major recessió, major atur, les set plagues
d’Egipte, bàsicament, i la realitat, derivada d’una política
reformista i realista, la realitat i el realisme dels pressupostos
aprovats en aquesta cambra durant aquests tres anys han
desmentit aquests auguris, han desmentit aquestes visions
catastrofistes.

Avui la comunitat autònoma creix, avui la comunitat
autònoma genera ocupació; en realitat, per ser realistes, ja que
vostès no ho són, la comunitat autònoma creix i genera ocupació
ja des de fa dos anys, i creixem i cream ocupació, sortim de la
crisi, de l’atur, de la recessió, amb una política mesurada i
prudent, mesurada i prudent de consolidació fiscal d’aquests tres
anys i mig, amb una política econòmica i pressupostària
adaptada a la realitat. 

Dic això perquè en els anys previs a aquesta legislatura, és
a dir, entre 2007 i 2011, mentre els ingressos de la comunitat

autònoma baixaven un 15%, escoltin bé, baixaven els ingressos
un 15%, en canvi la despesa pública es va incrementar en el
mateix període un 6%. Anomenar a això política econòmica
realista és ser molt agosarat, ja que allò lògic és que si els
ingressos baixen també baixin les despeses en la mesura
adequada. I en canvi entre els anys 2011 i 2013 hem fet un ajust
fiscal de 732 milions d’euros. Per què?, perquè hem reduït la
despesa en 330 milions, és a dir, hem fet un ajust en despesa del
9,4%, 330 milions, i hem incrementat els ingressos en 402
milions d’euros, més d’un 17%. Per tant hem fet un esforç de
consolidació en aquests tres anys de 732 milions d’euros, 330
pel costat de la despesa, però 402 milions d’euros pel costat dels
ingressos. 

I ha estat aquesta política de reducció del dèficit públic la
que ha permès a la comunitat autònoma tornar al creixement
econòmic i generar ocupació, una política de reducció del
dèficit públic, Sr. Barceló, prudent i compassada a l’evolució
del cicle econòmic de la comunitat autònoma. Vàrem acabar
l’any 2011 amb un 4,2 de dèficit públic, 1.116 milions de
despesa per damunt d’ingressos; veníem de l’any 2010 amb un
dèficit públic del 4,2, també, 1.065 milions d’euros de despesa
per damunt dels ingressos. El 2012 vàrem reduir aquest dèficit
a l’1,8, a 476 milions d’euros; el 2013 vàrem acabar 3 dècimes
per sota de l’objectiu de dèficit, amb un dèficit públic de l’1,21.
I ara es tracta de parlar d’aquest any 2014, i de l’evolució i
l’execució pressupostària d’aquest any 2014, i els he de dir que
es presenta i es va presentar complicada; per què?, bàsicament
per dues raons, o es presenta complicat al tancar l’exercici
complir l’objectiu de dèficit bàsicament per dues raons: primera,
perquè enguany tenim 63 milions d’euros menys del sistema de
finançament autonòmic que teníem l’any 2013; segona, perquè
no hem arribat encara a un acord de liquidació del conveni de
carreteres del deute que l’Estat té amb la comunitat autònoma
de les Illes Balears pel conveni de carreteres de 2004, el que
suposa una minva de 90 milions d’euros.

Respecte d’aquestes circumstàncies m’agradaria dir, pel que
fa al sistema de finançament, que el sistema de finançament
autonòmic, que a vostès tant els agrada, resulta que aporta a la
comunitat autònoma enguany, enguany, el 2014, 1.897 milions
d’euros, i l’any 2008, un any abans d’aquest sistema que és tan
perfecte i tan bo, l’any 2008 el sistema de finançament aportava
a la comunitat autònoma 1.922 milions d’euros, és a dir,
aportava aquell sistema anterior 30 milions d’euros més que
aquest sistema de finançament de 2009. Ho dic perquè, bé, algú
havia de posar els nombres damunt la taula i assenyalar que, tot
i la llegenda, tot i la llegenda urbana que aquest sistema de 2009
és magnífic, bé, idò no és tan bo, sinó més bé al contrari.

El Govern ho ha dit, i en això coincidim, Sr. Barceló, perquè
vostè ho deia ara però li faré un matís, eh?, el Govern ha dit que
a les Illes Balears no tenim un problema de dèficit públic, tenim
un problema de sistema de finançament, però jo li diré que ara
no tenim un problema de dèficit públic, ara, no tenim un
problema de dèficit públic, i és evident que el problema del
sistema de finançament l’hem vengut patint amb tots els
sistemes, però bé, ara no tenim un problema de dèficit públic
perquè hem fet els deures, tenim un problema de sistema de
finançament. 
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Els pressupostos i el dèficit públic no es compleixen parlant
molt ni per art de màgia, s’ha de fer feina, s’ha d’estar pendents
de complir el pressupost que aprovarà aquesta cambra d’aquí a
uns dies, i s’ha de prendre decisions encara que siguin difícils,
sabent o buscant que aquestes decisions beneficiïn a molts més,
i per això es prenen les decisions. Això és el que hem fet, i ja
vàrem dir que el gran esforç d’ajust i de consolidació fiscal el
vàrem fer la segona part de l’any 2011 i l’any 2012, i que els
pressupostos 2013 i 14 serien de contenció, i el resultat de
l’execució pressupostària d’aquests dos anys ens dóna la raó; un
any vàrem estar 3 dècimes per sota -l’any 2013-, 3 dècimes per
sota de l’objectiu de dèficit fixat; enguany estarem unes dècimes
per sobre de l’objectiu de dèficit fixat, però en tot cas en la
mateixa línia i franja dels objectius proposats, en compte d’estar
1.100 milions d’euros anuals, cada any, de dèficit públic, com
va passar a la passada legislatura.

Per això el Govern continua compromès amb el compliment
de l’objectiu de dèficit, i l’esforç de l’administració ha de ser
continuar, perquè això beneficia les persones, els ciutadans de
les Illes Balears, perquè complir la senda de consolidació fiscal
és garantia de sosteniment dels nostres serveis públics
essencials, i vostè, Sr. Barceló, pràcticament venia a reconèixer-
ho, no? Si no ens proposam nosaltres les coses, si no feim les
coses per nosaltres mateixos, ens les faran fer, i això és el que
passarà, ens ho faran fer. BrusselAles farà fer a Madrid, i Madrid
ens farà fer a nosaltres. 

Continua essent necessària la contenció i la consolidació
fiscal, i continua essent necessària perquè necessitam superàvit
pressupostari per desendeutar la comunitat autònoma.

En relació amb l’endeutament de la comunitat autònoma, Sr.
Boned, vostè ha fet unes disquisicions i uns nombres, sumes i
restes, però m’agradaria dir-li, primer, que el Govern considera
que l’elevat endeutament de la comunitat autònoma és la
principal malaltia dels nostres comptes públics, i que el procés
de desendeutament ha de ser controlat, ha de ser pautat, ha de
ser mesurat; però en relació amb l’endeutament, primer, aquest
govern ha pagat durant aquests tres anys i mig 2.000 milions
d’euros en obligacions pendents de pagament d’exercicis
anteriors a l’any 2011, és a dir, a l’anterior legislatura, vostè que
diu que aquests pressupostos no són reals, a l’anterior
legislatura vostès feien uns pressupostos tan reals que es
deixaven a deure i no es podien pagar. Segon, durant aquests
tres anys hem convertit 1.600 milions d’euros, 1.600 milions de
deute comercial en deute financer. Tercer, si al deute financer
de 30 de juny de 2011 -perquè vostès varen governar fins al 30
de juny..., bé, fins al 22 de maig de 2011- 30 de juny de 2011,
si el deute financer de 30 de juny de 2011, que són 5.250
milions d’euros, que aquí resten 1.000 milions d’euros com qui
no resta res, el deute financer, dades Banc d’Espanya, a 30 de
juny, 5.250 milions d’euros, si a aquests 5.250 milions d’euros
els suma els 1.600 que vostès devien i nosaltres hem convertit
en deute financer, i els suma el poquet dèficit que hem fet
durant aquests anys, tendrà els 7.700 milions d’euros de deute
financer que avui té la comunitat autònoma, amb un matís, a
més: el que reflecteixen les dades del Banc d’Espanya del deute
financer de la comunitat autònoma és el deute de la comunitat
autònoma, perquè la comunitat autònoma el deute comercial el
paga a 60 dies, com vostè coneix i no vol reconèixer. I cinquè:
si haguéssim incrementat l’endeutament de la comunitat
autònoma al ritme al qual el varen incrementar vostès, és a dir,

si en aquesta legislatura haguéssim fet com a la seva legislatura,
que varen incrementar el deute un 125%, avui el deute de la
comunitat autònoma seria d’11.800 milions d’euros. Per tant -ja
li ho vaig explicar l’altre dia- vostès varen incrementar
l’endeutament a un ritme del 125%.

I ara, en encarar l’any 2015, el projecte de pressupostos es
dirigeix a incrementar el ritme de creixement econòmic de la
nostra comunitat; acabarem l’any amb un creixement econòmic
de l’1%, l’any que ve la previsió de creixement és del 2%, i és
necessari conjurar el perill de passar llargs anys amb
creixements dèbils que ens impedeixin aconseguir majors cotes
d’ocupació i millorar l’ocupació que estam creant, i amb
aquesta finalitat feim la reforma fiscal. Sr. Barceló, la reforma
fiscal abans que res és una pujada de salaris. Vostè no pot dir
que d’aquesta reforma fiscal no es beneficien totes les famílies.
Potser vostè pot dir que a les deduccions és veritat que hi ha
unes condicions per accedir-hi, però ha de veure la globalitat;
què pagaran d’IRPF les famílies l’any que ve?; els pugem el
seus salaris o no, derivat del fet que paguen menys impostos?
Això és així, i això afecta tots els contribuents de les Illes
Balears. 

I proposar, com proposa el Sr. Boned, que incrementem les
deduccions un 30%, o parla de les deduccions en matèria de
discapacitat, en matèria de majors de 65 anys, escolti, el que
feim és passar-les i incrementar el mínim personal i familiar.
Per tant els pocs que abans es podien aplicar la deducció paguen
1.270 euros, sí senyor, un senyor que té discapacitat del 33%
amb una renda de 18.000 euros a l’any avui paga 1.270 euros;
i amb aquesta reforma, vostè ha utilitzat el programa PADRE i
ens ho ha dit molt bé aquest matí, 1.052; nosaltres havíem
calculat, però el programa PADRE també, un altre, 1.049. Per
tant paga molts menys impostos que amb el que vostè proposa,
que és que mantenguem la deducció, mantenguem la deducció
només per a uns quants.

I la progressivitat es predica del conjunt del sistema
tributari; un sistema tributari és més progressiu quan el conjunt
és més progressiu, i jo crec que no em podrà negar que hem
donat passes per fer més progressiu el sistema tributari;
transmissions patrimonials no era progressiu i nosaltres ho hem
fet progressiu; la reforma d’IRPF passa de quatre trams a sis
trams, és més progressiu. Per tant hem incrementat la
progressivitat.

M’agradaria també fer menció a dues esmenes presentades
pel Sr. Pastor a la secció 14 en concret, una que planteja
minorar els costos dels convenis que signam amb els
ajuntaments a través de l’Agència Tributària per fer la
recaptació dels seus tributs municipals, i una altra que planteja
incrementar en 50 milions per posar un calendari de pagament.
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Bé, jo estic d’acord amb l’ajuda que presta la comunitat
autònoma als ajuntaments en matèria de recaptació, però també
m’haurà de reconèixer que els ajuntaments poden recaptar ells
per ells mateixos, sense fer convenis de colAlaboració amb
l’ATIB; poden contractar qualsevol empresa privada si els
costos són més barats. El que sí li dic és que aquest govern ha
incrementat el límit de la pòlissa de 150 milions d’euros a 180,
per què?, perquè els ajuntaments no tenguin poca tresoreria
durant l’any i tenguin una punta de tresoreria quan recapten
l’IBI; el que feim és repartir-los tota la recaptació durant l’any.
Per això hem incrementat en 30 milions d’euros la pòlissa, i en
aquest sentit és decisió dels ajuntaments, evidentment, si és més
barat a altres bandes, idò triar una altra forma de gestionar la
seva recaptació.

Bé, senyores i senyors diputats, jo els volia dir que si hem
tornat al creixement econòmic i la generació d’ocupació, si hem
tornat a crear les condicions per assegurar el progrés i minorar
la desigualtat, sí, perquè hi ha 20.000 persones que enguany
tenen feina i l’any passat no en tenien, aquestes 20.000 persones
són més iguals, sí, perquè tenen la feina que té quasi tothom,
quasi tothom vull dir que té la majoria; és un factor d’inclusió
tenir feina, i per tant és un factor que minora la desigualtat. Si
al temps que reestructuràvem l’administració estàvem pendents
de sortir junts de la crisi prestant especial atenció a situacions
difícils i d’exclusió en matèria de dependència, en matèria de
discapacitat, en matèria de salut, per exemple en aquest
pressupost doblam les dietes per trasllat de malalts als hospitals
de referència, als hospitals de la península, si hem fet tot això és
necessari que no tornem enrere, i avui l’esperança de tants no
pot quedar defraudada per una marxa enrere o per tornar a
polítiques equivocades del passat.

Els projectes polítics persegueixen ideals, però les idees
només es realitzen amb voluntat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’acabar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTOS
(José Vicente Marí i Bosó):

Acab, Sra. Presidenta. ... amb voluntat, determinació i sense
demagògies i sense simplificacions. I aquests pressuposts que
el Govern presenta per a l’exercici 2015 el que volen proposar
als ciutadans de les Illes Balears és això, que continuem fent
realitat les idees de tots, construïm una certa idea de les Illes
Balears com a una comunitat millor i que aspira a un major
progrés i a un major benestar social. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el diputat Sr. Joan Boned, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo li assegur que hi
ha moments que tenc la sensació que vostè surt aquí i es posa a
donar xifres i de vegades tenc, sincerament, dubtes que les
xifres que dóna siguin realment les xifres reals. Li ho diré
clarament: no crec que vostè es cregui el que ens ha dit aquí
sobre el tema del model de finançament. Vostè sap que amb el
model anterior, antic, aquesta comunitat autònoma estava 21
punts per sota de la mitjana de la resta de comunitats
autònomes, Sr. Conseller, no ens conti ximpleries, 21 punts per
sota! I ara, gràcies a aquest nou model, el qual és millorable,
l’actual sistema és millorable, però gràcies a aquest vostè
ingressa entre 400 i 500 milions més del que ingressava amb
l’antic model de finançament, Sr. Conseller. Aquesta és la xifra
que vostè no vol donar. I vostè mateix ha reconegut, sense anar
més lluny, que l’any que ve, el 2015, vostè ingressarà per aquest
sistema de finançament 93 milions més que enguany, el 2014,
sense anar més lluny, sense anar més lluny. Digui’m a veure què
ingressarà l’any que ve amb aquests 93 milions més. Parlem de
xifres reals, no de xifres hipotètiques.

Sr. Conseller, vostè em diu que la seva política econòmica
està adaptada a la realitat, que avui la comunitat autònoma creix
i crea ocupació i que això permet també, la seva política, reduir
el dèficit públic. Jo li pregunt dues coses: a compte de qui
s’aconsegueix la reducció del dèficit? I quin tipus d’ocupació és
la que vostè crea? Jo li ho diré, jo li ho diré, Sr. Conseller: la
seva política aconsegueix que aquesta igualtat de la qual vostè
parla, que cada vegada som més iguals, provoqui que en
aquestes illes 300.000 persones estiguin a punt d’exclusió
social, 300.000 persones, Sr. Conseller, es diu ràpid.

Deixi de fer demagògia amb el tema de la feina, Sr.
Conseller, i dels salaris. Vostès en aquest tema tampoc no diuen
la veritat, Sr. Conseller, la veritat és que -i són dades conegudes
recentment- els treballadors d’aquestes illes cobren ara 1.200
milions menys del que cobraven el 2008, Sr. Conseller, aquesta
és la xifra real. Li sona aquesta? 1.200 milions menys, els
assalariats, del que cobraven el 2008. 

La seva política econòmica, sap què aconsegueix? La seva
política econòmica aconsegueix misèria, misèria i condicions
d’explotació laboral. Sr. Conseller, més de 80.000 treballadors
malviuen amb menys de 375 euros al mes, més de 80.000
treballadors amb menys de 375, Sr. Conseller, i 53.000 persones
en aquesta comunitat autònoma, 53.000 persones, no tenen cap
ingrés, viuen de la caritat, perquè no ingressen res, ni un euro,
per cap concepte, Sr. Conseller.

Passem, però, a un altre dels seus mèrits que vostè diu, ens
parla del deute, de l’endeutament, de la seva magnifica gestió de
l’endeutament. Jo li faria una pregunta, Sr. Conseller, vostè em
pot dir ara quan surti si dels 1.088 milions que tenia de crèdits
inicials per a aquest exercici 2014 els haurà demanat tots o n’ha
demanat més, o n’ha demanat més? Perquè la veritat, Sr.
Conseller, és que ni amb això compleixen, ni amb això
compleixen. Vostè ha demanat nous crèdits per sobre d’aquests
1.088, Sr. Conseller, els ha demanat, s’ha endeutat amb 371
milions més i ho farà per incrementar no la inversió de capítol
6, Sr. Conseller, no demana més crèdit per invertir, no, demana
més crèdit per pagar el dia a dia, per pagar la despesa diària, per
a això demana vostè l’endeutament, és clar.
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Per exemple, més de 370 milions en crèdits ICO per pagar
factures endarrerides i compromisos passats de l’ib-salut i
d’algunes empreses públiques, per exemple, sense anar més
lluny, IB3, avui hi havia un conseller que parlava de
subvencionar mitjans de comunicació, vostès... això... deute
nou, uns 30 milions si no m’equivoc aproximadament per a IB3,
aquesta és la seva política. Factures endarrerides i compromisos
passats, però no de la passada legislatura, Sr. Conseller, no
d’aquests que no sap ja ni quants són, perquè vostè tan prompte
parla de 2.000 milions com parla de 1.600 milions, que al
principi parlava de 900 i llavors passam a aquests 2.000, no sap
mot bé què venia de factures pendents de la passada legislatura,
perquè apliquen les xifres segons els convé, bé, idò aquesta
xifra de no endeutament, per pagar aquestes factures, són seves,
són d’aquesta legislatura, són del 2013, Sr. Conseller. I vostès
demanen deute per sobre del que havien dit per pagar deute seu,
factures seves, del dia a dia, vostès no és que passin deute
comercial a deute financer, no, no,...

(Alguns aplaudiments)

... vostès demanen deute i demanen deute per finançar el seu
dia a dia, perquè la seva gestió és nefasta...

(Remor de veus)

... nefasta, Sr. Conseller, sí. No els agrada, però és així.

(Remor de veus)

Vostès obliguen, Sr. Conseller, obligaran a generacions
futures a pagar més interessos per pagar el seu dia a dia, cosa
que no havia passat mai -cosa que no havia passat mai- perquè
abans, Sr. Conseller, els crèdits s’havien d’invertir
obligatòriament en infraestructura, inversió a capítol 6, no en
despesa corrent, i això vostès..., vostès la major part de
l’endeutament d’aquests més de 3.000 milions que han
incrementat en aquests anys van directament a despesa corrent.

Vostè, Sr. Conseller, no sap governar si no és a base de
deute, vostè necessita el deute, a vostè, això que recrimina i
crítica als altres, és el que li dóna vida, vostè sense aquest deute
no gestionaria absolutament res perquè no podria pagar ni les
escoles ni els mestres, ni els metges, no podria pagar res, tot el
que paga...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. ...tot el que paga ho paga perquè
s’endeuta, aquest deute que vostè criticava als altres i que és la
sang que corre pel pressupost d’aquesta comunitat autònoma
amb aquest govern del Partit Popular.

(Remor de veus)

Deixin de dir mentides, deixin de dir mentides i facin el que
toca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

..., gestionin, paguin el deute, paguin el... i amb deute, vostè
s’ha d’endeutar per invertir, cosa que no ha fet, que és ridícula
la inversió que fan en aquesta legislatura, ridícula! En canvi, no,
s’endeuta per pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

...despesa corrent, vergonyós, vergonyós, Sr. Conseller!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el diputat Biel
Barceló, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. Conseller, ha dit “tenir feina és un factor de cohesió”, bé,
idò fa poc l’informe FOESSA ens ha desmentit aquesta situació
a Balears, sí, senyor; sí, senyor. Resulta que a Balears avui per
avui tenir feina no garanteix sortir del risc d’exclusió social,
perquè en aquests moments a Balears els llocs de feina que
generam estan tan mal pagats, tan precaris que cream una nova
figura de treballador, el treballador pobre. Aquesta és la realitat.

Vostè ha dit que nosaltres dèiem que hi hauria més atur, que
hi hauria més recessió... no, nosaltres el que hem dit és que
s’incrementarien, que, de fet, s’han incrementat, les diferències
socials i que crearien, a més d’unes desigualtats, una classe
treballadora pobra, i això és exactament el que ha passat. 

Vostè diu “hem sortit de la crisi, hem sortit de l’atur”, bé, de
moment el que hi ha és que hem sortit d’unes xifres d’atur, però
hem creat el que es diu l’atur desanimat, aquell atur, aquelles
persones que ja ni s’apunten a la llista de l’atur perquè estan
desanimats, perquè saben que no trobaran feina, aquelles
persones de més de 45 anys que duen més d’un any i dos a
l’atur, aquestes -aquestes- es mantenen, per desgràcia es
mantenen i incrementen les xifres.
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Ens ha parlat que a la passada legislatura els ingressos
baixaven un 15%, bé, és clar, baixaven perquè va ser el pitjor
moment de la crisi i m’agradaria haver-los vist, a vostès, amb
unes xifres d’ingressos com les que hi havia fa quatre o cinc
anys, m’agradaria saber com n’haguessin sortit. Perquè vull
recordar que el seu grup, aquí en aquest parlament..., perquè ens
ha dit que la despesa pública pujava un 6%, en aquest mateix
debat de pressuposts el seu grup l’únic que feia era demanar un
increment de despesa, que gastàvem poc en salut, que gastàvem
massa poc en serveis socials, que gastàvem massa poc en
educació, això era el que se sentia des d’aquesta bancada, i les
esmenes anaven en aquesta línia. I ara vostè ens retreu que
vàrem pujar la despesa pública un 6%, just tot el contrari del
que ens retreia el Grup Parlamentari Popular. Com quedam?
Gastàvem massa o gastàvem massa poc?

El cert i segur és que ara, gràcies a l’increment d’ingressos,
han pogut estar en una situació més equilibrada, evidentment,
i sort que l’hem tengut, molta sort. 

Per cert, deixin de barallar-se sobre el sistema de
finançament el PP i el PSOE, deixin de barallar-se, tan dolent
era el de l’època d’Aznar com el de Zapatero, ho vàrem dir des
del primer dia, no ens agrada el sistema que ens va deixar
Zapatero de sistema de finançament, opac, poc transparent i que
no ens faria sortir de la situació problemàtica. Pitjor era el
d’Aznar, evidentment, aquell sí que era pitjor, però tan dolent
un com l’altre. I fins que no arreglem aquesta situació estarem
igual sempre. El problema de falta de sobirania fiscal, llavors el
pateixen els ciutadans i ciutadanes en forma que som els pitjors
finançats en salut, en educació, en serveis socials.

La despesa social a les Illes Balears és a la cua de l’Estat, la
despesa sanitària per habitant és a la cua de l’Estat, això ho sap
perfectament el Sr. Martí Sansaloni, ho sap perfectament. Per
tant..., i si llavors tenim un estat que no compleix amb les Illes
Balears i un govern que no és capaç de fer-se valer i de
defensar..., amb el mateix color polític, amb el mateix color
polític aquí que a Madrid, i resulta, vostè mateix ara ho ha
reconegut, que els 90 milions del conveni de carreteres l’Estat
no els paga, que els doblers de les depuradores l’Estat no els
paga i això era peccata minuta, peccata minuta.

El Sr. Aguiló, quan va entrar, el primer any, el 2012, va
quantificar el que ens devia l’Estat en forma de convenis i altres
qüestions que ens devien, inclòs el conveni de carreteres, etc.,
i la quantificació que va fer era envoltant els 1.800 milions
d’euros. El Sr. Camps capeja, m’ho reconeix, 1.800. Quants
n’hem cobrat d’aquests 1.800? Quants, digui’m quants, quants
n’han arribat? Crec que han arribat els doblers d’un conveni de
turisme, que eren devers 7 o 10 o 12 milions. Això és tot el que
ha arribat d’aquests 1.800, això és tot el que ha arribat.
D’inversions estatutàries des del 2011 no cobram res;
d’inversions via pressupost general de l’Estat cada any a la cua;
del nou règim especial només se sap que vostès varen
encarregar un informe a la Universitat i allà han quedat; ara no
tenim ni nou REB ni les inversions estatutàries. Bé, la realitat és
molt, molt complicada.

Quant a la reforma fiscal, vaig acabant, vostè diu que
pujaran els salaris, gràcies a aquesta reforma fiscal. Pujaran
molt poquet i pujarà a les rendes baixes, però també als que més
tenen, sí, sí, sí, als que més tenen i als que més patrimoni tenen,
a partir de 700.000 euros. I mentrestant, segurament si
demanàssim al ciutadà que ho necessita: “que t’estimes més
tenir 4 euros més a la teva nòmina cada mes o t’estimes més no
haver de pagar els jubilats els medicaments per avançat? O
t’estimes més tenir unes llistes d’espera com les que hi havia fa
quatre anys, ja no dic les que tocaria, com a mínim, com les que
hi havia fa quatre anys? En lloc d’haver d’esperar 114 dies per
a una intervenció quirúrgica, 51...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, ha d’acabar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...idò aquesta és la realitat. 

Acab ja, les set plagues que ens hauran deixat, no sé si seran
les d’Egipte o no: més pobresa, 16.000 persones excloses de la
sanitat pública normalitzada; 3.500 joves emigrants perquè han
hagut d’anar a cercar feina; més de quatre anys amb taxes
superiors al 20% d’atur; els tres darrers anys es redueixen els
sous any rere any, incrementant l’explotació laboral; llistes
d’espera sanitàries insuportables i, la darrera, els rics són més
rics, els pobres més pobres i la classe mitjana...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...s’enfonsa i es redueix.

(Alguns aplaudiments)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació del Govern, té la paraula el conseller José
Vicente Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, ha entrat a tot, ha tengut
la poca prudència d’entrar a tot, ara anirem..., anem per parts,
ara hi anirem. 

Miri, el problema és que vostès no es varen assabentar que
teníem un problema de despesa corrent, vostès no es varen
assabentar d’això. Vostès són com aquells que no poden pagar
la llum cada mes, però fan cases. Vostè troba que podíem parlar
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d’inversió? No podíem parlar d’inversió, si els diners que els
donaven per a inversió, entre cometes, imaginarias o
estatutarias, els enviaven a despesa corrent, perquè el problema
és de despesa corrent. És clar que ens finançam per pagar
despesa corrent, és clar que sí, perquè aquest és el problema, no
podem fer inversió, podem fer inversió en la mesura que podem,
però tenim un problema previ de despesa corrent.

Miri, i vostès el tenien encara pitjor, aquest problema. Vostè
em parlava ara de... no sé què m’ha dit de despeses aquest matí,
miri, escolti’m, pressuposts liquidats de l’any 2010, despeses de
representació, partida comptable 22601, de la liquidació -perquè
ara alguns parlen de transparència, però nosaltres la practicam,
estan penjades, eh?, a la web de la conselleria, a nivell de
partida comptable-, despeses de representació, 2010, 738.000
euros; despeses de representació, 2013, 176.000 euros; 2014,
queden tres setmanes per acabar el 2014, 130.000 euros. Vostès
gastaven en despeses de representació sis vegades més del que
gastam ara. Escolti, Sr. Boned, és que això ni en els millors anys
de la beautiful people, sis vegades més en despeses de
representació. 

(Algunes rialles i remor de veus)

Despeses de reunions, conferències i cursets, 2010, liquidat,
1.250.000 euros; 2013, liquidat, 375.000 euros. És a dir, tres
vegades més en reunions, en conferències, en cursets.

I em parla d’IB3, miri, escolti’m, li vaig a dir una cosa:
2012, pressupost d’IB3, 30 milions, i vàrem haver de fer
modificacions de crèdit per 15, és a dir, es varen gastar 45
milions, i vàrem treure, aquests 15, d’altres partides, vàrem
donar de baixa altres crèdits, no ens vàrem endeutar; 2013,
pressupost, 30 milions, es varen gastar 30 milions, i 2014,
pressupost, 32 milions, es gastaran 32 milions.

Una altra cosa és que hem pagat 30 milions que vostè devia,
Sr. Boned, sí, senyor, pagao, pagao, pero el gasto, el gasto són
32 milions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I li diré més, i em sap greu perquè vàrem fer, em sap greu
perquè vàrem fer, ara no hi és, però vàrem fer un bon debat a la
Comissió d’Hisenda amb el Sr. Cosme Bonet sobre aquest tema,
i vàrem fer el repàs de com ens ha anat amb IB3 durant aquests
anys i vàrem veure quins problemes teníem uns anys, i quins
problemes teníem uns altres. Per tant, deixi que altres facin la
demagògia que vulguin, però vostè és un representant públic i
ha de parlar amb propietat i una cosa és despesa i una altra cosa
és el que es paga i el pressupost d’IB3 es compleix i s’equilibra
i el gran esforç és passar de gastar 120 milions en anys anteriors
a 2007, però també en els seus anys, vuitanta..., sí...,

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... ho he dit, Sr. Thomàs, però bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor. Sr. Diputat, no pot intervenir.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

...passar a un pressupost de 30 o 32 enguany i complir-ho i
això és un gran procés de credibilitat mantenint una televisió
pública, si volem mantenir una televisió pública.

Senyor, senyor... miri, també li diré una altra cosa respecte
del finançament. Enguany la comunitat autònoma paga o ha
pagat 15,5 milions d’euros en sentències, només administració
general, a part hi ha les empreses públiques que enguany hauran
pagat 3 o 4 milions, però, per dades fiables, 15,5 milions
d’euros ha pagat en sentències fermes la comunitat autònoma.
Sap vostè com es finançava? Vostè es finançava al 8%, 8%
d’interessos de demora que ens posen ara, amb aquestes
sentències, Sr. Boned. Factures de l’ib-salut anteriors a
novembre de 2010, factures de l’ib-salut de... bé, juny del 2007
a febrer del 2010, tot això interessos de demora, vostè es
finançava al 8%. Què hem fet? Primer, pagar aquests senyors;
segon, endeutar-nos i finançar-nos a l’1%, a l’1%. Vostès ni
pagaven aquests senyors i, a més, ens feien pagar a tots els
interessos de demora,  al 8% vostè es finançava. 

O sigui que, escolti, jo no li dic que sigui al país de las
maravillas, però almenys no negui l’evidència, sap vostè?, si les
coses són com són. Hem fet aquest procés, l’hem fet junts, hem
fet un procés de consolidació important. Vostè hauria de
reconèixer, jo crec que seria una bona cosa i, a més, crec que hi
ha gent al seu grup polític que ho reconeix, que tenim un
problema de despesa corrent, teníem un problema de despesa
corrent, durant aquests anys l’hem corregit, o hem mirat de
corregir-lo, i ara hem de continuar fent feina perquè això, Sr.
Boned, és l’esforç de tots.

Aquest matí també algun diputat deia, escolti, yo no entraré
a si es más o es menos. ¡Hombre, entre!

(Algunes rialles)

¡Hombre, entre, que hay mucha diferencia entre 69
millones en cuatro años y 4 millones en cuatro años, ¿no?
Entre, porque hay mucha diferencia. 

(Alguns aplaudiments)

Al final, senyores i senyors diputats, del que es tracta és de
posar tots els sentits per part del Govern, també per part dels
grups parlamentaris, a poder fer un projecte de pressuposts que
serveixi als ciutadans de les Illes Balears, que els serveixi de la
millor manera possible i aquesta és la proposta que fa el Govern
de les Illes Balears aquesta tarda.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, donar les gràcies al conseller pel to i per haver
fet, com a mínim, menció de les meves dues esmenes, que
després li comentaré quina és la meva opinió, quin és el meu
parer sobre el que vostè ha fet referència.

La primera de les esmenes que presentam és tornar crear el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el motiu de la
greu situació econòmica va fer que haguessin de tenir
restriccions i haguessin de fer retallades i una d’aquestes va ser
el Consell Econòmic i Social, nosaltres pensàvem que no ho
hauria d’haver estat, però pensam que és el moment oportú per
tornar-lo a crear, perquè pens que la trajectòria i la feina que
havia fet havia estat molt profitosa per a aquesta comunitat.

Una que és de substitució, hi ha una partida que és de
reorganització per a major eficàcia i coherència de l’acció de
Govern. Pensam que el control de l’acció de Govern, en aquest
cas, ha de ser a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i no a la
secció 11, que és la Conselleria de Presidència.

A la que ha fet referència vostè, vostè s’ha referit que els
ajuntaments de forma voluntària firmaven convenis amb
l’ATIB, i és cert, és de forma totalment voluntària. Però no
tenen la possibilitat de negociar amb l’ATIB, hi negocien,
negocien amb un senyor que diu o tot o res. És a dir, l’ATIB
cobra als ajuntaments per la recaptació en període voluntari un
3 o un 4%; els ajuntaments normalment recapten en període
voluntari un 85 o un 90% de la seva recaptació, és a dir, per
domiciliar en els bancs, simplement per la domiciliació en els
bancs es cobra un 3%.

Li posaré alguns exemples del que paguen els ajuntaments:
Sencelles, 22.000 euros; Ariany, 5.900 euros; Ses Salines,
160.000 euros; Búger, 11.800 euros; Muro, 227.000 euros;
Porreres, 48.000 euros; Manacor, el 2013, 967.000 euros que ha
pagat a l’ATIB.

I vostè em dirà, el Govern fa una sèrie de bestretes als
ajuntaments perquè els avança a partir del gener fins que
cobren, totalment d’acord; però això va ser creat en els anys
vuitanta quan els ajuntaments teníem molts de problemes de
liquiditat, cosa que avui la majoria ja no tenen. Perquè si hi ha
una administració que ha fet els deures en tema de deute i
d’endeutament han estat els ajuntaments. A dia d’ahir,
l’Ajuntament de Manacor, doblers en caixa, 16 milions d’euros.
Els ajuntaments han fet els deures, la resta d’administracions tal
volta no els hagin fet igual. 

Aleshores, nosaltres pensam que s’hauria de deixar als
ajuntaments que si volen donar a l’ATIB la recaptació, no en
voluntari, sinó en executiu, ho poguessin fer, perquè els
ajuntaments no tenen els mecanismes que té la comunitat
autònoma, i alabam el sistema, alabam l’ATIB perquè pensam
que, a més, hi ha una cosa que és claríssima, que crea justícia
perquè tothom paga, és a dir, no la criticam, el que criticam és

que es cobri als ajuntaments un 3 o un 4% i a segons quins un
2 de la recaptació en període voluntari.

I després, nosaltres demanàvem crear una partida per poder
fer un calendari de pagament als ajuntaments. I aquí sí que em
dirigiré al diputat, si m’ho permet, que intervendrà en torn de
rèplica, que és el Sr. Camps, que tant li agrada dir que els
ajuntaments cobren, cosa que no feien abans. I jo li he de dir
que vostè que diu mentides o no diu tota la veritat...

(Remor de veus)

... diu mentides, els ajuntaments no cobren. Vostè em dirà,
segurament el deute que té el Govern amb els ajuntaments és
menor que a principi de legislatura. I jo li diré, és vera, és vera,
perquè a l’anterior legislatura es feien cessions de crèdit als
ajuntaments per fer escoles i el Govern devia més doblers;
perquè es feien plans 10 per fer centres de dia, i ara no passa;
perquè es feien cessions de crèdit per fer centres de salut, i ara
no passa. I és normal que a dia d’avui la comunitat autònoma
degui menys doblers als ajuntaments que en el 2011.

Però jo li posaré una sèrie d’exemples perquè vostè vegi que
no cobren, per exemple, reformes que s’han fet al Casal
Alcover, no s’ha pagat el 2010, no s’ha pagat el 2011, no s’ha
pagat el 2013 i no s’ha pagat el 2014. Les inversions als
escorxadors, ajuda que va donar la Conselleria d’Agricultura, no
han cobrat un sol euro. Demolició del Pont des Riuet, el 2012,
conveni signat amb el president, l’Ajuntament de Manacor no
ha cobrat un sol euro. Conveni de l’Auditori de Manacor signat
pel president del Govern el 2012, l’Ajuntament de Manacor no
ha cobrat un sol euro. Fons de seguretat 2013, el Govern no ha
pagat un sol euro. Intervenció comunitària, programa d’acció
social, no han cobrat un sol euro. Liquidació de colAlegis fets
l’any 2012, liquidació del 2013, no han cobrat un sol euro.

I vostè puja aquí i presumeix que aquest govern paga als
ajuntaments, i jo li he de dir que no és vera. Tal vegada hauré de
rectificar, no paga segons quins ajuntaments, eh!, no paga a
segons quins ajuntaments.

(Remor de veus)

Segons quins ajuntaments sí que cobren, i els altres no
cobren, perquè el protocol que es va signar l’any 2012 deia que
en un any s’havia de signar un conveni, a dia d’avui el conveni
no està signat. Segurament deu tenir a veure el color polític de
l’ajuntament en qüestió. 

La veritat és que tenc molt poques esperances que s’aprovi
qualsevol de les esmenes que avui hem presentat i les hem
presentades perquè són necessàries. I entenem perfectament que
segurament si qualsevol d’aquests diputats d’aquí fes els
pressuposts les xifres finals serien les mateixes, serien les
mateixes. Jo crec que aquests pressuposts són la mostra del
fracàs de les negociacions amb Madrid del finançament
autonòmic, perquè amb aquest finançament no ens queda més
remei que fer aquests pressuposts, però fa tres anys i mig: el
mateix color polític a Balears, el mateix color polític a Madrid,
què hem aconseguit per poder millorar les condicions de vida
dels ciutadans d’aquesta comunitat?
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Tots els governs anteriors, tots, es caracteritzaven per ajudar
els ajuntament. L’anterior legislatura, Pla de barris; anterior
legislatura, Pla D; altres legislatures, plans miralls. Digui’m,
digui’m per què es recordarà aquesta legislatura? Jo, el primer
de tots, ens rèiem una miqueta quan el Sr. Antich deia que havia
estat la legislatura de les inversions silencioses, i és vera, eren
massa silencioses, però el president Bauzá li ha guanyat, ha
aconseguit que sigui la legislatura de les inversions silencioses
i a més invisibles; no la recordarem per res més que les
retallades a totes les administracions públiques, a totes.

Crec que aquest no és el camí, crec que entre tots el tema del
finançament l’hem de lluitar i l’hem de millorar, però
mentrestant no ho facin pagar als ajuntaments, els ajuntaments
també tenen dificultat, també s’han hagut d’estrènyer, també
estan limitats per lleis nacionals que no els deixen gastar
maldament puguin, però el Govern no pot donar l’esquena mai
als ajuntaments. Crec que aquests són els pressuposts de
l’esquena i el menyspreu cap a les entitats locals. Mai, fa dotze
anys que som batle de Manacor, mai en la vida amb qualsevol
president, n’hi ha hagut del Partit Popular, hi ha hagut el Sr.
Antich i hi ha hagut el Sr. Bauzá, mai no ens havíem trobat tan
tot sols i tan menyspreats. Crec que és ben hora que les coses
canviïn.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo crec que avui, i crec que mirant les xifres, mirant
les dades, avui ningú no pot negar que aquesta comunitat, en
general, estigui millor que fa quatre anys. Dades d’atur: si a
l’anterior legislatura es van crear 46.000 llocs d’aturats, en
aquesta legislatura hem creat 20.000 llocs d’ocupats; si abans
cada dia perdien la feina 32 persones, en aquesta legislatura 16
persones tenen feina cada dia; la confiança empresarial millora;
hi ha més matriculacions de vehicles; pagam a 57 dies, és que
abans es pagava a 752 dies, qui cobrava, perquè hi havia gent
que no cobrava, que ni tan sols no cobrava.

Altres dades que també són importants per veure que les
coses funcionen bé. Dins l’any que ve, el 2015, s’incrementaran,
via finançament autonòmic, els ingressos en 93 milions d’euros.
Per què augmenten en 93 milions d’euros els ingressos
d’aquesta comunitat autònoma? Milloren en 93 milions d’euros
perquè a l’any 2013 les coses varen anar millor, perquè hi va
haver més creixement econòmic, hi va haver més recaptació.

Per què l’impost de transmissions patrimonials augmenta en
quasi 100 milions d’euros respecte de l’anterior legislatura?
Perquè les coses comencen a anar millor i ara podem recaptar
molt més. Açò és perquè funciona l’economia balear. I voler
negar aquesta situació és voler negar les evidències.

I jo davant d’açò, i després de sentir el Sr. Boned, amb tant
d’èmfasi, amb tanta energia i que considerava la situació
aquesta de vergonyosa, ha arribat a dir, jo li demanaria: i on era
vostè a l’anterior legislatura? Perquè si ara és vergonyosa la
situació que tenim, l’anterior legislatura és que no només era
vergonyosa, és que era penosa la situació.

(Remor de veus)

Què va dir el Sr. Boned quan l’índex de pobresa augmentava
un 288%, -l’informe FUNCAS ho diu-, un 288%? La comunitat
autònoma que tenia l’índex de pobresa més baix va passar a ser
la cinquena d’Espanya. Però al Sr. Boned açò no li semblava...
no passava res, al Sr. Barceló tampoc no el vam sentir dient res.
Fins i tot, davant aquesta evidència es van atrevir a reduir els
pressuposts de sanitat i de serveis socials. En fi, aquestes són les
grans diferències entre vostès i nosaltres.

Però, clar, on era el Sr. Boned quan es produïa cada any, a
l’anterior legislatura, un increment de l’endeutament de més de
1.000 milions d’euros, de més de 1.000 milions d’euros, cada
any? Perquè el mateix discurs que avui ha fet aquí l’hagués
pogut fer fa tres anys o fa quatre, l’anterior legislatura, i no el
vam sentir i no el vam sentir, no deia res. Ara, perquè
s’incrementa l’endeutament en 300 milions, en 400 milions, ara
és un desastre;...

(Algunes rialles i remor de veus)

... a l’anterior legislatura, més de 1.000 milions d’euros cada
any i no el vam sentir per a res.

El Sr. Conseller ho ha explicat molt clarament, d’on ve
l’increment d’endeutament? Si hi havia, a 30 de juny, 5.250
milions, hem incorporat 1.600 milions de factures pendents de
pagament, és a dir, amb els mecanismes extraordinaris de
pagament a proveïdors hem pogut convertir deute comercial en
deute bancari, idò, el que hi queda, l’increment d’endeutament,
és purament el dèficit generat aquests anys. Aquest és
l’increment que hi ha hagut d’endeutament.

I clar, quan sents els discursos dels portaveus d’esquerres,
un diu, és que ells volen la quadratura del cercle perquè, per una
banda, no estam obsessionats amb el dèficit, el dèficit si és molt
és igual, de fet es va comprovar, a l’anterior legislatura el dèficit
era el menys important, però a la vegada volem reduir el deute;
és que açò és impossible. Per reduir el deute, que jo crec que és
un problema que tenim en aquesta comunitat autònoma i, per
tant, l’hem d’intentar resoldre, l’única manera d’aconseguir
reduir el deute és reduint el dèficit. I açò és el que ha fet aquest
govern, any rera any hem anat a poc a poc reduint el dèficit i si
enguany ens falten unes dècimes, escoltin, unes dècimes, però
no ens anirem a 1.100 milions d’euros com va passar a l’any
2011.
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Però, és que, a més, que això ja ha estat el súmmum de la
intervenció del Sr. Boned, quan recriminava al Sr. Conseller, és
que vostès no es podien endeutar, vostès no es podien endeutar
i varen haver de recórrer a l’Estat, que no és gràcies a vostès
que l’Estat els doni... No, no, els qui no es podien endeutar eren
vostès, els qui no es podien endeutar eren vostès, a l’any 2010,
informe de la Sindicatura de Comptes, més de 500 milions
d’euros van quedar sense finançar, perquè ningú no els donava
un duro, ningú no els donava un duro, açò a l’any 2010. El
2011, desesperats, com ho fem per aconseguir doblers? Fan els
bons patriòtics, 300 milions en bons patriòtics. I ja, el súmmum
del desvergonyiment, diria jo, anunciar, no, no, ens han donat
un préstec de 150 milions, tenim ja en els bancs a punt de firmar
150 milions. Inexistents, no existien, pura parafernàlia, pura
foto per sortir als diaris i dir que algú encara es fiava d’ells. De
vostès no se’n fiava ningú, cap entitat financera se’n fiava i
aquest govern, amb aquesta situació que ningú no se’n fiava,
lògicament, va haver d’anar a poc a poc creant aquesta
confiança. I en aquests moments, afortunadament, aquesta
comunitat autònoma és solvent, genera confiança i es pot
finançar de forma regular i de forma normal.

Qüestió del sistema de finançament, crec que coincidim tots,
és a dir, coincidim tots perfectament, és a dir, hem de millorar
el sistema de finançament, ho hem dit mil vegades, ho hem dit
mil vegades, amb açò tots hi estarem d’acord, el sistema actual
és deficient, ens perjudica, és injust, perfecte. Però és cert, s’hi
ha de fer feina, però crec que aquesta legislatura ha servit
perquè, per primera vegada, o el primer que va introduir el debat
sobre la reforma del model de finançament va ser el nostre
president, el Sr. Bauzá, i va ser a un Consell de Política Fiscal
i Financera, i va demanar i va reivindicar aquesta reforma, va
ser el primer; el primer que va parlar amb altres comunitats
autònomes per fer projectes conjuntament, per presentar
propostes per millorar aquest model de finançament, açò també
ho ha fet el nostre president. Què després tot açò no ha
prosperat, que el Partit Socialista de Balears no fes res per
intentar convèncer els seus d’Andalusia o d’Astúries, o d’altres
comunitats? És un problema de manca de feina del Partit
Socialista, però, per descomptat, no es podrà dir que el Partit
Popular i el Govern del Partit Popular d’aquesta comunitat
autònoma no hagi fet els deures en aquesta qüestió.

Una qüestió que m’agradaria..., perquè aquí ningú hi ha fet
referència, jo comprenc que les esmenes que han presentat tant
el Grup MÉS, com el Partit Socialista, són esmenes que ni tan
sols les han volgut defensar, però n’hi ha una, o n’hi ha diverses
sobre la lluita contra el frau. A mi m’agradaria fer-hi una
referència, m’agradaria fer-hi una referència perquè demostra
com funciona el Govern del Partit Popular i com funcionava el
pacte de progrés. Només algunes dades: a l’any 2009, l’ATIB
tenia un pressupost de 15.900.000 euros, 16 milions; a l’any
2014, enguany, el pressupost és d’uns 8 milions, quasi la meitat,
la meitat de recursos per a l’Agència Tributària. I quins són els
resultats? Quines diferències hi ha entre una gestió i una altra?
Doncs mirin, hi ha hagut un increment d’un 31,3% en la
recaptació en via de gestió; un increment d’un 68% en la
recaptació en via d’inspecció; hi ha hagut un increment d’un
40% en l’import de deute amb l’administració que ha estat
descobert; un increment d’un 30% de recaptació per delictes
fiscals; un increment d’un 118% en les declaracions
complementàries; un increment d’un 272% en el nombre d’actes
signats; un increment d’un 125% en el total de liquidacions

realitzades; un increment d’un 23% en certificacions cobrades
en via executiva, etcètera. Amb la meitat de pressupost ha
funcionat molt millor. No és qüestió de doblers, és qüestió
d’eficàcia i és qüestió de gestió.

M’agradaria recalcar aquesta qüestió i donar l’enhorabona
i felicitar tant la Conselleria d’Hisenda, com els responsables de
l’Agència Tributària, per la gran feina realitzada i el gran esforç
que han fet en la lluita contra el frau i en la lluita per intentar
recaptar el que pertoca recaptar.

Quant al Sr. Pastor, i ja em queda molt poc temps, crec que,
mirin, em quedaré amb les seves darreres paraules, avui, vostè
ho ha dit, els ajuntaments, fins i tot el de Manacor que està
maltractat pel Govern, el Govern li deu menys que a l’any 2011.
Jo me qued amb açò, amb açò estic satisfet.

(Remor de veus)

Si vostè confirma que a vostè, que està maltractat per aquest
Govern, li deuen menys que en el 2011, ja estic content, que és
el que jo havia dit, que és el que jo havia dit inicialment.

(Remor de veus) 

Per tant, senyores i senyors, crec que avui hem vist la gran
diferència, hem vist dues formes de funcionar, la d’un govern
rigorós, seriós, amb ganes de fer feina, que ha millorat
notablement la gestió econòmica d’aquestes illes, i un govern,
amb un pacte de progrés, que va ser un autèntic desastre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al torn de rèplica. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, de veritat jo esperava de
vostè alguna cosa més, jo el tenia..., jo pensava de vostè que
tenia més imaginació, més capacitat demagògica, no això. La
veritat és que avui fins i tot el conseller l’ha eclipsat, fins i tot
el conseller ha fet més demagògia que vostè, Sr. Camps.
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(Remor de veus)

Vostè ens parla i ve aquí i llegeix el que té preparat, Sr.
Camps, i casualment, no parla del que hem parlat avui aquí, sinó
que ens llegeix el mateix que ens va llegir a la comissió. 

(Remor de veus)

Sí, sí, miri, li diré una cosa, en una cosa té raó, una cosa no
és la mateixa, però la cosa que no és la mateixa no compta gaire
a favor seu tampoc, Sr. Camps, vostè ens parla aquí, ens ha
parlat del model de finançament i ha mesclat les coses, Sr.
Camps, ens diu, diu, no, no, a l’any que ve, el 2015, ja ho hem
dit, arribaran 93 milions més i aquests 93 milions més són
gràcies a la bona marxa de l’economia d’aquestes illes. Això és
el que ha dit, doncs a veure si s’aclareixen vostès perquè no
diuen el mateix. Vostè havia parlat de què el que arriba pel
sistema de finançament correspon a aquell 71% dels ingressos
de la comunitat autònoma que són fixos i no depenen de la
marxa de l’economia. Com quedam, Sr. Conseller? Ho va dir
vostè, ho va dir vostè. Mesclen les coses, un dia diuen una cosa
i l’altre diuen l’altra, no s’aclareixen, vostè diu una cosa i el
diputat diu una altra cosa. S’asseguin, posin-se d’acord i diguin
les coses clares, diguin les clares, no s’inventin, Sr. Conseller,
no s’inventin.

El Sr. Camps parlava de qüestions d’eficàcia. Qüestió
d’eficàcia, jo li diré què és eficàcia, Sr. Camps: l’endeutament
de la passada legislatura, que tant critiquen vostès, anava
pràcticament íntegrament a inversió, i aquest endeutament els
ciutadans d’anys després, que són els que el pagaran, no el paga
aquest Govern, ni el de la passada legislatura, el pagaran els
ciutadans d’anys posteriors, podran gaudir d’aquesta
infraestructura encara. En canvi, el seu endeutament, que és per
a despesa corrent, farà que els ciutadans dels anys que venen,
paguin per a res, perquè ni gaudiran de res, ni podran tenir res,
perquè vostès s’endeuten per pagar despesa corrent únicament
i exclusivament. I no em venguin amb la pelAlícula dels 57 dies
que deia vostè, Sr. Camps, o dels 60 que deia el Sr. Conseller,
és mentida, és mentida. Vostès tenen als calaixos, sense anar
més lluny, més de 200 milions en factures de l’ib-salut, que són
del 2013, que no són de la passada legislatura, diguin això,
diguin això, contin la veritat!

Però, a veure, Sr. Conseller, no se’n recorda que el 2012 hi
va haver, i es va aprovar en aquest Parlament, una llei de crèdit
extraordinari de més de 800 milions d’euros per pagar els
proveïdors, que suposadament havia de servir per liquidar el
deute de les factures de l’anterior legislatura i entre el 2011, el
2012 i 2013 ja havia d’estar tot pagat? Que el que paguen ara no
és de la passada legislatura, que és mentida, que és cosa seva,
que és deute d’aquesta legislatura, que són factures seves.
Només de l’ib-salut 200 milions. Els 30 milions d’IB3 que vostè
diu, no és vera que siguin de la passada legislatura, són seus,
són del 2013, 30 milions! I aquest costarà enguany, pagaran més
de 60 milions per IB3! Deixin de dir mentides perquè ja està bé,
ja està bé, Sr. Conseller i Sr. Camps, que vostè va pel mateix
camí!

Diu vostè també i el conseller també ho havia dit, que vostès
paguen, que paguen les factures als proveïdors. I jo li dic que és
mentida. Vostès no paguen, vostès liquiden, el Govern liquida,
qui pagarà seran els ciutadans d’aquí uns quants anys, que seran
els que pagaran aquestes factures, però a canvi de res. Perquè
vostès el que s’han acostumat a fer, i no saben fer altra cosa, és
que el deute comercial el qual abans, tot i que els pesi a vostès
i malgrat del que diguin que quedaren del 2011, es pagava amb
retard, però es pagava, es pagava...

(Remor de veus)

..., i resulta que amb la seva arribada i a partir del 2012 i
només en mig any del 2011, 500 milions passen a 1.000 i ara ja
tenim autèntiques barbaritats i parlen de 2.000, però és perquè
vostès arribaren. Abans es pagava, amb retard, però es pagava.
Ara vostès només tenen com a sortida per pagar l’endeutament.
I això és el que li criticam, no criticam que s’endeutin, li
criticam que no s’endeuten per a inversió, que s’endeuten per
pagar el dia a dia, que així és molt fàcil fer política econòmica,
Sr. Conseller, no s’ha de preocupar de res, se’n va al FLA, -
FLA el qual, per cert, Sr. Camps, abans no existia, i jo li ho he
dit, l’endeutament abans anava directament a inversió-, el FLA
per pagar proveïdors i per pagar despesa corrent arriba amb el
PP, no hi era abans, de què em parla?

(Remor de veus)

És així. I miri, la darrera cosa que no puc deixar de dir-li,
perquè a més crec que s’ha de fer, perquè vostès, que bravegen
de ser els que millor gestionen, els que han fet una gestió del
deute impressionant i entre altres coses resulta que porten 4
anys amb mancances d’amortització.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab Sr. President. Bona part de l’exercici 2012, amb una
negociació feta amb els bancs del 2012, carència 2013-2014, i
ara, amb una negociació sobre el FLA, carència de 58 milions
per al 2015. Quatre anys ajornant la seva obligació d’amortitzar
deute, Sr. Conseller. Quatre anys traslladant l’obligació de pagar
als governs que han de venir, excusant-se vostès d’acomplir la
seva obligació. Això és gestionar bé? No, això és fer el que
vostès deien que no farien, que vostès assumirien la seva
responsabilitat. No, vostès s’endeuten i que ho paguin els que
venguin. Aquesta és la seva responsabilitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el
Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sí la veritat és que hem sentit una
còpia del que ja va dir a la comissió el Sr. Camps, ha repetit una
altra vegada els arguments, ha tornat dir que es creen empreses.
Ja li vaig dir aquí mateix, miri l’Institut Nacional d’Estadística
i veurà que del 2011 al 2014 hem perdut teixit empresarial a les
Illes Balears, hem perdut teixit empresarial a les Illes Balears.

Quant a l’atur, 40.000 aturats que hi havia la passada
legislatura versus 20.000 llocs de feina que es creen ara. Bé,
primer, els que es perdien la passada legislatura eren producte
de la bombolla immobiliària, de la qual li puc assegurar, li puc
assegurar que l’esquerra no en tenia cap culpa d’aquesta
bombolla immobiliària, eren les seves polítiques les que varen
dur aquesta bombolla immobiliària; varen fer que el sector de la
construcció estigués absolutament desfasat i després vàrem
pagar les conseqüències, més de 20.000 persones que varen anar
a l’atur en poquíssim temps, per la destrucció d’empreses del
sector de la construcció i que difícilment no s’han pogut
recolAlocar, almanco en aquest sector de feina. 

I els llocs de feina que creen ara són absolutament precaris.
La majoria de llocs de feina són contractes de mesos, de
setmanes, de dies, la majoria de llocs de feina són absolutament
precaris.

Bé, llavors ja el que ha estat de traca és quan ha dit que, per
primera vegada, un president ha parlat de canvi del sistema de
finançament, això ja ha estat de traca. Serà per primera vegada
aquesta legislatura i per primera vegada sense aconseguir res de
res. “No es podrà dir que el Partit Popular no ha fet la feina”,
però quina feina? Què han aconseguit? Res de res, Sr. Camps,
res de res.

(Remor de veus)

La passada legislatura s’havia de fer un canvi del sistema de
finançament i almanco el Sr. Zapatero el va fer, no seré jo qui
defensarà el Sr. Zapatero, perquè ja li he dit que no m’agrada
gens el sistema de finançament que ens va deixar, però aquesta
legislatura el que hi ha hagut és que el Sr. Montoro ha dit: ara
no toca. I no és vera que no toqui, hi havia un compromís que
enguany ja havíem de tenir el nou sistema de finançament. Jo
entenc que fa molta vessa, jo entenc que al Partit Popular i al
PSOE els fa vessa, perquè han de tocar els extremenys, els
andalusos, o els de Cantàbria o els de Castella, jo ho entenc que
va vessa, que fa molt mal tocar, ho entenc! Però és que a les
Illes Balears estam molt perjudicats, estam molt perjudicats en
aquest tema. I l’Estat de moment no ens vol solucionar aquesta
situació. Jo insistesc, mentre no tenguem la sobirania fiscal per
disposar dels nostres propis recursos i decidir a què els
destinam, que evidentment les prioritats han de ser els serveis
públics essencials i bàsics, estarem en una situació absolutament
precària.

En tot cas faré una referència molt breu a les esmenes que
hem presentat. Una és la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, a
la qual s’hi ha referit el Sr. Camps, per cert, els tècnics
d’Hisenda calculen que parlam de 1.000 milions d’euros l’any
a Balears. També s’hauria de veure fins a quin punt ens
interessa fer-hi molta feina si després els doblers se’n van a una
altra banda, si han de ser perquè quedin aquí val la pena, però
perquè s’ho endugui Madrid i llavors no en vegem res i facem
nosaltres la feina. En tot cas nosaltres creim en la lluita contra
el frau fiscal i evidentment consideram que s’han d’incrementar
els esforços en aquest sentit.

Igual que ens agradaria pensar que hi haurà un canvi de
sistema de finançament i que hem de preparar les estructures de
l’Agència Tributària de les Illes Balears per poder fer front a
aquest nou sistema de finançament i poder gestionar els nostres
propis recursos. També pensam que s’ha de posar en marxa
l’Oficina de Transparència i Control del patrimoni dels càrrecs
públics, una qüestió que sempre és allà i mai no s’arriba a posar
en marxa. O la posada en marxa del Consell Audiovisual, que
també és una de les qüestions que a vostès no els ha interessat
arribar a posar en marxa.

També donarem suport a la resta d’esmenes presentades per
la resta de grups, especialment també a la posada en marxa del
Consell Econòmic i Social.

I per cert, per cert, evidentment, ens sembla molt malament,
estam totalment en contra de l’esmena que varen incorporar
vostès de 121.000 euros per a aquesta conselleria de
propaganda, que formen part de l’increment global d’1 milió
d’euros per a propaganda justament l’any que ve. Jo m’atreviria
a fer un vaticini i és que la majoria d’aquests doblers s’hauran
gastat abans de 23 de maig del 2015.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara que té el diputat no adscrit, el Sr. Pastor i Cabrer,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, vostè m’ha fet
de trilero, ha pujat aquí, ha agafat el que li convenia, el que no
li convenia ho ha deixat. Això vostè no m’ho pot fer, vostè m’ha
d’agafar l’esperit del que jo li he comentat. Però no m’ha
respost a res del que jo li he dit i m’agradaria, no ho puc fer
avui, però que el Sr. Conseller un dia comparegués, en plenari
o en comissió, i ens explicàs el funcionament de l’Agència
Tributària, què paga cada ajuntament, què cobra cadascú i on
se’n van els doblers, m’agradaria. Perquè a mi em semblaria
molt més just un sistema que cobràs el cost real, jo simplement
dic que l’ATIB hauria de cobrar als ajuntaments el cost real: val



7240 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 2 / 16 de desembre del 2014 

 

10, 10; val 12, 12; val 5, 5, perquè són molts de doblers els que
cobren als ajuntaments, per una cosa que només és domiciliar
als bancs un rebut que cobra l’Agència Tributària, i em sembla
que no és just. I vostès no m’han dit absolutament res, em
diuen: és voluntari. És voluntari, i jo alab aquest sistema perquè
funciona bé i crec que als ajuntaments els va molt bé, però és
del tot injust.

Després, però, tampoc no m’ha dit res del retard del
pagament del Govern amb els ajuntaments. Jo li he fet
referència a temes, 2012, Pont des Riuet, l’única acció que
conec darrerament és que divendres de la setmana passada,
tècnics de la Conselleria de Medi Ambient varen anar a
Portocristo a veure si hi havia el pont o no hi era, divendres de
la setmana passada, tècnics de la Conselleria d’Agricultura, del
Sr. Company, varen anar a Portocristo a veure si el pont hi era
o no hi era.

(Remor de veus)

Jo, quan m’ho varen dir, em pensava que em feien una
broma. No el varen trobar, però hi varen anar. Sr. Company hi
varen anar o no hi varen anar? Hi varen anar...

(Remor de veus)

..., hi varen anar, divendres de la setmana passada.

(Remor de veus)

Però, Sr. Camps, és a dir, el protocol deia que en un any
s’hauria firmat el conveni i es pagaria cada any: l’ajuntament no
ha rebut absolutament res.

De la Conselleria de Serveis Socials, els programes del 2013
no s’han pagat als ajuntaments. Ajudes que havien de rebre el
2010, el 2011, el 2012, el 2013 no s’han pagat als ajuntaments.
Com és que els ajuntaments no cobren i els proveïdors sí? Com
és que els ajuntaments han de finançar el Govern de les Illes
Balears amb els seus programes, per exemple de serveis socials?
Per què? A mi em sembla injust, a vostè li sembla bé? Vostè em
contesti: li sembla bé que els ajuntaments financin les accions
socials que té l’obligació de fer el Govern? Segurament no.

Doncs, nosaltres li diem que faci un calendari de pagaments,
un calendari, queden 6 mesos, això ho haurien d’haver fet el
primer any, però que facin un calendari de pagaments als
ajuntaments i d’una forma transparent sabrem quan cobrarem,
qui cobrarà i quina quantia cobrarà, transparència. Però no ho
han fet i li parl de programes del 2012, 2013 i 2014.

Ja molt poca cosa més. Simplement m’agradaria que em
contestassin, que em responguessin, i vull agrair-li, Sr. Camps,
que animi una miqueta aquest debat. La veritat és que crec que
aquest debat necessitava una persona com vostè, perquè ja que
no ens aproven cap esmena, com a mínim que hi hagi una
miqueta de salsa i ens entretengui un poc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat Antoni Camps per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Boned, crec que avui s’ha superat, avui, impressionant, ha
estat impressionant, i no m’estranya que l’hagi decebut, no
m’estranya, és que no puc estar al seu nivell, el seu de nivell de
demagògia, de tergiversació, de mentides fins i tot, i ja també
per tranquilAlitzar-los, tant al Sr. Boned com al Sr. Barceló,
sàpiguen que la meva intervenció la vaig preparar entre ahir i
avui matí, i en tot cas sí que em preocuparia molt no haver dit
el mateix que a l’altra comissió, perquè, clar, és a dir, les coses
són les que són, i per tant si són les que són les hem de repetir
les vegades que facin falta.

Però hi ha una qüestió, hi ha una qüestió que el Sr. Boned
em sembla que no ha entès, que és el tema del model de
finançament. El conseller va dir que el 70 i busques per cent
dels ingressos de la comunitat autònoma en un exercici no
depenien de l’evolució econòmica d’aquell exercici, i que la
resta, els impostos propis, lògicament si hi ha més ingressos o
si hi ha més vendes d’edificis, d’immobles, del que sigui,
augmentarà l’impost de transmissions patrimonials, lògicament;
però el que ve marcat pel model de finançament allò
evidentment no té res a veure amb l’evolució de l’any en curs.
Aquests 93 milions vénen de la millora que hi va haver l’any
2013, fa dos anys, perquè precisament un dels problemes del
model de finançament és que vénen els recursos amb un
decalatge de dos anys. Per tant no té res a veure una cosa amb
l’altra, és que vostè ho mescla tot!, és que vostè diu una cosa, la
contrària, i li dóna la pirueta que vol.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Escolti, el 80% dels recursos, dels ingressos que vénen via
finançament evidentment no tenen res a veure amb l’evolució
econòmica d’enguany, perquè segurament si tinguessin cosa a
veure no serien 93 milions, serien molts més.

Després, és que s’ha d’agafar..., és que és espectacular, el
seu discurs és espectacular; fins i tot l’imprimiré i me’l guardaré
perquè...

(Rialles i remor de veus)

No, no, és que ha estat tremend, tremend...

(Continua la remor de veus)

O sigui..., o sigui que la culpa que ens haguem endeutat és
nostra perquè vam convertir factures que devíem en
endeutament. I què haguérem fet, Sr. Boned?, no pagar?, fer
com vostès, no pagar? 1.600 milions d’euros, que aguantin, que
aguantin; no pagar als discapacitats, que per cert es reunien aquí
davant que no cobraven.
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(Més remor de veus)

Què és?, que no els havíem de pagar? Aquestes factures no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...no, no, vostès, vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, Sr. Antoni Camps, un segon, un segon...

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, per favor... Sr. Camps, continuï.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. O sigui que al final, Sr. Conseller, la culpa és nostra, si
tenim més endeutament és perquè hem pagat als proveïdors, no
els havíem de pagar. Arguments tremends, tremends.

Deia el Sr. Barceló que en Montoro ha dit que ara no toca.
Té tota la raó, i nosaltres aquí ho hem dit, que sí que toca.
Nosaltres consideram que sí que toca; evidentment ens haurem
de posar d’acord amb ells i ens haurem de posar d’acord amb
altres comunitats autònomes. Escoltin, açò és la realitat, i
l’esforç que hem de fer des del Govern i la pedagogia que hem
de fer des del Parlament i des de les institucions de Balears
perquè açò sigui possible idò s’haurà de fer, i jo crec que hem
donat passes en aquest sentit. Evidentment miracles no en
podem fer.

El Sr. Pastor el deix per al final, el deix per al final. Sr.
Pastor, miri...

(Més remor de veus)

No, no, és a dir... Li ho ha dit el conseller, li ho vaig dir en
comissió; que l’Agència Tributària recapti els impostos d’un
ajuntament és totalment voluntari; li vaig posar l’exemple de
l’Ajuntament de Ciutadella, on tenen una empresa que recapta
per ells. Si a vostè no li agrada com funciona l’Agència
Tributària de les Illes Balears, si creu que li cobren massa, idò
munti la seva oficina de recaptació, faci-ho directament vostè...,
pot fer el que vulgui.

(Més remor de veus)

No, no, és el que dèiem, és voluntari, és que és així. No, no,
és que jo..., no, no, és que jo vull l’Agència Tributària i a més
a més la vull en aquestes condicions. Escolti, açò no hauria de
ser així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor! Sr. Pastor, (...), no té la paraula;
Sr. Pastor, no té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ciutadella també és de la comunitat autònoma, Maó de la
comunitat autònoma, Ferreries també..., i tots tenen el seu
sistema de recaptació particular.

(Continua la remor de veus)

Una altra qüestió, una altra qüestió, i jo repetesc el mateix:
a principi de legislatura el deute que tenia el Govern amb els
ajuntaments era de 41 milions d’euros; avui és de 21 milions
d’euros, dels quals 14 milions són del fons de cooperació local
de 2014. Açò són els nombres talment. Hem reduït el deute amb
els ajuntaments 20 milions d’euros. Açò almenys, Sr. Pastor, sí
que hauria de reconèixer que hem millorat. Em podrà posar les
mil traves, les mil traves, les que vulgui, i tots els seus
arguments, d’acord, però la realitat és que avui el problema
d’endeutament del Govern respecte dels ajuntaments no és el
problema que hi havia l’any 2011, i per tant açò s’ha de tenir en
valor en una situació complicadíssima per part del Govern. 

Per tant, i ja per finalitzar, crec que queda clar que les
esmenes que han presentat els partits de l’oposició no seran
aprovades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 10, de totalitat, agrupació de la secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb les
seccions i entitats afins. 

A. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista:
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
RGE núm. 10788, 10872; E03, Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, RGE núm. 10884; E04, Institut Balear de
la Natura, RGE núm. 10885; E05, Institut Balear de l’Habitatge,
RGE núm. 10886; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, RGE
núm. 10887; E10, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears, RGE núm. 10889; E18, Serveis de Millora Agrària
i Pesquera, RGE núm. 10892; E19, Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, RGE núm. 10893; C09, Consorci
per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears, COFIB,
RGE núm. 10915; secció C10, Consorci d’aigües de les Illes
Balears, RGE núm. 10916; C11, Consorci de Transports de
Mallorca, RGE núm. 10917; secció C12, Consorci Formentera
Desenvolupament, RGE núm. 10918; C13, Consorci per al
desenvolupament d’actuacions de millora i construcció
d’infraestructures al territori de l’entitat local menor de
Palmanyola, RGE núm. 10919.

Grup Parlamentari MÉS: E03, Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental, RGE núm. 11273; E04, Institut Balear
de la Natura, RGE núm. 11262; E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, RGE núm. 11261; E18, Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, RGE núm. 11263; C11, Consorci de Transports de
Mallorca, RGE núm. 11272.
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Defensa conjunta de les esmenes. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Damià Borràs per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després de tres anys i mig en
aquest parlament em pensava que ho havia sentit tot, però sentir
institucionalitzar l’extorsió, com si una agència tributària es
pogués comportar com la Camorra, i davant els ajuntaments, a
més, ja em sembla que és excessiu, ja em sembla que és fora de
lloc a un parlament.

(Remor de veus)

Bé, estam en el darrer debat de pressupostos, i amb tota
probabilitat, el darrer debat de projecció política de calat, d’una
conselleria que ha volgut abraçar massa i que sempre ha estret
excessivament, i sempre allà mateix, una conselleria amb un
conseller que a més de repicar a totes hores amb el seu castís
populisme, s’ha dedicat de manera prioritària a legislar gairebé
en tots els àmbits competència de la seva desordenada cartera
sense deixar res per verd. Deia jo l’any passat tal dia com avui
que en el negociat legislatiu el Sr. Company anava a mitges amb
el conseller de Turisme, enguany el successor del Sr. Delgado,
que era tan bo, com ens han dit avui matí, que va haver de
dimitir, el seu successor, el Sr. Martínez, i el Sr. Company han
acabat de tancar el cercle legislatiu de formigó al voltant de
cadascuna de les Illes amb les lleis que hem anat, han anat,
aprovant: ports, transports, agricultura, del sòl..., tempesta
legislativa perfecta, armes legals de destrucció massiva.

Ens queda per conèixer els reglaments, que com ens ensenya
Romanones solen ser més transcendents que les mateixes lleis
que desenvolupen, i sobretot quan els fan vostès, que sempre
deixen la concreció de la voluntat legislativa per a la lletra
menuda dels reglaments, uns reglaments embarrancats a la
pugna de competències entre els juristes del Govern i dels
consells. El Govern s’entesta sempre a anar més enllà d’on li
correspon, i així tants reglaments, com el de la Llei de
transports, acaben als llimbs jurídics del Consolat per vida
d’hereus, per vida i sort dels hereus, de les generacions que
vindran, perquè a vegades la manca de reglaments esmorteeix,
almanco retarda, els efectes letals de les seves lleis. 

Aquest és possiblement un dels darrers debats de
transcendència política d’aquesta legislatura, i el Govern ens
proposa seguir pel mateix camí traçat fins ara, per més que la
major part d’aquest sender pressupostari el caminarà un altre
govern, el nou govern que sorgirà de les eleccions de maig, un
pressupost que en el cas que ens ocupa permet una gran
discrecionalitat als gestors encarregats pel Sr. Company de fer
anar la conselleria, les seves direccions generals i les seves
poderoses empreses públiques. Ni a les partides pressupostàries
ni a la profusa literatura de tallar i aferrar de les memòries, ni a
la indeterminació dels objectius, hi trobarem la voluntat política
d’un govern que confon transparència amb invisibilitat. 

Els pressupostos són d’una absoluta opacitat deliberada. No
expliquen, no cerquen la comprensió ciutadana, no són
l’exposició pública de l’acció de govern, sinó que pretenen
emparar, mentre la camuflen, l’arbitrarietat política més
absoluta. Si volem saber cap a on va el Govern haurem
d’esperar al gener; bé, de fet ja hem començat a fer-ho; haurem
d’estar atents als anuncis d’obra fets amb tant de photoshop
polític com faci falta, que seran possibles gràcies a les
injeccions de propaganda pública que rebran els mitjans de
comunicació. I, és clar, l’inefable IB3, tot i que IB3 ho farà de
franc generosament agraïda com està, recursos que rebran per
encarar amb la proverbial austeritat del PP les eleccions de maig
amb avantatge, recursos especialment dedicats a informació i
propaganda, 121.000 euros per conselleria; prioritats polítiques,
en diu el Sr. Camps. El delinqüent Matas va tancar l’acte final
de campanya electoral de totes les derrotes amb un castell de
focs artificials; vostès han pres el mateix camí, ja tenen la
reserva de crèdit per comprar la pólvora; no seria la primera
campanya electoral on el PP disparés amb pólvora de rei, amb
diners públics.

Hem aprovat la Llei de transports; l’únic resultat tangible de
la llei de moment l’hem viscut aquí, en el Parlament; hem hagut
de modificar la Llei de transports a través de la Llei d’ordenació
minera, només quatre mesos després d’haver votat en contra el
PP de més de 500 esmenes de l’oposició, fins i tot d’aquelles
esmenes que haurien estalviat al Govern el ridícul d’haver de
canviar dos articles d’una llei a través d’una disposició
transitòria d’una altra llei que no hi té res a veure. Facin les
coses ben fetes, ens exigeix el Sr. Camps; ja ho sap, conseller,
faci les coses ben fetes, li ho ordena el Sr. Camps.

De la Llei de transports no se’n deriva cap compromís
polític a favor del transport públic ni de la mobilitat, i el
pressupost per al 2015 continua expressant clar i llampant
l’escassa fe del Govern pel transport públic, i la gent es queixa,
just (...) ho tornam a veure ahir a un diari local, de l’abandó de
les estacions de metro i de tren, de les parades d’autobús i
sobretot de la manca de servei, de freqüències insuficients,
horaris no sempre adequats i de preus que conviden a fer ús del
vehicle privat. Açò a Mallorca, perquè a Menorca, a Eivissa i no
diguem a Formentera la manca de servei resulta aclaparadora,
i la Llei de finançament dels consells no millorarà la situació.
Els eterns problemes de finançament del transport s’acabaran
d’agreujar davant l’apatia del Govern, la indiferència culpable
dels consells de Menorca i d’Eivissa, i el menfotisme del
Consell de Mallorca de la Sra. Salom. I ens tornaran a dir que
les competències són dels consells. La signatura de convenis és
una pràctica habitual entre administracions, per més que el
conseller en sigui alAlèrgic, es negui a signar-los, qui sap si en
un acte reflex del menyspreu amb què es tractat sempre que
trepitja un ministeri, d’on mai no en treu altra cosa que quatre
ben intencionats toquets a l’espatlla. 
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Açò sí, continuarem pagant l’herència que el delinqüent
Matas i la Sra. Cabrer varen deixar a Eivissa amb les seves
carreteres, i l’herència que el delinqüent Matas i la Sra. Cabrer
ens van deixar a tots els ciutadans i ciutadanes que enguany,
com cada any durant 25 anys, haurem de pagar més de 25
milions d’euros d’unes obres que ningú no volia i ningú no va
demanar. Sr. Camps, també ho pot imprimir i també ho pot
emmarcar, si vol, li quedarà molt polit a casa seva. Sense
comptar el deute, a més, i el ridícul del metro navegable de
Palma, o les reparacions que cada dos per tres necessiten tantes
carreteres fetes sense planificació, justificació, necessitat,
qualitat ni criteri. I continuarem esperant d’asseguts els doblers
de Madrid, 93 milions per a carreteres, poca broma; i
mentrestant també, i amb la complaença còmplice i qui sap si no
la instrucció dels interins del Consolat, hi continuarà havent
gent a la conselleria molt més ocupada i molt més preocupada
a difamar i denigrar funcionaris públics davant els tribunals que
no fer funcionar els serveis ferroviaris.

Hem aprovat també la Llei d’agricultura immobiliària, i
mentre els propietaris de llocs, de possessions, podran fer els
usos i abusos que els convengui, deia, a les seves terres, als
pagesos els anirà cada vegada pitjor, sense remei ni a la llei ni
al pressupost, i sense formació, sense mitjans tecnològics, sense
construir ponts socials i econòmics amb la resta de la societat,
ni amb la indústria turística ni amb el comerç, sense suport per
avançar cap a noves formes de cooperació entre pagesos, entre
finques, per tal de ser més competitius, sense avançar cap a la
transformació, cap a fórmules de producció mediambientalment
i econòmicament més sostenibles, i sense suport ni ajuda, ni tan
sols comprensió, per part del Govern davant de la més que
previsible i tan avisada caiguda del preu de la llet davant la
propera liberalització de la quota lletera. El camp necessita
caminar cap a la seva reconversió, la diversificació planificada,
i ja fa estona que hauria d’estar fent cap a la producció
especialitzada i de qualitat, amb bons canals de
comercialització. I el Govern té el deure de donar-hi suport,
com ho estan fent altres governs que s’han posat al costat de la
gent del camps en tost de refugiar-se en imaginaris impediments
europeus. 

Ara, com diria el Sr. Mas, als pagesos sempre els quedarà
poder jugar a polo, o dedicar-se de franc a netejar torrents,
perquè el Govern ben pocs esforços hi dedica. El camp necessita
alguna cosa més i ben diferent de la Llei agrària; necessita
atenció, manteniment i protecció. Potser és degut al gust per
l’excés retòric i per la metàfora rústica del conseller, de la
gruixuda sal dialèctica que sol emprar en les seves
intervencions, però ens acabam per confondre. Ara sembla que
la neteja de torrents també l’hem de fiar a les ovelles. Massa
vegades acabam fiant la prevenció de la catàstrofe a les ovelles
en tost de l’IBANAT, als garriguers públics, que no hem de
confondre amb els garriguers governamentals, que n’hi ha i bé
que eixarmen, que desbrossen arran.

Per a unes illes que viuen del paisatge tota prevenció és
poca. Hem vist massa vegades, i que consti que no faig culpable
el Govern, cap govern, que consti i quedi clar que el Sr.
Company no en té culpa, massa vegades hem vist com cremava
el nostre patrimoni natural, patrimoni de tots, i no només dels
seus propietaris formals, i la Serra de Tramuntana n’és tal
vegada el paradigma, hem vist massa desgràcies com per no

pensar a reforçar la prevenció, car els incendis s’apaguen a
l’hivern.

Medi ambient. Les partides destinades a medi ambient, un
nom que queda tan bé al frontispici de la conselleria, són d’un
esquifit lamentable. La preservació del medi natural és
l’herència que hauríem de deixar a les generacions que vindran.
Com diria el professor Innerarity vostès estan hipotecant el
futur, socialment el futur, i exerceixen sobre les generacions que
vindran una vertadera expropiació temporal, estan convertint el
futur en el femer del present, i mentrestant continuam esperant
les depuradores promeses per Rajoy com qui espera el mannà,
72 milions, i és que, i últimament el president Bauzá no fa altra
cosa que lamentar-se, ara resulta que a Madrid no els acaben
d’entendre; o és que vostès no s’expliquen; o és que callen i
sotgen. Després de tres anys de promeses frustrades i de falsos
compromisos, de prendre’ns el govern Rajoy pel pito del sereno
mentre inverteix en AVE i en carreteres i autopistes, en
depuradores i en habitatge arreu de la península, ara resulta que
a vegades no els acaben d’entendre. 

Després de tanta xerrameca, tanta promesa i tanta
comprensió només tenim palpables, al calaix, al cove, les
conseqüències dels hágase del delinqüent Matas, amb
dessaladores sense estrenar i per pagar, i la política erràtica del
Govern pel que fa al sanejament i al proveïment d’aigua de
qualitat i salubre a les cases dels nostres pobles, amb uns
manteniments que cada vegada són més ineficients, i és cert que
aquí el dèficit ve d’antic, ve d’antic de fa molt de temps, no del
president Antich, que consti, i que s’exhibeixen cruament en
situacions esperpèntiques com la viscuda amb l’emissari de
Talamanca, del qual, juntament amb la brutícia pestilent, han
emergit també, han surat també a les aigües de la platja de
Talamanca amb els detritus la capacitat de reacció, la deixadesa
política, la negació tossuda i sistemàtica de l’evidència i la
incapacitat de reacció d’aquest govern exhaust, esbravat, acabat
davant les necessitats més peremptòries de la gent, necessitats
peremptòries que es fan més descarnades que mai quan afecten
l’habitatge, la gent que no pot afrontar el lloguer de ca seva, ja
no diguem les persones que han estat desnonades, una de cada
quatre persones que viuen a les nostres illes estan en risc
d’exclusió residencial, sense recursos econòmics per fer front a
les seves necessitats d’habitatge de viure i conviure amb un
mínim de dignitat, de tenir una casa simplement on poder viure.
I el conseller més immobiliari de la història de la comunitat
autònoma es conforma amb 14 habitatges públics a Formentera,
que va trobar resolts, sortosa herència, com a tot bagatge de
quatre anys de gestió de l’IBAVI.

Per açò, insistim en allò que vostès diuen cortar y pegar i
seguim reclamant un pla d’ajudes al lloguer que doni resposta
cabal i justa a les necessitats de la gent. 
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Els pressuposts són calcats dels de l’any passat, amb un
increment important, açò sí, en algunes partides d’inversió,
inversió que en bona part haurà d’executar el Govern que resulti
de les eleccions del mes de maig, inversions, però açò sí, que
seran anunciades amb la convenient fanfàrria publicitària,
gràcies a 120.000 euros, per, literalment, desenvolupar les seves
pròpies campanyes que generosament li ha blindat l’esmena del
Grup Popular al Sr. Company. Són projectes anunciats en
directe, però que s’executaran en diferit, permetran al conseller
Company, li ho permeten ja de fet, perquè ja han començat la
gira ell i altres consellers, li permetran anar de tournée pels
pobles de cadascuna de les Illes, congraciar-se amb els alcaldes,
congraciar-se amb els fins ara maltractats alcaldes, fer-hi una
roda de premsa, dues...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. ..., fer-hi una roda de premsa, dues, les que
convenguin a cada poble i anunciar que tots els problemes
d’aigua o de sanejament, de torrents, del que sigui, superada a
la fi l’herència, es resoldran gràcies a la seva gran gestió, açò sí,
després de les eleccions ho farem per a l’any que ve, si ens
votau...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... com aquelles rajoles pintades que hi ha a molts de bars de
carretera on hi ha escrit hoy no se fía, mañana sí. I és que no
són vostès de fiar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Estic content que li hagi agradat, Sr. Martí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el
diputat Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes a totes i a tots. Fa mesos, conseller, bé, ja fa
devers un any, vaig escriure un article a mode de balanç de la
seva política i el vaig titular Ni company ni amic del medi
ambient, jo crec que amb el títol ja deia molt del que pens i del
desacord que té el nostre grup parlamentari amb les línies
generals de la seva gestió i sobretot amb la concepció amb la
qual es maneja una matèria fonamental per a nosaltres, com és
el medi ambient. Des d’una conselleria que té, des d’un
departament que té com a missió, ni més ni manco, protegir el
territori i aquells que hi fan feina, que són els pagesos, i que du,
ni més ni manco, tot el sector primari i allò que l’aguanta, que
és la terra, l’agricultura i el medi ambient.

Podria fer-ne una crítica general, però estam, crec, cansats
de discutir sobre aquestes qüestions en aquest parlament i fora
d’aquest, la discrepància sobre la concepció, però intentaré
centrar la meva crítica en els números, ja que en teoria aquest és
un debat de pressuposts, tot i que tampoc no l’afrontam amb
molt d’ànim perquè, com ja els he dit avui matí, no confiam que
se’ns aprovi ni una sola de les esmenes que ha plantejat el
nostre grup, malgrat que són esmenes prou raonables i prou
discretes pel que fa al pressupost, conscients que són moments
de responsabilitat i d’austeritat.

Voldria fer una comparació entre el pressupost del 2010,
quan encara hi havia un departament d’Agricultura, un de Medi
Ambient i un altre de Mobilitat i Transports, que tots tres
sumaven 290 milions d’euros, enguany n’hi ha 289 en aquest
pressupost que debatem avui, llavors era sobre un total un
pressupost de 3.300 milions d’euros, ara hem superat els 4.000
milions d’euros de pressupost total. Tot i que el seu pressupost
ha augmentat al llarg de la legislatura, hi ha capítols, i capítols
fonamentals i centrals en aquest gestió, que s’han vist retallats.
Imagini’s que fins i tot el seu sector, el de l’agricultura que
vostè, quan encara no era govern, criticava que havia deixat
d’existir la conselleria, gestionava 60 milions d’euros i ara
només són 40. Vull dir, que poden dir que han recuperat la
conselleria, però no han recuperat el pressupost per molt que sí
que han jugat al joc del llenguatge i de la propaganda, de dir que
fan més que ningú per a aquest sector. 

De fet, el que han fet, sobretot en nom del sector i amb el joc
de poder de la seva conselleria, ha estat jugar a dividir, fins i tot
amb la tramitació de la Llei agrària, no només al sector, que no
és únic i uniforme com vostè defensa, que és prou heterogeni,
com heterogenis són ilAlegítims tots els interessos que hi ha de
qui treballa la terra, vostè ha jugat a intentar enfrontar
l’agricultura convencional, per exemple, amb l’agricultura
ecològica, que forma part de l’enemic, com els ecologistes, a
què sí? Igual que ha jugat a enfrontar els pagesos com amb els
ecologistes i ha jugat un poc a manejar la seva conselleria com
si fos la conselleria del yin i del yang, on hi havia la part verda,
que és la dolenta, i la part dels pagesos, que és la bona i que
vostè representava. Això, evidentment, ha dut a moltes
contradiccions, però al final els números són els números que
discutim avui, són els que són.

A medi ambient el retrocés és a nivells, li he dit també en
altres ocasions, del que hi havia als anys noranta, quan no hi
havia encara ni conselleria ja no d’agricultura, en aquest cas,
sinó de medi ambient, no hi havia ni conselleria ni, per dir-ho
així, política pública en matèria de medi ambient. Li he dit mil
vegades també, conseller, el medi ambient també és el seu
sector, també és el seu sector, no és l’enemic.

Almanco en aquells temps, en els anys noranta, no hi havia
conselleria, no hi havia política pública de medi ambient, però
igual que amb el tema del català, de la llengua pròpia d’aquesta
comunitat, hi havia un cert consens polític en què el que s’havia
de fer amb la terra era protegir-la, i fins i tot el primer Matas
jugava a competir amb el primer govern de progrés del consell
a veure qui protegia més, uns amb les DOT i els altres amb el
Pla Territorial.
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Vostès han romput, en especial des de la seva conselleria i
el Govern en el seu conjunt, aquest consens ficant el tema o la
variable de l’urbanisme a totes i a cada una de les lleis més
importants que s’han aprovat al llarg de la legislatura: la de
turisme, la de comerç, la del sòl i ara, més recentment, l’agrària
per la part que no hem estat d’acord amb aquesta llei en el
nostre grup.

De fet, si anam al contingut, una altra crítica que li volem fer
dels capítols de medi ambient del pressupost pel que fa al 2015,
el departament que més ha pujat és el de recursos hídrics i
nosaltres estam d’acord que l’aigua és important, tant a nivell de
proveïment com a nivell de sanejament, però sap què amaga
aquesta pujada de pràcticament un 50% del pressupost de
recursos hídrics? La incapacitat del Govern per reclamar davant
Madrid que assumeixi unes infraestructures que hauria
d’assumir el Govern central, entre d’altres coses les depurades,
que ni tan sols les de l’any passat s’han pagat. I això ho ha
d’avançar, els doblers, el Govern amb pressupost propis, amb
pressupost més que necessari per a la resta de departaments, tant
pel que fa a agricultura com pel que fa a medi ambient, tota la
pujada se la menja aquest departament i al final és aquesta
incapacitat. I si ens volguessin tenir devora per defensar davant
Madrid, davant del Govern central, davant del ministeri que faci
falta, les inversions que ens toquen i ens corresponen, ens
tendrien devora.

Igual que si ho volguessin també per defensar el tren, que els
és ben igual, els ha estat ben igual que hi hagi un REB que no
es respecti en absolut i que estigui allà aparcat, que no tendrem
un REB nou, el que teníem almanco parlava de compensar les
nostres illes, la nostra condició insular, amb inversions en
matèria ferroviària, un Estatut d’Autonomia que és llei orgànica
i que també parla, obliga a unes inversions estatutàries que
tampoc no s’han complert i mentrestant el Govern central
continua invertint milers, malgrat l’”austericidi”, milers de
milions d’euros en AVE, mentre que aquí no arriba ni una
milAlèsima part. És que si ens arribàs, ja no el 2% en relació amb
la població que tenim, sinó un 1%, ens sobraria no només per
tenir una xarxa de tren com Déu mana a Mallorca, sinó una
xarxa de transport públic mínimament decent en el conjunt de
la comunitat. Però vostès no estan per fer la batalla davant
Madrid, en segons quines coses sí, però en altres no.

De fet, de poc serveix treure pit amb la fa poc aprovada Llei
de transports i mobilitat sostenible si des dels poders públics, en
lloc de treballar per aconseguir aquest transport públic de
qualitat i accessible per a tothom, es dediquen a presentar
denúncies falses, com fa el gerent de Serveis Ferroviaris, a qui
hauria de fermar curt, conseller. O gastar en controls d’accés en
el tren, novament amb el Corte Inglés, que no sé què tenen amb
aquesta empresa, més del que valdria apostar per la
intermodalitat en el transport públic, almanco a l’illa de
Mallorca.

M’he referit abans a la ruptura d’aquest consens, d’aquella
carrera que hi havia fa un temps per protegir el territori, des de
la LEN, fins i tot a la primera Llei general turística, d’aquesta
desregulació de la terra que han culminat amb la retallada al
màxim aquesta legislatura de la gestió dels espais naturals. La
cara visible d’aquesta retallada són els acomiadats i
acomiadades d’Espais de Natura Balear, ara IBANAT. Li
record, com li vaig recordar a comissió, cinc tècnics a la Serra

de Tramuntana, que vull recordar que és paratge natural i
Patrimoni Mundial de la UNESCO, un a Son Real, un altre
tècnic al Parc de Ses Salines d’Eivissa, tres naturalistes a
S’Albufera de Mallorca, la d’Es Grau i altres espais naturals, un
informador a Sa Dragonera i dos treballadors de manteniment,
deu administratius, un mariner a Cabrera, dos treballadors de
manteniment a S’Albufera de Mallorca, tres més a altres espais
protegits, i tot això no hi és.

Més xifres, 900.000 euros d’inversió el 2010 en matèria
d’espais naturals, 90.000 el 2015, 90.000. El 2005, 420 persones
per gestionar tots els espais naturals, el 2015, i en el 2005 no hi
havia ni la Serra de Tramuntana declarada paratge ni s’havia
transferit el parc de Cabrera ni s’havia comprat Planícia, ni hi
havia tants espais, refugis o àrees recreatives com hi ha ara, el
mateix personal que el 2005, amb un pressupost que és
pràcticament el 50% més del que hi havia el 2005. I això ho diu
tot, no només es desregula sinó que a més amb el que hi ha de
mitjans propis s’ataca.

És aquí que toca recordar-li, conseller, que el nostre petroli
és la terra i que està molt bé estar en contra de les prospeccions,
de fet és una demostració que de vegades fer política, fins i tot
des d’una conselleria, pot sortir gratuït, el que ens pot sortir car
és que es facin, però la terra també s’ha de protegir des de la
responsabilitat que tenen i no només estant en contra d’una cosa
que és evidentment un factor, és tècnica, que tots hem d’estar en
contra, no fos cosa que ens passi com amb la gallina dels ous
d’or.

Qui diu el territori diu les polítiques mediambientals en el
seu conjunt, que vostè menysté amb les seves mesures, vull dir,
llavors hi entraré, perquè veig que se m’acaba el temps, amb el
debat de les esmenes parcials, però diumenge es va fer la
Cimera mundial contra el canvi climàtic i han deixat aquest
departament, dir-li departament per dir-li qualque cosa, amb
60.000 euros. Amb això no hi ha pràcticament ni per a pipes.
Llavors ens podem omplir la boca per dir que sí que l’aigua és
important, que el canvi climàtic és important, però ja em dirà
vostè què es pot fer amb 60.000 euros. 

En qualitat ambiental, tres quarts del mateix. Val que no hi
hagi ecotaxa, però com a mínim que s’asseguri, s’acompanyi la
feina de les empreses en matèria de qualitat mediambiental.
Altres departaments que s’han retallat i que es continuen
retallant, fins i tot en l’exercici del 2015, aquest que li he
esmentat i també el de biodiversitat.

De fet, i ara sí que acab, les fumigacions contra la
processiònaria crec que han estat la darrera demostració d’una
política nefasta pel que fa a la terra i també per a qui la cuida i
qui la treballa. Treure 1,7 milions d’euros d’on no hi havia, i
multiplicant diverses vegades el pressupost que hi havia de
sanitat forestal i aplicant una mesura de xoc on hi hauria d’haver
hagut mesures de prevenció, i sobretot no tenir en compte el
conjunt de l’ecosistema i tot el que es podia veure afectat,
malgrat la justificació que, com sempre, per part seva, sol anar
carregada de prou “xuleria”...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. ... permeti’m, i de molt poc rigor, crec que és una foto
prou clara de quina és la seva gestió. 

Acab i li dic que una esquitxadeta d’humilitat, d’aprendre a
escoltar, no només el que li diu l’oposició, sinó el que li diuen
altres colAlectius afectats per la seva gestió, que hauria de deixar
de ser la gestió del yin i del yang, seria molt bona per a la seva
conselleria.

Sr. Company, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... vostè ja no és el cap d’un lobby, hauria d’intentar
representar i governar per a tothom i no muntar-nos tractorades
polítiques ni dialèctiques ni a l’oposició ni al conjunt de la
societat.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara per part del Govern qui obri una qüestió
incidental. Té la paraula el Sr. Conseller, 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. Començaré
aquesta intervenció, aquest torn incidental, que si he de recordar
el que deia avui matí el diputat socialista, el Sr. Diéguez, no sé
exactament contra què m’he de dirigir, si escolt la intervenció
del diputat socialista, perquè miri que he escoltat una bona
estona i no he sentit quasi cap número, i això és un debat de
pressuposts, però he sentit molta... poesia no, la poesia de l’any
passat enguany ha estat prosa, molta de prosa per parlar de
moltes coses i hem tornat fer un bon cuinadet, que això sí que
li agrada al diputat, un bon cuinat, i no he sabut exactament què
li interessava. 

M’hagués agradat parlar d’una sèrie d’esmenes, que
m’hagués dit esmenes que han presentat el seu grup encara que
hagués estat per dir-me que no li interessava que venguessin
aquí o allà, almenys per parlar un poc de globalitat, no, no,
perdoni, de totalitat i del que vulguin parlar, no és després,
podem parlar ara, després pot parlar de globalitat, però ara
m’hagués pogut dir a veure per què exactament, per quines
qüestions exactament no li agrada aquest pressupost i em
presenta un debat de totalitat. Però bé, segurament m’ho ha dit,
però no el dec haver entès, deu ser això, problema d’audició.

(Remor de veus)

El pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori per a l’any 2015 és de 289.314.143 euros, això és
pràcticament un 7% més que el pressupost de l’any anterior. 

Quant a tema de direccions generals, tenim la Direcció
General de Medi Rural la qual tendrà un pressupost de
39.146.601 euros. Aquesta direcció general manté tot el
compromís del Govern amb el sector primari de les Illes Balears
per tramitar les ajudes de la PAC, com sempre hem dit, dins
l’any natural, que per primera vegada això s’aconsegueix, i
també per fer front al pagament de les ajudes corresponents a
l’aplicació del nou Pla de desenvolupament rural 2014-2020, el
qual començarà a partir del 15 a executar-se.

En aquest sentit també hem de dir que incrementam un
22,87% les transferències del capital al FOGAIBA, l’empresa
pública encarregada de la gestió i tramitació d’aquestes ajudes,
el qual disposarà d’uns 54 milions d’euros, un poquet més de 54
milions d’euros, el 2015 per als pagaments de les diferents línies
d’ajudes.

També continuam mantenint ajudes de suport als productors
amb denominació d’origen i de qualitat. Incloem partides per a
la certificació de l’ametlla de Mallorca. També una partida per
a la creació del Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes
Balears, que és una figura que crea la nova, la futura Llei
agrària, que es publicarà supòs d’aquí poc. I aquesta direcció
general també incrementa un 17% el pressupost per a la
prevenció i la lluita contra les plagues que afecten la nostra
comunitat: el becut vermell, la mosca de la fruita, etcètera.
Incrementam gairebé també un 67% el capítol d’inversions en
matèria d’avaluació i seguiment de recursos marins i també,
aproximadament, un 47% la matèria pesquera, matèria
d’ordenació pesquera. 

En definitiva, tot i que el capítol global es manté dins
aquesta direcció general sí que hem de dir que hem fet una sèrie
de moviments de cara que les ajudes tenguin un destí, creim
nosaltres, més interessant per al sector.

Quant a l’empresa pública SEMILLA, hem de dir que es
mantenen totes les partides per garantir l’execució de les
campanyes oficials de sanejament ramader, llengua blava,
vaques boges, Aujeszky, com s’ha fet aquests dos darrers anys,
i també la campanya de difusió de productes de les Illes Balears.

La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic tendrà, per al 2015, un pressupost de
28.559.458 euros. Això també suposa un increment
d’aproximadament un 5,86% respecte de l’any passat.
L’increment més important es produeix en el Servei de Residus
a conseqüència de les actuacions també subvencionades amb
fons FEDER, hi posam 1,4 milions d’euros que es destinaran
pràcticament a la clausura d’un abocador, que és el d’Andratx.
I també a la millora del sistema de recollida selectiva a diferents
municipis durant el 2015.
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També el Servei de Gestió i Sanitat Forestal augmenta
sensiblement i això només és perquè en aquest govern sempre
hem tengut com a prioritat la prevenció i extinció d’incendis
així com la protecció i conservació dels nostres recursos
forestals, per això s’augmenta la dotació per dur a terme el
seguiment de danys forestals a totes les illes i el control de
diferents plagues. En aquest sentit, des de l’empresa pública
IBANAT es faran inversions per valor de 871.527 euros en
prevenció d’incendis forestals, millores d’instalAlacions i
material, gestió de finques públiques i gestió d’espais naturals
protegits. També hem de dir que mantenim l’operatiu de mitjans
aeris i les persones destinades a la prevenció i a l’extinció
d’incendis així com es continua amb la restauració de les zones
afectades per incendis.

I la gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques, també experimenta un increment
del 20% respecte l’any anterior, per dur a terme les actuacions
de gestió en els parcs naturals que es recolliran en aquests
respectius programes anuals que són a punt d’aprovar-se.

Es mantenen les partides destinades a la qualitat ambiental,
al canvi climàtic, a l’educació ambiental, a la qualitat de l’aire
i també a la protecció d’espècies silvestres. Per tant, es
mantenen pràcticament totes i cada una d’aquestes partides,
sense que hi hagi cap disminució.

La Direcció General de Recursos Hídrics tendrà un
pressupost de 95.519.183 euros. Hem de destacar aquí un
increment important en inversions en sanejament i depuració
d’aigües, un 35% més que l’any anterior. Per tant, passam a
tenir uns 59.789 euros per al 2015. En concret es transferiran
13.189.385 euros a l’empresa pública ABAQUA, destinats a
noves inversions en depuració, la qual cosa, com dic, suposa
quasi quasi el doble que el que teníem per al 2014. I entre
aquestes actuacions, per finalitzar i licitar, imputables a aquest
pressupost es troben les depuradores de Sant Joan, Ferreries,
Sant Josep, Binissalem, Andratx, els colAlectors de Platja de
Muro, el colAlector de Sóller, l’emissari de Cala Tarida, el
sistema de bombament de Portocolom, la xarxa de sanejament
de Llucmaçanes, o la xarxa de sanejament de Ses Coves, entre
d’altres. A aquestes actuacions, també hi hem d’afegir les obres
de les depuradores d’Alcúdia i Sant Llorenç, l’adjudicació de
les quals també es produirà durant el 2015 i que es finançaran
amb càrrec al cànon de sanejament. 

A més, també s’afrontaran actuacions en matèria de
proveïment d’aigua, entre les que destacam la segona fase
d’ampliació de la dessaladora de Formentera, o diferents obres
a la xarxa d’aigua potable de Mallorca. Per dur a terme aquestes
obres també s’ha començat un altre plurianual, del qual ja se
n’ha pressupostat l’execució de 600.000 euros per a l’any 2015.

Al costat del notable increment en matèria d’inversió, una
altra de les causes que expliquen l’augment pressupostari de la
Direcció General de Recursos Hídrics és un increment de més
de 7 milions d’euros en el capítol de despesa de conservació i
manteniment de depuradores mitjançant el cànon de sanejament,
ja que s’imputa per primera vegada el pagament del tractament
dels llots generats per les depuradores, després de la taxa
aprovada a principis de l’any passat pel Consell de Mallorca.
D’aquesta manera es preveu el pagament per al 2015 ja d’uns
5,5 milions d’euros i també la part que toca del 2014. 

A aquestes actuacions també hi hem d’afegir que es
destinaran 848.000 euros perquè ABAQUA realitzi la neteja del
litoral durant el 2015. Aquesta partida forma part d’un
pressupost plurianual de 3 milions d’euros, la qual cosa farà que
durant 3 anys tenguem ja assegurada la neteja del litoral, cosa
que quan nosaltres arribàrem no trobàrem.

També es destinaran un total de més d’1.724.000 euros per
a actuacions a torrents enguany i l’any 2015, 300.000 euros
directament des de la Direcció General de Recursos Hídrics i
1.424.513 que formen part d’un pressupost plurianual d’inversió
en torrents durant 2014-2016 que executa ABAQUA. Així, es
donarà continuïtat a les tasques ja realitzades per aquest Govern
en la conservació i el manteniment de torrents de la nostra
comunitat.

Es continuarà també amb el seguiment de l’estat de les
masses d’aigua, en compliment de les obligacions imposades
per la legislació d’aigües i la Directiva marc de l’aigua. I així
mateix, es continuarà amb la revisió i actualització de les dades
del Pla hidrològic una vegada sigui aprovat. Per a aquestes
tasques es destinaran 887.477 euros el 2015, davant els 415.000
que es varen pressupostar el 2014.

Quant a la Direcció General d’Ordenació del Territori,
tendrà un pressupost d’1.477.674 euros i aquí no es preveuen
grans projectes d’inversió. Una vegada aprovada la Llei
d’ordenació i ús del sòl, un dels principals objectius és avançar
en la redacció dels reglaments, tant d’aquells reservats a la
competència del Govern, com colAlaborar amb els consells en el
desenvolupament reglamentari que les competeix.

D’altra banda es continuarà la promoció de la
implementació de les noves tecnologies en el planejament i la
gestió urbanística, i es posarà a l’abast de les administracions
públiques la cartografia del Govern i les eines tecnològiques
adequades per optimitzar els recursos existents, aconseguir la
interoperativitat de les dades territorials i millorar l’eficàcia en
la gestió pública. I en aquest sentit es prioritzarà la tasca
d’aconseguir una normativa que permeti l’harmonització i
sistematització dels instruments de planejament, tant en l’àmbit
terminològic, com en el gràfic i tecnològic.
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Quant a la Direcció General de Transports i Carreteres,
disposarà d’un pressupost de 90.845.476 euros i té una xifra
sensiblement inferior a la del 2014. Això es perquè els convenis
de carreteres amb els consells insulars finalitzaran enguany,
perquè el finançament del transport públic i les carreteres s’ha
tengut en compte a la Llei de finançament dels consells insulars,
aprovada ja enguany. També s’ha reduït perquè el 2014 s’han
pogut pressupostar 5 milions d’euros menys, després de l’esforç
d’enguany de regularitzar quasi totalment els pagaments
pendents d’anys anteriors de les concessions de carreteres
d’Eivissa.

Pel que fa a Serveis Ferroviaris de Mallorca, amb un
pressupost de 78.493.000 euros, dels quals hi ha 54.345.000 que
són transferits des de la direcció general, s’incrementa un poc,
un 3,29% el pressupost. En el cas del Consorci de Transports de
Mallorca, també es manté un pressupost similar al de l’any
2014, amb l’objectiu de continuar treballant en l’eficiència del
transport públic terrestre. I també hem de destacar que
s’assegura la modificació del túnel de Sóller per als residents
que hi tenen dret.

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge tendrà un
pressupost de 14.983.480 euros, això suposa un considerable
augment respecte del 2014 i s’explica principalment per
l’execució del nou Pla estatal d’habitatge 2013-2016, per a
ajudes de rehabilitació, lloguer i accessibilitat per a l’any 2015
i per una línia autonòmica d’ajudes per a accessibilitat. Per a
l’execució de l’anualitat 2015 del Pla estatal, es preveuen
4.898.544 euros i atès que en el pla esmentat no es contemplen
ajudes destinades a les obres per fer accessibles els habitatges,
la Direcció General d’Habitatge ha consignat 700.000 euros de
fons autonòmics per al foment de l’accessibilitat interior, és a
dir, per a la supressió de barreres dins els habitatges i fer-los
accessibles per als seus habitants.

Per acabar de resoldre pressupostàriament l’escandalós
deute que trobàrem de 51 milions d’euros d’ajudes d’habitatges,
per a l’any 2015 s’ha pressupostat el que ens quedava
pràcticament per resoldre, uns 384.000 euros. Així, tal com ja
els vaig anunciar l’any passat, s’han tramitat en el 2014 ajudes
per un import de 3 milions d’euros, de forma que si no hi ha res
de nou, podrem acabar aquesta legislatura i deixar pagades totes
les ajudes pendents de cobrar per part dels ciutadans de les Illes
Balears. L’altre increment prové de la convocatòria d’ajudes per
a rehabilitació del patrimoni cultural, amb un pressupost de
4.369.808 euros, el qual es cofinança al 50% amb fons
europeus.

Per a l’exercici 2015 l’Institut Balear d’Habitatge tendrà un
pressupost de 22.477.156 euros i es continuarà amb la política
d’ajuda als desnonats. Aquí es parlava molt de desnonats, però
ningú no havia fet res per evitar que hi hagués desnonaments.
De fet, n’hi va haver tot un seguit l’anterior legislatura i
nosaltres els vàrem aturar, ja va un seguit d’anys que no se’n
fan. Es continuarà amb la política d’ajuda, com he dit, als
desnonats de cara que les famílies amb dificultats econòmiques
greus no ho passin tan malament.

Pel que fa a la inversió d’IBAVI, poca cosa s’ha pogut fer
i això ha estat senzillament pel palanquejament que té
l’empresa, el deute financer de l’institut que la passada
legislatura va pujar des dels 47 milions d’euros fins als 120

milions d’euros. Això ha deixat l’empresa totalment
palanquejada per fer noves inversions. Malgrat això, s’ha fet un
esforç, s’ha acudit a finançament europeu, la qual cosa ha
permès l’inici, en el 2014, d’una promoció de 14 habitatges
protegits a Formentera als quals l’IBAVI destinarà 720.000
euros durant el 2015.

He llegit per aquí, a un Diari de Sessions, que qualcú deia
que ja ho vàrem trobar tot fet en relació als 14 habitatges i he
sentit alguna cosa també avui. Escoltin, efectivament ho hem
trobat tot fet, menys els doblers per pagar-los, això no ho vàrem
trobar enlloc i ha estat la feina que ens ha dut, trobar-los, per
poder iniciar aquests 14 habitatges a Formentera. Per altra
banda, totalment necessaris des del nostre punt de vista.

Quant al que s’ha comentat un poc aquí, jo ja contestaria una
mica, si els sembla, en el poc temps que em queda, almenys
contestaré un poc i començaria per dir que els 93 milions de
carreteres, que són 90 els que es varen pactar amb el ministeri,
si no hi ha res de nou, ho dic perquè deien que no venien i
nosaltres dèiem que sí venien, si no hi ha res de nou el
cobrament anirà aquest divendres a Consell de Govern central.
Per tant, aquesta setmana s’aprovarà a Consell de Ministres,
perdó, no a Consell de Govern, Consell de Ministres, i d’aquí a
final d’any seran dins les arques de la comunitat autònoma. Però
això fa un mes i mig o dos que ja vàrem dir que succeiria així.

Quant a la Llei d’agricultura de la qual me n’han parlat tant,
d’usos, i sobretot el que em sap molt de greu és que es digui
“abusos” dels propietaris, crec que es malmena de veres els
propietaris de les finques rústiques, quan se’ls hauria d’estar
agraïts. Tal vegada el Sr. Borràs té experiències negatives en
aquest sentit, jo el que he de dir és que sempre s’ha d’intentar
que aquests propietaris puguin mantenir bé les seves finques i
en això feim feina a través de la Llei agrària.

Em parla vostè de 72 milions d’euros d’una esmena de
depuradores, jo sempre he pensat que són 74, crec recordar,
vostè en treu 72, no ho deu haver llegit bé tampoc, però vaja,
s’ho miri perquè són 74; 74 els quals ja els he dit un parell de
vegades enguany, per mor que ningú no va fer res per tenir la
tramitació burocràtica així com tocava, ningú no va fer res des
de l’any 2003, des de l’any 2007 és quan ja es podia fer perquè
hi havia tot un conveni, hem arribat nosaltres i amb dos anys de
tramitació ho tenim tot a punt, vàrem acabar l’octubre
d’enguany tota la tramitació per poder tirar endavant aquestes
depuradores. I si no hi ha res de nou, es licitaran el primer
trimestres del 2015, segons ens ha dit el secretari d’Estat de
Medi Ambient en una sèrie d’ocasions.

I no es tracta de fer tournée pels pobles, supòs que això és
el que vostè, Sr. Borràs, està acostumat a fer, doncs es va allà on
s’ha d’anar, i si li sap tant de greu que facem tournée, doncs,
escolti, en podem parlar, però tournée, per a tournée, tournée,
les que solen fer vostès durant molt de temps, per tant no sé ara
per què li ha de saber tant de greu que nosaltres puguem visitar
qualsevol poble de la comunitat autònoma per veure les coses
que es fan.
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Tan sols una pinzellada per al Sr. Abril, escolti, que vostè
em parli de dividir en la Llei agrària és que és de conya, és de
conya! Perquè tothom estava unificat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, ha d’acabar.

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

Si, acab, gràcies, presidenta. ... tothom estava unit, llevat de
vostès, és a dir, això és com l’acudit que diu: essent que ell va
en contra direcció i diu no, són els altres, tots els altres van en
contra direcció. No, són vostès.

Home!, i si hem de jugar a fer articles, jo en puc fer un, això
que vostè diu de “ni company ni amic del medi ambient”, jo li
diria allò de por abril, aguas mil...

(Algunes rialles)

... i a qualcú li fa falta una bona saó, però bona, i si és de
l’abril és molt millor, Sr. Abril.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Convé que plogui a gust de tots i no
sempre a gust dels mateixos, tant si és l’abril com si és un altre
mes.

(Remor de veus)

Açò és una esmena a la totalitat i una esmena a la totalitat
significa que plantejam al Govern que no estam d’acord amb les
línies polítiques, amb les línies mestre de les seves prioritats
polítiques expressades a través dels pressuposts. Després ja
farem correccions puntuals a les partides pressupostàries, però
bàsicament hi ha uns criteris de filosofia, de prioritats, el Sr.
Camps avui matí deia que 120.000 euros per a publicitat era una
prioritat política, idò nosaltres no estam d’acord amb les
prioritats polítiques d’aquests pressuposts i per açò els esmenam
a la totalitat. És a dir, negam la major, i teòricament vostè m’ha
de contestar a la meva negació de la major.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I negam la major, i podrem seguir, perquè vostè ja em
contestarà després de veres, perquè ara simplement açò ha estat
un poc de joc de saló, quan jo ja no li pugui replicar, després
crec que tindrem més ocasions de contestar.

I miri, el problema, estic content que ara arribin els 90
milions de carreteres, estic content que ara arribin, açò vol dir
que sembla que l’any que ve serà l’any dels prodigis, el 2015,
també arribin els doblers de les depuradores. Però miri,
autoritats, perquè al final si dic jo aquestes coses no m’acaben
de creure, açò és una nota de premsa oficial del Ministeri de
Medi Ambient, perdó, de Foment: “Fomento destinará cerca de
2.500 millones de euros en Castilla-La Mancha en esta
legislatura”, nota de premsa de 25 de novembre. Carreteres, 900
milions d’euros en 4 anys. Ferrocarrils, 754 milions. Habitatge,
108 milions, més 116 milions del Pla estatal 13-16. La Sra.
Cospedal es veu que té més mà que vostè en el ministeri, molta
més mà que vostè en el ministeri.

(Remor de veus)

Perquè a vostè li prometen que el pagaran, però encara no ho
té en el calaix, no ho té quantificat en els pressuposts, són coses
que li han dit que li pagaran i que són deutes del passat.

Però de deutes n’hi ha molts i els pagam, vostè ha dit que ha
trobat un escandalós deute a la conselleria; el conseller que el
succeirà a vostè i el que el succeirà a vostè i el que el succeirà
a vostè continuarà pagant les obres del Sr. Matas! Les
continuaran pagant, queden gairebé 20 anys de pagar, enguany
25 milions, i cada anualitat serà superior a aquesta. I si no creu
els números, la Sra. Cabrer els hi pot explicar perquè els va fer
ella i els hi pot explicar.

(Remor de veus)

Sr. President, quan acabi el seu torn incidental, ja continuaré
si li sembla bé...

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

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci, per favor!

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, es veu que vostè, quan la gent es manifestava a Eivissa
contra les carreteres que no volien i van perdre les eleccions, era
vostè que construïa les carreteres, Sr. Carbonero, es veu que sí!

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

Agricultura, notícia de fa quatre dies, del mes d’agost:
“Agentes de Medio Ambiente preocupados por la Ley agraria”.
“Los agentes de medio ambiente se han mostrado (...)
preocupados ante la elevada permisividad de la Ley agraria”.
Clar, tenim les guardes d’ovelles que ho salvaran, però com que
no hi ha inversions i hi ha aquest problema, no podem resoldre
res.
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Podem seguir, Sr. Conseller. Li he dit que transports tampoc
funcionava, vostè em diu que la Llei de finançament, la Llei de
finançament no resol el problema del transport públic a cap de
les illes menors, ni resol els problemes en cap sentit i el de
carreteres tampoc no ho resol la Llei de finançament, per més
que vostès treguin pit i els consells hagin acotat cap davant la
imposició del Sr. Bauzá, com ara intentin que acotin cap també
amb la transferència de promoció turística, no resol res la Llei
de finançament en temes de transport públic.

I SFM, li ho he dit i li ho he repetit, la gent es queixa,
abandonament d’estacions i brutícia d’estacions de metro, de
tren i d’autobús, freqüències insuficients, preus excessivament
cars, i mentrestant té vostè un responsable a la conselleria que
es dedica a difamar funcionaris públics en els jutjats i a mentir
als jutjats amb informes esbiaixats, i açò és perquè hi ha
prioritats polítiques. La seva prioritat política és continuar
parlant del passat, en tost d’encarar i resoldre els problemes dels
ciutadans d’aquestes illes. I així anam, que no resolem, vostè té
una (...), vostè es dedica a fer lleis, que és el que..., no és que li
agradi, a vostè li agrada resoldre determinats problemes,
determinats interessos a través de les opcions legislatives que té
i mentrestant el seu director general fa uns pressuposts que
després just apliquen.

Vostè ens ha llegit unes concrecions pressupostàries que
nosaltres no vam poder esmenar perquè..., i li he dit i li dic cada
any, els seus pressuposts són opacs, i després ve aquí i diu que
farà tants de duros a un poble i tants de duros a un altre. Fins i
tot passa, com li passa també al Sr. Martínez quan parla d’obres
a ports, que si sumes totes les inversions que vostè diu que farà,
són molts més recursos que els que hi ha en els pressuposts, i
passa açò. Clar, perquè es tracta de fer tournée i prometre a tots
els pobles la carta dels reis d’orient, allò que volen sentir a cada
poble, perquè la primera necessitat que tenen és recuperar la
confiança dels propis batles del propi Partit Popular. Açò és el
primer que necessiten, recuperar la confiança perquè
evidentment aquest és el primer problema, perquè no els han
pagat els deutes, no els han donat suport, no han resolt cap
inversió, cap obra. 

I en aquest sentit la conselleria que hauria de ser inversora
per naturalesa, que hauria d’haver ajudat als pobles i que hauria
d’haver estimulat l’obra pública, generació de llocs de feina de
veres, estables, de qualitat i segurs, és una conselleria que s’ha
dedicat més a fer lleis que no preocupar-se del destí dels
ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat. I així anem i hem
passat tres anys i mig, i així acabarem la legislatura, i algú haurà
de venir i posar-hi remei. Però evidentment amb les polítiques
del Partit Popular i amb les esmenes que ens aprovaran avui,
que no ens n’aprovaran ni una en aquest departament,
evidentment no hi haurà remei, perquè només tenen un
argument, i en parlarem més endavant, perquè ja no tenc temps,
només tenen un argument per dir que no a les esmenes que ha
presentat avui el Grup Socialista, i estic convençut també és el
mateix argument per dir que no a les esmenes del Grup MÉS, i
és que no són seves.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el diputat David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, conseller, ha començat la seva rèplica i ha parlat de
poesia i de prosa, però ens ha contat moltes rondalles i ens ha
vengut amb cançons. També li diré que això de por abril aguas
mil m’ho deia el meu professor de castellà a l’institut i que fa
més pagès dir que per abril cada gota val per mil...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I de fet, em deixa un poc millor que això que m’ha volgut
adjudicar.

Li hem fet des del Grup MÉS una crítica política al seu
pressupost, que és gairebé una foto fixa de la seva gestió al llarg
d’aquesta legislatura i que representa les polítiques en matèria
agrària i sobretot en matèria mediambiental per al conjunt
d’aquest Govern. Amb un pressupost expansiu, que supera per
primera vegada els 4.000 milions d’euros, el pressupost del seu
departament està pràcticament congelat i en molts de capítols
retallat, fins i tot encara ara.

En matèria de recursos hídrics i sobretot de sanejament amb
aquesta pujada de més del 50%, insistesc, i no m’ho ha
contrarestat amb les xifres que ha donat aquí, les quals han
tornat ser les mateixes que va donar en comissió, com si no hi
hagués hagut tot un debat en comissió, una presentació
d’esmenes per part de l’oposició, es torna a ratificar exactament
en el mateix.

(Remor de veus)

No m’ha desmentit que, efectivament, tota la pujada que hi
ha a la seva conselleria és per, d’alguna manera, encobrir, per
tapar aquesta deficiència, que és que no són capaços de defensar
davant del Govern central allò que ens pertoca, i fan amb el
tema de les depuradores el mateix que els passa amb el tren,
amb el REB, amb les estatutàries, amb el finançament:
claudiquen.

Això és l’únic que creix, i el problema no s’arregla ni
retallant en manteniment dels espais naturals, que és la seva
responsabilitat directa, la de la depuració d’aigües hauria d’estar
finançada per altres instàncies, ni amb gestos com han fet amb
la Llei agrària, però que a la vegada retallen de cara al
pressupost de 2015 més d’un milió d’euros la partida de foment
del sector agrari. Ja li vaig dir en comissió que la seva era una
de les conselleries que menys pujava, que a veure si el Sr.
Bauzá el tenia castigat per qualque cosa; avui ha tornat repetir
aquí, sense cap escrúpol, que també diu molt de com expressa
vostè les coses, que el pressupost puja un 7%; si l’any passat
eren 287 milions i enguany són 289, on és aquest 7%?
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(Remor de veus)

Que l’ajudi el conseller d’Hisenda a fer una regla de tres, per
favor.

No ens ha convençut, conseller. Jo crec que tampoc no ens
ha escoltat. Res més a dir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I per part del Govern, per tancar la
qüestió incidental, té la paraula el conseller Gabriel Company
per cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Abril, és que hi ha 17
milions d’euros que s’han llevat de la meva conselleria i són a
una altra banda; tampoc no s’ha adonat d’això, no? És a dir,
hem pujat un 7,12%. Si en això no som capaços d’entendre’ns
tampoc és que anam malament. 

De 270 milions d’euros..., jo li dic exactament com estan les
coses, el que passa és que crec que hi ha dificultats perquè
s’entenguin; hi ha dificultats, per exemple, per entendre, i ho
hem anat repetint una vegada i una altra, que l’any 2010 es
gastaven 10,5 milions d’euros en transport públic per moure 8,3
milions de viatgers, i l’any 2014 s’inverteixen 6,4 milions
d’euros i movem 9,5 milions de viatgers. No deu estar tan
malament, la cosa; és a dir, movem 1,2 milions d’euros més de
viatgers i ens costen 4 milions d’euros menys del que els
costaven a vostès. Qualque cosa devien fer malament vostès, no
ho troba?, perquè si no, no mouríem més gent, si això fos
l’hecatombe. Vostès és que s’han cansat de dir “això és una
hecatombe, ningú no anirà amb el transport públic, aquest
govern no creu en el transport públic”, i resulta que tenim més
viatgers que el temps que vostès manejaven això, gastant-hi
molts més doblers vostès. A això se li diu eficiència en la gestió.
Jo ho entenc, que a vostès els costa entendre aqueixa paraula,
perquè no l’han utilitzada quasi mai en la gestió, per no dir mai;
tot al contrari, però què hem de fer?, nosaltres continuarem
repetint-ho.

Quant al tema d’inversions en temes de medi ambient,
també durant un any i mig o dos -ara ja van afluixant bastant-
hem hagut d’escoltar que deien que tot medi ambient de les Illes
Balears s’enfonsaria, tot, i cada pic em continua retraient si hem
mogut..., vàrem fer unes amortitzacions i vàrem fer tal. Escolti,
què ha passat? En els temes d’extinció d’incendis que vostès
han dit, bé, es cremarien totes les Illes Balears, s’havien de
cremar totes les Illes Balears. Tanta sort que no els ha anat a
favor el tema i tanta sort que les coses han anat bé, perquè si no
haurien donat la culpa al fet que hi havia una persona menys
dins IBANAT, perquè ara ja només em parla dels altres: uns que
tramitaven subvencions, sobretot uns que tramitaven
subvencions, que puntualment es varen donar un pic des de la
Conselleria de Medi Ambient; ara les ajudes les tramitam a
través del FOGAIBA, per tant s’han amortitzat persones que en
un determinat moment ja no s’havien de menester.

He pogut veure a més la confusió important que hi ha a
l’hora de voler dir que aquests pressuposts no van bé i intentar
fer veure que hauríem de menester uns altres pressuposts,
perquè és vera que m’ha interessat molt veure cap a on ens
voldrien dur vostès, en què hauríem de prioritzar les coses, amb
els doblers que tenim, lògicament, però és que he estat veient,
sobretot des del Partit Socialista, “deixau de pagar préstecs i
interessos i destinau doblers a això”. Escolti, així no es pot
jugar, amb aquestes normes no es pot jugar; tenim el que tenim.
Si vol que puguem consensuar coses hem de consensuar coses
i hem d’intentar arribar a enteniments, que a mi ja m’agradaria
poder-hi arribar. 

El Sr. Abril a la primera intervenció -és que no he pogut
acabar, també-, bé, parlava de les desregulació de la terra, i jo
la veritat és que em perd, em perd una mica perquè no sé
exactament del que em xerren. Han anat dient també que
destruiríem totes les Illes Balears a nivell territorial, i ho estan
dient i repetint amb la Llei agrària, que crec que és que no l’han
entesa, i quan a mi el Sr. Borràs em diu que la Llei agrària no
toca els temes de transformació, no toca els temes d’ajuntar la
producció amb la comercialització a través de la transformació,
amb vendes directes, etcètera, l’únic que em du ja a concloure
clarament és que ni l’ha llegida ni li interessa, l’únic que li
interessa és foradar-la, i això és molt trist. És molt trist quan
hem hagut de veure tot un sector que per primera vegada en
molts d’anys s’ha unit per defensar aquesta llei, de tots els
costats, d’aquells i dels altres, i ho saben ben bé vostès, el que
ha estat el trull que hi ha hagut aquests darrers anys. Per tant,
escolti, se n’han fetes, de tractorades, per part d’uns i per part
dels altres, i resulta que en aqueixa llei tothom ha deixat els
tractors a ca seva, que supòs que els trauran qualque dia per
celebrar-ho, i a mi m’agradaria que hi vengués vostè, Sr. Borràs,
i el Sr. Abril, a fer una tractoradeta perquè és molt entretengut,
de veres, li ho puc dir.

(Remor de veus)

D’entrada damunt el tractor anirem seriosament, no amb
l’avionet aquell que vostè va dur davant el Consolat, que ni
vola, ni és de jugueta, ni és res. Per tant amb els tractors passarà
molt més gust, de veres.

I jo esper i desitj que aquestes inversions que ens falten del
ministeri que es puguin concloure en aquest primer trimestre de
l’any que ve, perquè amb això ja és que no ens quedarà res més
on tocar, és a dir, ja tot el que vostès ens deixaren sense arreglar
pràcticament ho haurem anat arreglant. I també li vull dir una
cosa: tant de bo tenguéssim més pressupost, per a torrents, per
a depuradores, per a proveïment d’aigua..., tant de bo. Estic
totalment d’acord que no és suficient el pressupost que tenim,
però amb el que tenim podem treballar dignament i crec que ho
estam fent, i crec que no és just, en un determinat moment a
més, dir el contrari perquè en certa manera és anar en contra un
poquet de la gent que treballa dins la conselleria.
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I al Sr. Borràs li vull dir una cosa: hi ha hagut un colAlectiu
que ha parlat de la Llei agrària en un sentit molt polític, el
colAlectiu, molt polític, que no tècnic, perquè ha resultat que els
mateixos tècnics de la conselleria, els mateixos tècnics del
Servei forestal de la conselleria i del ColAlegi d’Enginyers
Agrònoms, li han contestat, a aquest colAlectiu, i l’han deixat a
l’altura del betum, als que varen escriure, que no és tot el
colAlectiu sinó una sèrie que volen fer política; potser els altres
també els deixen, però que volen fer política tenint en compte
que són funcionaris públics amb qualitat d’autoritat pública, i jo
crec que ells haurien d’estar un poquet més alerta amb el que
fan alguns -ja dic- d’ells, perquè el que donen a entendre és que
si després et vénen i t’han de fer una inspecció i t’han de posar
a més una sanció, poden donar a entendre que no estam a
vegades en bones mans, i això és molt greu. Jo vull que tota la
gent que fa feina a la conselleria faci les feines que hagi de fer,
i si tenen qualque intencionalitat política que surtin d’allà i es
dediquin a fer política aquí, en aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Virtudes
Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, jo m’havia preparat una intervenció per entrar a
parlar del pressupost, però crec que les intervencions que m’han
precedit per defensar aquesta esmena de totalitat m’obliguen a
canviar un poc el plantejament, i perdoni’m, Sr. Borràs, perquè
no puc estar a la seva altura -vostè és escriptor i jo no-, i per tant
usaré un refrany, i crec que si alguna cosa pot resumir la seva
intervenció és aquella frase que diu “no dejes que la verdad te
estropee un buen titular”. I aplicat als pressupostos li diré que
la sensació que he tengut quan l’he escoltat atentament és que
ha fet un resum, un “megamix”, de tot el que diuen cada dia en
aquest parlament, i el de menys ha estat el que diu el pressupost,
perquè de fet alguna de les coses que ha dit no és que siguin
mitges veritats, és que són contràries directament als nombres
del pressupost.

I clar, que a un li retreguin que digui el mateix en comissió
que en plenari quan parlam de nombres, jo no sé..., les paraules
tenen sinònims, però els nombres no en tenen, i si és 1 milió
continuarà essent 1 milió. Li podré dir en eivissenc, en català,
en castellà o com vostè vulgui, però els sous són els que són, no
són uns altres. Per tant aquest retret només demostra una
qüestió, que la respect però no la compartesc: que el debat
d’avui no va de pressupostos, no va d’un altre plantejament
polític de com s’ha de gestionar la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, sinó que va d’una espècie
d’interlocutòria general a tres anys de Govern. Però si volen
aquesta interlocutòria, la farem, no tenim cap problema, sobretot
perquè és possible fer-ho precisament ratificant-ho amb
nombres, amb aquest pressupost, i els ho demostraré.

Els demostraré una cosa que deia el conseller amb un
exemple concret i que crec que es pot extrapolar a tota la
conselleria: s’ha posat en pràctica el que és fer més amb menys,
s’ha posat en pràctica el que és no perdre ni un euro dels que ens
havien concedit, s’ha posat en pràctica fer un pressupost
inversor, on realment ens hem dedicat -i l’any passat les xifres
eren molt semblants i enguany encara han pujat un 1% més- un
62,46% del pressupost d’aquesta conselleria es dedica a
inversió. Per tant no els podem admetre que diguin precisament
que no es fa inversió. Ens poden criticar que hem baixat la
partida de personal; els ho ha explicat molt bé el conseller i no
ho reiteraré. Ens poden retreure que haguem baixat la despesa
corrent; efectivament, ho hem fet, era imprescindible fer-ho.
Però el que no ens poden retreure sota cap concepte és que
aquest no sigui un pressupost inversor, com ho va ser el
pressupost de l’any passat, perquè aquesta conselleria i tot el
Govern els anys 2012 i 2013 varen prendre les mesures, molt
dures, necessàries per als anys 2014 i 2015 poder venir a aquest
parlament, poder anar davant dels ciutadans, fent salpàs o el que
vostè vulgui, anant de poble en poble, a explicar-los el que
volem fer a cada poble. I aclareixin-se: si per una banda ens
diuen que els pressupostos són opacs i per l’altra banda ens
retreuen que anam de poble en poble a explicar-los, jo crec que
els que no llegeixen els pressuposts deuen ser vostès, perquè si
no tenguéssim res a dir no ho podríem explicar, i si no hi hagués
inversions a oferir no les podríem anar a donar als diferents
ajuntaments, i a més permetin-me que usi un altre refrany, obras
son amores. 

Jo m’he passat molts d’anys a l’oposició, i una aprèn molt,
molt; molt si vol aprendre, clar, i aprens sobretot una cosa, i
això he de dir que ho reconec a l’esquerra, són experts a vendre
fum. Nosaltres no en sabem, jo els ho he de reconèixer, no en
sabem...

(Remor de veus)

No, no, no. ...perquè jo he vist anys i anys i anys i anys...

(Continua la remor de veus)

...jo he vist anys i anys i anys i anys posar...

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...posar una mateixa inversió sobre un pressupost, inversió que
anava a romanent i que es gastava en despesa corrent. I vostès
ara retreuen que, per exemple, els 74 milions previstos per a
depuradores -74, Sr. Conseller, no 72- previstos per a
depuradores, haguem tardat un any a tramitar-ho? Però si vostès
només per decidir on havia d’anar la depuradora d’Eivissa en
tardaren nou; nou anys, un any..., bé, a mi m’agradaria que les
coses fossin demà, però vostès i nosaltres sabem que els
procediments administratius tarden el que tarden. Que no ens
agradaria?, no, però tarden, i vostès ho saben, a no ser que
vulguem incomplir la llei, i això crec que ni vostès ni nosaltres
no ho volem fer.
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Però, en segon lloc, crec que és preocupant que realment no
siguem capaços de plantejar-nos altres prioritats, sobretot en el
cas del PSOE, perquè MÉS només ha presentat esmena de
totalitat a determinades empreses, no a la secció completa ni a
algunes empreses, però el PSOE, que sí que fa una revisió
general de la conselleria, jo quan present una esmena de totalitat
és perquè tenc una altra cosa a oferir, i a part de literatura no he
sentit res més, buit absolutament de contingut. Mirin, què són
fets?, enguany entre l’Estat i la comunitat autònoma, 174
milions en depuradores. Un altre fet: proveïment d’aigua, 30,4
milions; un altre fet: neteja de torrents, 1,7 milions. 

Però que ja ens facin algun retret en política agrària, jo
sincerament..., entenc perfectament que el sector no estigui amb
vostès, perquè és que no el defensen, i la millor prova que no el
defensen és que no pagaven, i una empresa que no li paguen i
que li deuen 50 milions i que ha compromès la despesa, l’estàs
condemnant en molts de casos a fer fallida. I el que dic
d’agricultura ho puc dir d’habitatge, 30 i busques de milions, si
no ho record malament, pendents de pagar, concedits, eh?, que
firmar el paper ho aguanta tot, però euro ni un. Qui està al costat
del sector, qui està al costat de les persones?, qui es compromet
i compleix, no el que parla molt i no fa res.

Però continuem. Em diuen que han baixat els pressupostos
en agricultura, 39,2 milions, i jo veig que realment el sector està
molt més content que abans. La Llei agrària que vostès rebutgen
crec..., jo no som d’aquest sector i a més va defensar molt bé
aquesta llei la meva companya, Sra. Pons, però la impressió que
vaig tenir el dia que l’aprovàrem és que era una llei que el sector
sentia seva, que havia participat a fer-la i que hi estava d’acord.
Que ningú no hi està d’acord al cent per cent?, ni vostès ni jo ni
el sector, però realment, i hi havia gent de tot color, la sensació
que vaig tenir com a persona que no estava en aquest tema era
aquesta. Però és que en infraestructures agràries enguany
pujarem també un 46%.

I en medi ambient, que és una de les coses que més ens
retreuen, mirin, aquí tenim dos conceptes i jo els ho respect:
nosaltres entenem que per protegir el medi ambient s’ha de
gestionar, i vostès entenen que per protegir el medi ambient s’ha
de prohibir tot i no fer res, aturar-ho. Exemple: tenim des de fa
molts d’anys un munt d’àrees incloses a la Xarxa Natura; quants
de plans de gestió s’havien fet?, cap, cap, perquè fer un pla de
gestió i dir el que sí i el que no es pot fer vol dir comprometre’s,
i és molt més bo de fer fer una moratòria general i no decidir
que no posar negre sobre blanc, obrir uns períodes d’informació
pública, que tothom digui la seva i prendre decisions. Jo ho
entenc, és molt més fàcil, sí, però nosaltres hem pres aquesta
decisió, i els he de dir que dins el primer trimestre de l’any que
ve estaran aprovats, per això enguany aquesta partida baixa,
perquè la feina s’ha fet.

Però és que a més d’això en medi ambient s’està fent un
esforç importantíssim en planificació forestal, en conservació,
18,5 milions en conservació, puja un 20% la gestió d’espais
naturals, en planificació forestal 4,5 milions; en sanitat forestal,
que vostès ho retreuen però dins una temporada comptarem
quins resultats teníem fa uns anys amb les plagues i quins
tendrem l’any que ve i l’altre, llavors comptarem, això serà molt
fàcil, pujam un 63,36%. 

Arquitectura i habitatge. Ho hem passat molt malament
aquests anys, estic convençuda que a tots els governs, i per
descomptat als funcionaris que hi treballen, el que els agrada és
poder obrir línies de subvencions i donar ajudes, i més quan tots
som conscients de les dificultats que es tenien en aquest
moment, però és que el primer que s’ha hagut de fer per
responsabilitat és pagar el que es devia, i això ha fet que durant
uns anys la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge no
pogués emprendre noves línies de subvencions. Ara, de tots els
milions que devíem, 33, ens queden 384.000 per regularitzar;
ara podem complementar el Pla estatal d’habitatge, ara podem
obrir una línia de subvencions per al patrimoni arquitectònic, i
ara ens podem permetre fer algunes altres coses. A l’IBAVI, ho
ha dit molt bé el conseller, no estam tan bé, ens hem de dedicar
fonamentalment a pagar el deute, que va passar de 47 milions a
120 en quatre anys, que ja ho val, 47 milions era en tota la vida
de l’IBAVI; l’IBAVI, si no ho record malament, es va fer a
mitjans dels anys vuitanta, o sigui que com a rècord Guinness
no està malament. Però a pesar d’això s’ha fet un gran esforç
fent el Pla de lloguer; em demanaven un pla de lloguer, si n’hem
fet dos anys, ja; feim un pla de lloguer que justament ha anat a
ajudar aquells colAlectius i aquelles persones amb la inestimable
colAlaboració de les plataformes de desnonats per ajudar
aquelles persones que estaven en una situació més complicada.

En el tema de transports, miri, en el primer que ens hem
hagut d’esforçar en el tema de transports és a no haver de tornar
allò que s’havien gastat en el que no s’havien de gastar.
Solucionat aquest primer problema, que és que no havíem de
tornar sous que no teníem, ens hem dedicat a millorar de manera
important la xarxa que teníem i enguany es farà un esforç, per
exemple, els pos dos exemples perquè el temps s’acaba, a
l’estació de tren de Sa Pobla o per exemple a la revisió...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí. ... a la revisió de tots els trens diesel que tenim.

I acab amb la menys important en pressupostos, però amb la
més important en transparència: la Direcció General
d’Ordenació del Territori, a part de redactar la Llei del sòl que
mai no ho havíem fet, ha fet una cosa que consider la prova del
9 d’aquest govern de la transparència, posar en un programa
informàtic, en una aplicació informàtica tot -tot- el que afecta el
nostre territori. Això, alguns parlen i els altres fan.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Crec que diu molt poc d’un parlament
que es pugui fer escarni de la voluntat d’intentar expressar-se
amb una mica de respecte en la nostra llengua i intentar
expressar-se també en un nivell que no sigui el d’un diàleg
tavernari davant d’una copa de vi.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

(Continua la remor de veus)

(Se sent una veu de fons que diu: “digués el nom”)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Puc continuar, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pot continuar, quan vostè vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Jo també ser refranys, ens sabem tots i fins i tot en sé algun
en la meva llengua: no diguis blat fins que el tenguis al sac i ben
lligat, i algunes coses que ara ens diu que passaran, d’inversions
que vendran, no estan ni comptabilitzades en els pressuposts, i
ara ens vénen aquí avui i ens diuen el manà de coses que al final
vendrà de Madrid, però fins que no ho tenguin segur i esperem
que sigui ver, jo estaré molt content, estaré molt content.

Els 2.500 milions de Castella i Lleó ja hi són i ja estan
invertits i gastats, aquests que havien de venir fa anys igual
vendran, tal vegada, i com diuen al meu poble: tal vegada no
subscriu...

(Remor de veus)

...també feim fum, també feim fum, l’oposició fa fum, però
miri, perquè vegi que també sé refranys castellans, millor dit,
em sé fins i tot alguna peça de sarsuela: por el humo se sabe
dónde está el fuego, i pel fum que diem sabem què és allò que
crema a les polítiques del PP. I les polítiques d’allò que crema
a les polítiques del PP és que quan parlen d’agricultura no és
només fer una llei agrària que pot ser del gust d’alguns pagesos
i sobretot dels pagesos propietaris de finques, sinó que fan falta
moltes coses més, fa falta política, fa falta empenta,...

(Remor de veus)

Sí, Sr. Conseller, vostè, si vol, obri un altre torn incidental
i estaré encantat de debatre amb vostè fins demà passat si fa
falta, encantat, però ara és el meu torn.

(Remor de veus)

Transport? Sí, transport al final..., evidentment, en períodes
de crisi s’incrementa l’ús del transport públic, està clar i, per
què poden gastar menys en transport públic? Perquè han
duplicat les tarifes i per això gasten menys i tenen gent, i jo li
dic i d’entrada em crec les seves xifres les quals són discutibles,
però me les crec, els hi accept.

M’han parlat vostès que tenen voluntat de consens i
enteniment, hi tornaré al consens i l’enteniment, però sí que em
preocupa, em preocupa molt, perquè pensava que aquí tenia un
diàleg amb el conseller, que el conseller defensaria els seus
pressupostos amb més energia, amb més ímpetu, altres anys ho
havia fet, però hem vist que quan jo li anunciava que davant el
cas de Talamanca s’ha vist un govern exhaurit, un govern
esbravat, un govern sense energia, despistat, voldria haver vist
avui la intervenció, també, conseller, que ha estat prou
esbravada la intervenció i ni vostè ha defensat amb convicció
els seus pressuposts, igual li fa falta, vostè ha parlat molts de
tractors, igual li fa falta tornar una temporada pujar a tractors i
manifestar-se damunt tractors contra un govern democràtic,
igual li fa falta açò, perquè és clar, els del 15M podran fer el que
sigui, que són uns cafres, (...) quan qui es puja damunt un tractor
i segons qui, segons qui, és una altra opció. Jo només havia vist
aquí una persona, un polític pujar en aquesta comunitat damunt
un tractor i era el Sr. Cañellas per fer-se entrevistes als diaris, i
evidentment mai no hagués dit que havia de reivindicar la figura
del Sr. Cañellas en un parlament, però al final acabarem
defensant la figura del Sr. Cañellas, fins i tot em tem que
acabarem defensant la figura del Sr. Matas, arribarà un moment
en què haguem de defensar el Sr. Matas.

I acabaré, acabaré perquè..., explicant quin és el principi,
una font d’autoritat, sobre el principi de consens i les ganes de
consens i enteniment del Partit Popular, del Grup Popular. Hi ha
una autoritat, el Sr. Bauzá, en el debat d’avui capvespre no hi ha
estat ni un minuts, es veu que és un debat d’aquestes coses..., no
són transcendents per a la nostra comunitat, hi ha una persona,
el Sr. Bauzá bravejava fa un temps, que li havia colAlocat, d’allò
que a Menorca en diuen un macarí, és a dir una gran estrella, a
la Secretaria d’Estat de Turisme que és la Sra. Borrego, aquesta
senyora que no l’hem vista mai més a les Illes Balears, però que
era..., que havia de salvar-nos de tots els mals del nostre
turisme. Aquest senyor, el Sr. Soria, que és responsable també
del fracking, de totes malifetes a les nostres prospeccions va dir
l’altre dia, arran de les votacions al Senat dels tres senadors de
les Illes, ho recull el Diario de Mallorca de dia 12 de desembre
del 2014, és a dir, fa quatre dies, va dir: “Lo que no puede ser
es que un parlamentario del PP vote a favor una propuesta del
PSOE.”
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(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé!”)

Açò és el resum d’açò que passa en aquest debat de
pressuposts d’aquí, el que no pot ser és que aprovin vostès ni
una sola esmena, com no va poder ser que aprovessin esmenes
a la Llei agrària, com no va poder ser que aprovessin esmenes
a la Llei del sòl, com no va poder ser que aprovessin esmenes a
la Llei de transports, com no va poder ser que aprovessin
esmenes a la Llei de ports, com no aproven mai esmenes ni
n’aprovaran d’aquí al que els queda de legislatura, que és ben
poc, no pot ser, perquè el que no pot ser és que vostès acceptin
ni una sola cosa de l’oposició. I com diuen al meu poble, Sr.
Mercadal, al meu poble diuen: més clar aigua.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari MÉS,
Sr. David Abril, cinc minuts per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, Sra. Marí, m’ha encantat això de l’especialitat de
l’oposició per vendre fum. O no és fum un debat que no és un
debat i on tanmateix no se’ns acceptarà ni una sola esmena? O
no és fum l’esmena del PP l’any passat al pressupost general de
l’Estat per a les depuradores que al final ha d’acabar assumint
la comunitat autònoma, llevant i afectant les partides sobretot
d’aquest departament, com la de carreteres de l’altre any? No és
vendre fum això? No és vendre fum fer una via verda i fer
propaganda de la via verda en lloc de treballar i defensar davant
Madrid el que toca que ens paguin, no és vendre fum? I anar en
contra de l’opinió fins i tot dels batlles i regidors del PP de la
comarca de Llevant en lloc d’acabar la línia de tren fins a Artà?
No és vendre fum?

No és vendre fum dir que hi ha unitat al sector agrari, no és
vendre fum dir que tots els pagesos estan d’acord amb el camp
de polo? Idò estan d’acord igual que nosaltres amb la seva llei,
parcialment i condicionadament, en allò que és suport de veres
al sector agrari, no en tornar estirar de la variable urbanística per
la Llei agrària, per la Llei de comerç, per la Llei de turisme i per
la que se’ls posi per davant. 

M’ha demanat el conseller un aclariment perquè diu que no
entenia què és el que volia dir jo quan parlava de desregulació
de la terra. Idò li ho explicaré: si es fixa jo mai no l’he acusat de
ser un destructor del territori, un Àtila que per on passa no torna
créixer l’herba, però sí desregular vol dir posar des del poder, i
vostès a més abusen des de l’executiu al legislatiu, posar les
condicions perquè quedi tot desregulat, perquè el marc legislatiu
faciliti al màxim les coses perquè es puguin fer desastres on no
es podien fer fins ara i on hi havia, com li he recordat abans, un
consens històric sobretot en matèria de protecció del territori.
Sort, sort que som a un context de recessió i no hi ha grans
inversions per poder aprofitar tots els forats que han deixat.

Li posaré un exemple del que significa aquesta desregulació:
el seu departament, igual que fa informes contraris a les
prospeccions, va informar al departament del conseller de
Turisme quan varen fer la llei que incomplia la Directiva
europea d’avaluacions d’impacte ambiental? No. Ara haurem de
fer un decret llei que, entre altres coses, el que farà és intentar
corregir això. Idò era la seva obligació informar en contra de les
prospeccions, però també informar del que els seus company de
Govern aprofiten per desregular des d’allà on poden i que acaba
afectant efectivament la terra, que és el seu deure i el del seu
departament protegir-la.

El que no pot fer és fer això, desregular, desregular i
desregular, i al mateix temps atacar un colAlectiu professional
com és el dels agents de Medi Ambient que el que han de fer és
justament fer complir la normativa mediambiental, ni més ni
manco, i vostè regular, ordenar i gestionar, no desregular i posar
les condicions per a quan venguin altres temps.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, la diputada Sra. Virtudes Marí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Borràs, si s’ha ofès no m’ha entès, no només no és escarni
sinó que és reconeixement, som incapaç, el que crec és que
vostè a mi no em pot dir que tengui un llenguatge tavernari, crec
que la meva alçada és una altra, però bé, el llenguatge no és en
qui parla, sinó en qui escolta de vegades.

Idò parlem de blat si vol, he estat incapaç d’entendre quina
és la crítica al seu pressupost, som incapaç, probablement el
meu coeficient intelAlectual no em dóna per a més, però som
incapaç, perquè realment...

(Remor de veus)

...miri, començaré pel final, ha acabat dient, que no venia a
compte de res, però és igual, parlàvem del consens, i vostè em
diu: “no pot ser que no s’acceptin esmenes”, i m’ha posat
d’exemple la Llei del sòl. El que no pot ser, Sr. Borràs, és que
el que es vota que sí en ponència, el que s’abstenen en comissió,
acabin votant en contra, fins i tot de les seves mateixes esmenes
que havíem acceptat en ple, això és el que no pot ser.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És que realment... és que em reconec defensora d’intentar
arribar a acords, però és que és molt mal de fer, simplement...
sincerament, jo em qued amb l’acord, perquè és que vostès,
vostès que ens acaben de reprotxar que no volem posar-nos
d’acord amb vostès, és que vostès tenen alAlèrgia a votar fins i
tot el que vostès han proposat, si el Partit Popular hi està
d’acord, vostès sí que tenen un problema, però és igual,
l’important és buscar bons resultats, els reconeguin o no i jo em
qued amb aquesta part.
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He començat pel final, del consens, però llavors, miri, no
entenc allò dels tractors, no m’he pujat mai a un tractor i no sé
quin problema tenen amb els tractors, el que sí sé...

(Algunes rialles i remor de veus)

...el que sí sé és que avui uns senyors que tenien unes
explotacions agràries i no havien cobrat han cobrat; el que sé és
que fa tres anys no hi havia una llei agrària i n’hi ha, i el que sé
és que hi haurà unes inversions, entre altres coses, també de
recursos hídrics que beneficiaran, per exemple, al regadiu del
sector i que abans no hi era. I jo em qued amb els fets, i això no
és fum i això és blat i això són euros dins un pressupost.

Si haguéssim parlat d’això, haguéssim discutit el mateix
llenguatge, però com que, sincerament, m’ha parlat... per
exemple, en agricultura, és del que més ha parlat, de falta de
política i falta d’empenta i és que no sé què més vol que
empenyem i que facem, perquè més política que fer una llei
amb uns articles que negre sobre blanc diuen on volem anar i a
més, malgrat que els pesi, amb la colAlaboració i acord
majoritari del sector, jo diria que unànime del sector. En tot?
No, però és que això no ho aconsegueix ningú, vaja, si algú ho
aconsegueix, mostri’m-ho i li faré una reverència, jo encara no
ho l’he vist mai.

Però és que a més, la resposta al que li ha dit el conseller que
hem augmentat el nombre de passatgers, ja m’ha semblat per a
nota, tenim més passatgers perquè és més car i a més hi ha crisi,
perquè primer ha dit una cosa i llavors ha dit l’altra, la veritat,
no ho entenc, per tant, no ho puc contestar, m’és impossible.

Fum, Sr. Abril, no, miri, hi ha una cosa que li vull explicar
perquè crec que no ho ha entès i no passa res, les inversions que
es posen al pressupost són a més a més -per a depuradores, vull
dir- són a més a més de les de l’Estat, no és que nosaltres
substituïm els 74 milions de l’Estat, és que l’Estat en posarà 74
i nosaltres en posarem 60 i busques, sé que al final eren entre
manteniment i inversió 174 milions. Per tant, 74 de l’Estat i 100
dels pressuposts de la comunitat autònoma, no substituïm, no els
feim la feina, el que feim és tocar la porta tot el dia. Però els
problemes que hem tengut aquí per la crisi econòmica, també
els té Madrid i qui no ho vol veure..., i jo no defensaré Madrid,
crec que s’hi ha d’anar a discutir el que faci falta, però vostès
saben igual que jo que d’on no n’hi ha no se’n pot treure.

I que digui que és fum la via verda, que està feta i s’hi pot
caminar, jo ho he vist en fotografies, no hi he anat, però sí que
molta gent hi ha anat, que digui que és fum això que li deia de
les inversions de l’Estat, no ho puc entendre.

I llavors, hem arribat a la gran paraula de tota la legislatura:
desregulació. Primer, quan un defineix un terme i utilitza el
mateix terme realment no explica molt a què es refereix, però
amb les lleis d’aquesta legislatura, amb la Llei del sòl, amb la
Llei agrària, amb la Llei de turisme passarà com ha passat amb
totes les lleis. Ara vostès parlen de consens de les DOT, de la
LEN, de totes les lleis, per cert, totes del Partit Popular, que hi
ha hagut en matèria de territori i medi ambient en aquesta
comunitat autònoma, és cert, vostès han votat en contra a la
immensa majoria, però és igual, no passa res, el temps acaba
posant i llevant raons, i mai, mai no ha passat que hagi vengut
la gran hecatombe per cap llei del Partit Popular, no és així, i
no hi ha desregulació, hi ha claredat. Perquè hem deixat
endarrera una cosa que crec que era imprescindible per a la
seguretat jurídica i per a la recuperació econòmica d’aquesta
comunitat autònoma i de l’economia dels nostres ciutadans, és
que els hem dit el que poden fer i el que no poden fer i totes les
lleis són perfectibles i quan un està en aquest parlament, jo no
sé vostè, però jo m’he adonat que tal vegada quan tornes a llegir
per enèsima vegada un article, quan ja està publicat, tal vegada
l’hauries redactat millor, és veritat, tant de bo fóssim capaços de
fer les lleis perfectes. Però això ni quan han governat vostès ni
nosaltres no ha passat.

Però el que sí és cert és que ningú no pot reprotxar a aquest
govern i sens dubte, amb molta honra, a aquest grup
parlamentari que li dóna suport, està encantat d’aprovar quantes
lleis en duguin perquè diuen el que es pot fer i el que no es pot
fer, i això és tot el contrari de desregular, és claredat i regulació,
i ho defensarem davant els ciutadans amb tot orgull, amb tota
claredat i estic convençuda que els ciutadans ho entenen, ho
valoren i ens donaran la seva confiança.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat número 11, de globalitat, agrupació de la
secció 15, Agricultura i Medi Ambient, amb les seccions i
entitats afins.

B.- Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció
15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 53A, conservació i millora del medi natural, RGE
núm. 10789, 11080, 10810, 10811, 10812, 11079; al programa
533B, planificació forestal, la RGE núm. 10951; al programa
533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques, RGE núm. 10959 i 11081; al
programa 533F, espècies silvestres, conservació i
sensibilització, la RGE núm. 10791; al programa 711A, direcció
i serveis generals d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, RGE
núm. 10822 i 10823; al programa 714B, foment del sector agrari
de les Illes Balears, RGE núm. 10824, 10827 i 10828; al
programa 718A, recursos marins i ordenació del sector pesquer,
RGE núm. 10826, 10829 i 10825.
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Grup Parlamentari MÉS, secció 15, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al programa 443B,
qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria
mediambiental, RGE núm. 11167; al programa 443C, gestió de
residus, RGE núm. 11251; al programa 443K, seguiment i
vigilància del canvi climàtic, RGE núm. 11253; al programa
443L, espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, RGE
núm. 11257; al programa 443M, educació ambiental i societat,
RGE núm. 11258; al programa 533A, conservació i millora del
medi ambient, RGE núm. 11255; al programa 533F, espècies
silvestres, conservació i sensibilització, RGE núm. 11260; al
programa 533G, gestió de la sanitat forestal, RGE núm. 11256;
al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes Balears,
RGE núm. 11259.

De la diputada no adscrita, Margalida Font i Aguiló, secció
15, Conselleria d’Agricultora, Medi Ambient i Territori, al
programa 443C, gestió de residus, RGE núm. 10699; al
programa 443M, educació ambiental i societat, RGE núm.
10687; al programa 533A, conservació i millora del medi
ambient, RGE núm. 10702; al programa 711A, direcció i serveis
generals d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, RGE núm.
10689 i 10692; al programa 714B, foment del sector agrari de
les Illes Balears, RGE núm. 10691 i 10690.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 533A, conservació i millora del medi natural, RGE
núm. 11118; al programa 711A, direcció i serveis generals
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, RGE núm. 11116.

Defensa conjunta de les esmenes, té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Mirin,
si em permeten, començaré, ja que els ha donat per esmentar
refranys, resumint el que m’ha semblat la postura, les rèpliques
que han tengut tant la portaveu del Partit Popular com el
conseller en el debat anterior i, com se sol dir amb una expressió
popular: em pareix que han donat fum en lloc de donar llum,
perquè la veritat, poques coses han aclarit i simplement s’han
dedicat a menysprear, menystenir una posició dels grups de
l’oposició, que crec que prou ben fonamentada.

Quan ja duim un grapat d’hores debatent aquests
pressuposts, els darrers pressuposts del president Bauzá, no en
tenc cap dubte ni un, resulta evident que els arguments del PP
no reserven res de nou fins ara, tal com ens tenen acostumats
resultat que tot està previst, tot tècnicament resulta impossible
de fer o bé simplement descarten el debat perquè consideren que
les esmenes presentades corresponen a qüestions ja plantejades
i rebutjades en debats sobre pressuposts anteriors. 

Idò, precisament, crec que aquest és el bessó de l’assumpte,
si l’oposició es veu obligada a plantejar un cop i un altre les
mateixes esmenes és perquè el Govern i el Partit Popular en cap
moment durant aquests quatre anys no han rectificat en unes
polítiques que nosaltres consideràvem i continuam considerant
equivocades. Així, no els ha de resultar estrany que en el debat
que em correspon defensar en aquest moment ens trobem amb

reivindicacions recurrents i que apunten per on anirem nosaltres,
per on aniríem nosaltres en la gestió d’aquesta macroconselleria,
per això, trobarem esmenes sobre el suport al cooperativisme
agrari, sobre el suport a l’agricultura ecològica per afrontar els
canvis en la normativa europea sobre la llet o referències a la
gestió de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de
la UNESCO.

Són qüestions que hem plantejat ja en el passat, certament,
i que avui insistim a tornar plantejar, amb renovada insistència,
perquè comprovam novament que tenen doblers pel que volen.
No tenen 120.000 euros per a un pla de neteja d’un torrent dels
que esmentam a les nostres esmenes, però sí que tenen per a
publicitat. Mirin quines casualitats, l’únic que ha interessat als
senyors i senyores diputats del Grup Parlamentari Popular
esmenar en aquests pressuposts és augmentar els euros del Sr.
Company per fer-se publicitat, precisament en època electoral,
en any electoral. Quines casualitats! Deuen ser per vendre fum,
com deia la Sra. Marí, perquè coses fetes, sincerament,
poquetes.

No han trobat 120.000 euros ni per a cooperatives agràries
ni per a agricultura ecològica ni per a la Serra de Tramuntana,
però sí per a publicitat, i després van dient que primer les
persones, però a vostès, senyors del PP, només els interessen
unes persones, les que ocupen el càrrec del Govern, no les que
pateixen les conseqüències de la crisi ni de la seva equivocada
política d’austeritat i destrucció dels nostres serveis públics.

Per això, presentam esmenes, per palAliar el nul suport, per
exemple, al cooperativisme agrari que ha existit per part de la
conselleria que dirigeix el Sr. Company durant quatre anys. És
ver, ho hem reclamat cada any i cada any hem rebut el no per
resposta, però aquesta actitud negativa d’entrada no fa que
deixem de dir que ha mancat un suport actiu a les cooperatives
agràries al llarg de tota la legislatura, varen eliminar tot tipus de
suport existent als inicis de la gestió i així han continuat durant
tots aquests quatre anys. Aquest, per tant, no és un debat nou,
certament, però sí coherent amb la postura que hem mantingut
els socialistes. En aquest mateix sentit, precisament, ja es va
expressar en el debat sobre la Llei agrària el Sr. Pons, que va
recordar que el Grup Parlamentari Socialista havia fet esmenes
a la Llei agrària perquè el Consell Agrari inclogués, simplement
això, inclogués la participació de cooperatives agràries.
Curiosament el Partit Popular va tornar dir que no a una
proposta en benefici de les cooperatives, seguint aquella
màxima que els ha esmentat el Sr. Borràs. Aquesta és la
coherència del Partit Popular, el no. 

Nosaltres avui serem coherents amb allò que hem mantingut
i defensat al llarg de tota la legislatura, i aquest és el sentit que
tornam a reivindicar amb les esmenes d’enguany. Per exemple,
les RGE núm. 10822 i 10823, perquè una esmena al pressupost
representa un compromís de ver i no només una bona paraula o
un bon gest, que queda aquí, una esmena als pressuposts, un
pressupost és un suport real a alguns dels principals colAlectius
que nosaltres consideram oblidats pel Sr. Company, com és el
cas que he esmentat abans del cooperativisme, però també
l’agricultura ecològica, a la qual es refereix l’esmena RGE núm.
10827, a la qual ja varen votar que no en el debat en comissió,
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com a tota la resta, una esmena que varen despatxar amb un
argument de pes, estan destinats a pagar deute públic, i ja s’ha
retret això. I? Si estan d’acord amb l’esmena i amb el que
representa, pactem d’on treure els doblers, es poden
transaccionar les esmenes, però no diguin que no per un
tecnicisme solucionable demostrant la pobresa dels arguments
del no del PP. 

Hem de dir que el PP continua sent coherent amb el seu
rebuig a l’agricultura ecològica, com varen demostrar, també,
en el debat de la Llei agrària, al qual ens hem referit. Nosaltres
vàrem reclamar una atenció per a l’agricultura ecològica que no
apareix en tot el text i que tampoc no té reflex en el pressupost,
la resposta del Partit Popular tornà a ser menysprear aquest
sector quan varen afirmar que representa tan sols el 10% del
conjunt del sector i que, per tant, se l’ha de considerar inclòs
dins la resta de la normativa de la Llei agrària. Resumint,
menyspreu, oblit cap a l’agricultura ecològica, quan el futur del
món agrícola, pensam, apunta cap aquí.

Ens arriba d’Europa i ja l’aplicació per a l’any que ve de la
liberalització de la quota lletera, insistim i tornar dur a debat
aquesta qüestió, també plantejada l’any passat, també rebutjada
pel Grup Popular. En el pressupost de l’any passat vàrem
demostrar més visió, pensam, que el propi govern i ja
plantejàvem la necessitat de prendre mesures a un any vista, ara
ja ho tenim damunt, 1 d’abril de 2015, i, què hem de fer?
Segons el conseller, res, res no es pot fer. Va dir el conseller
sobre aquest tema de la quota lletera a la compareixença sobre
el pressupost d’enguany que un pla per compensar la
liberalització de la quota lletera no el deixaran fer des d’Europa,
però va reconèixer que no es pot estar sense fer res, i cit
literalment, “... haurem de combatre i haurem de veure com s’ha
de combatre perquè efectivament a nivell de península i a nivell
d’Europa hi ha molta concentració, granges molt grosses i això,
en teoria, en economies d’escala podria fer que produeixin a
costs més barats”. I si és així, per què no accepten l’esmena de
fer un pla? Transaccionin, arribem a un acord, posin els doblers
i ja veurem com redactam el pla.

Nosaltres insistim, escoltar el que diuen els experts, i també
ho va reconèixer el conseller, tal com els he citat. Ve una més
que probable baixada del preu de la llet i aquesta farà
pràcticament insostenible el manteniment de moltes de les
nostres explotacions ramaderes dedicades a la producció de llet,
molt especialment a Menorca. No els proposam prendre
mesures que vagin contra la normativa europea, però reclamam
acció per part del Govern, per això els demanam que s’aprovi
aquesta esmena, la RGE núm. 10828, que inclou el que
nosaltres hem denominat un pla de reestructuració i suport al
sector lleter.

Proposam dedicar 3 milions d’euros per afavorir una
reestructuració d’aquest sector, perquè es pugui impulsar, a tall
d’exemple, un canvi en el model d’explotació i que aquesta
pugui produir formatge en lloc de llet i això complementar-ho
amb mesures per donar suport a la comercialització directa o
reorientar algunes d’aquestes explotacions, també, a la
producció de carn en lloc de la llet. Cal prendre alguna decisió
per preveure una situació que tots sabem, i el conseller el
primer, que serà complicada per al futur del sector lleter.
Necessitam respostes del Govern davant un canvi tan important,
i de moment hem obtingut el no per resposta. 

També hem d’esmentar tot un seguit d’esmenes referides al
sector pesquer, les RGE núm. 10826, 10829 o 10825, destinades
totes a la millora de la gestió de les reserves marines, en
particular del Canal de Menorca, però també a l’impuls del que
hem denominat la marca Peix.

Presentam també tota un seguit d’esmenes destinades al
manteniment dels torrents de la nostra comunitat autònoma, que
ja se n’ha parlat aquí, un objectiu, pel que sembla, que mai no
és suficient el que s’hi destina, valgui d’exemple el
desbordament del torrent de Can Botana a Pollença ahir mateix.
Sempre hi ha feina a fer, no és casualitat que tots els grups
coincidim en la necessitat de destinar-hi més recursos i
concretem amb alguns projectes determinats. Pensam que ha de
ser una prioritat per al Govern, una prioritat a la qual creim que
no s’han dedicat suficients esforços, i no ho arreglarem amb una
guarda d’ovelles. 

En el debat a comissió esmentàvem tota una sèrie de casos
concrets, especialment a Eivissa, el cas del riu de Santa Eulària,
el torrent que creua la zona de Can Llopis a Eivissa, també el
cas que s’ha produït en el pas subterrani de l’autopista de la
zona de Puig de’n Valls a causa dels problemes del torrent de Sa
Llavanera, deien, en aquest darrer cas, que els problemes
s’havien produït després d’unes obres que s’havien demostrat
immediatament insuficients. Si hi ha un tema important en el
que tots hem coincidit que cal fer més esforç en aquest debat, en
el debat d’esmenes que hem fet en comissió, és precisament
aquest. 

Però sí n’hi ha un altre, per a nosaltres, de vital importància
política, i que l’hem mantingut al llarg dels quatre anys, ha estat
la marginació completa destinada, precisament, a la Serra de
Tramuntana. Semblaria que el Patrimoni de la Humanitat és una
nosa que no volen ni Govern ni Consell de Mallorca, quan
representa una magnífica oportunitat de posar en valor el nostre
patrimoni natural i la capacitat dels nostres avantpassats de
transformar de forma única un paisatge, l’obra d’un gegant, com
va definir-la un documental produït al voltant de la candidatura
de la Serra, un paisatge natural, deia, transformat per la mà de
l’home i que ara té un valor únic reconegut a nivell mundial.

Deixin que els digui que han tengut molt poca vista en no
veure el potencial polític que té la declaració de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni Mundial, categoria de paisatge
cultural, per part de la UNESCO, declaració que, he de recordar
un cop més, que es va fer el juny de l’any 2011. Per tant,
plenament ja dins aquesta legislatura actual. I ho dic perquè, de
forma poc encertada, la diputada del PP l’any passat es va
referir a aquesta declaració, forçant aquest argument de
l’herència rebuda fins al ridícul, pretenent que el govern anterior
en el pressupost del 2010 ja havia de tenir una partida dedicada
a la declaració de patrimoni de la humanitat. Això sí que hagués
estat dir blat abans de tenir-lo dins el sac, hagués estat passar
l’arada davant el bou. En tot cas, des de la declaració ha estat el



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 2 / 16 de desembre del 2014 7259

 

PP qui ha gestionat aquesta declaració de patrimoni, aprovant
els pressuposts de 2012, 2013, 2014 i ara el 2015 sense un euro
específic per a la gestió de la Serra. La Serra ha estat oblidada,
han estat, des del Govern, incapaços de plantejar un projecte
transversal per a aquest patrimoni de la UNESCO sense
dedicar-hi un euro, tot i que en el passat sí s’havien destinat
pressuposts al patrimoni de la humanitat, com a Vila. 

La Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat
mereix un projecte integral per a la seva gestió i, en aquest
sentit, l’esmena 10959, per palAliar aquest oblit a què l’han
sotmesa durant tota la legislatura, crec que hauria de ser
aprovada. Oblit intencionat i reconegut pel propi conseller de
Presidència en una resposta escrita a aquest diputat quan em va
dir que no hi havien dedicat ni un euro. També amb una manca
de suport tècnic, com ha esmentat el Sr. Abril, cinc tècnics per
a tot un patrimoni de la UNESCO.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, vaig acabant, presidenta, falta molt poquet. Per això deim
que el patrimoni de la humanitat, que és la Serra de Tramuntana
de Mallorca, ha estat un patrimoni abandonat durant quatre anys
i només han reaccionat quan es va produir, per desgràcia, aquell
lamentable incendi de l’any passat a la zona d’Andratx i
Estellencs. Justament, per a la recuperació i reforestació
d’aquesta zona pensam que s’hauria de dotar de majors
recursos, i és l’objectiu de l’esmena RGE núm. 10958. Vaig
acabant. 

Hem presentat altres esmenes referents a manteniment i
millora d’espais naturals d’especial interès a les diferents illes,
com el Camí de Cavalls, s’Albufera des Grau. També esmenes
referents a instalAlacions de caire mediambiental, com el Centre
d’Interpretació de Ses Salines d’Eivissa o el Centre de Fauna
Silvestre a Menorca pels quals s’han d’impulsar projectes de
conservació, manteniment, millora o posada en marxa d’aquests
centres.

En definitiva, les nostres esmenes representen un toc
d’atenció sobre aspectes deixats de banda, abandonats pel
Govern, des de cooperatives agràries a torrents, la quota lletera,
el suport al sector pesquer, l’agricultura ecològica, la necessitat
d’un projecte integral per a la Serra de Tramuntana. Mancances
importants, concretes d’aquesta conselleria que, per desgràcia,
creim que no seran solucionades tampoc en aquest darrer
pressupost del Sr. Bauzá, pressupost que, com he dit, estam
convençuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

... només podran executar fins el mes de maig.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de la intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per esgotament i perquè, a més, veuen que l’expectativa,
veient el nombre de periodistes que hi ha per aquí i les cares que
hi ha a la sala no són tampoc... són més aviat properes a zero.

Per tant, seré molt administratiu en l’exposició de les
esmenes que defensa el nostre grup que ja diré que estic segur
que no se n’acceptarà ni una, tot i que són prou realistes i que no
proposen xifres que siguin cap gran cosa, sinó simplement
tornar a una mica de dignitat de mínims al que pensam que
hauria de ser una gestió mediambiental correcte per compensar
aquestes retallades d’aquests anys i fins i tot de l’actual exercici.

L’esmena RGE núm. 11167 planteja dotar suficientment el
departament de Qualitat Ambiental, pel que els he dit abans, no
tenim ecotaxa, però com a mínim que el Govern acompanyi les
empreses en la feina que s’ha retallat també des de l’àmbit
privat en matèria de qualitat mediambiental, i que això també
ens fa perdre, per exemple, en termes turístics posicions
respecte de poder vendre aquest medi ambient com a valor
propi, i la responsabilitat de les empreses en aquesta qüestió.

La RGE núm. 11251, la gestió de residus, en què proposam
una partida suficient perquè el Govern es dediqui al que s’hauria
de dedicar, que és, per exemple, i que és l’àmbit de la seva
competència, un pla de residus perillosos que a aquestes alçades
de la pelAlícula encara no tenim, hi ha un autèntic desordre, no
és que estigui desregulat, això sí que està regulat, però no hi ha
una política clara. En canvi, sí que el departament es dedica a
cobrir l’esquena al consell i a Tirme i al seu balanç de beneficis
i autoritza la importació de residus d’altres països.

La RGE núm. 11253, dotar mínimament el departament de
Lluita Contra el Canvi Climàtic, que no tot quedi en bones
paraules i que, com a mínim, es pugui fer una feina
professionalitzada, seriosa, rigorosa, interdepartamental,
transversal en el conjunt del Govern perquè realment es puguin
garantir uns compromisos mínims com a comunitat autònoma
per lluitar contra el canvi climàtic.

La RGE núm. 11257, ens ha criticat abans la Sra. Marí que
no hi havia plans de gestió de Xarxa Natura 2000, però és que
no només no han acabat els que hi hauria d’haver, sinó que ja
ens hem ficat i s’ha aprovat, i nosaltres hi estam d’acord, el pas
dels LIC i ZEPA a zones d’especial conservació. Qui els farà?
S’han de fer amb solvència? Idò, una partida mínima per poder
garantir això.
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La RGE núm. 11258, educació ambiental i societat, 50.000
euros, perquè com a mínim les activitats d’educació ambiental
que es feien a les escoles i que pràcticament s’han desmantellat
es puguin tornar a fer, encara que sigui amb un nivell mínim. 

IBANAT, la joia de la corona de la cura dels espais naturals,
2 milions d’euros perquè tenguin l’eina, juntament amb les
sentències judicials, per readmetre tota la gent que varen
acomiadar de manera irregular, tenen les sentències que els
diuen que els han de readmetre, acceptin aquesta esmena,
tenguin el pressupost i ho facin, ho necessiten els espais
naturals, no és que hi hagi cinc, com ha dit el Sr. Bonet abans,
és que queda un amb les retallades a tota Tramuntana, un
paratge natural patrimoni de la UNESCO. Qui farà aquest pla de
zona d’especial conservació?

En matèria de biodiversitat, tres quart del mateix, una
partida, l’esmena RGE núm. 11260, per compensar la retallada
d’aquest any en sanitat forestal, com a mínim no demanam allò
que hem tengut enguany, que s’han tret 1,7 milions d’euros d’on
no hi havia, d’una partida que només era 200.000 i busques
d’euros de sanitat forestal, no demanam tant com han fet vostès
de manera excepcional, però sí que es treballi des de la
prevenció dedicant, com a mínim, la mateixa quantitat que els
ha sobrat de producte de les fumigacions aèries. I això és tan
fàcil com negociar amb el ministeri o amb TRAGSA perquè es
quedin el Dimilín i això ho convertim en pressupost per lluitar
contra la processionària i altres plagues, si és que no són vostès
la plaga, com ha dit abans el nostre portaveu.

Finalment, una partida per recuperar també la retallada en la
partida de foment del sector agrari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps per a la intervenció de la diputada no adscrita, la Sra.
Font i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Ens trobam en el debat de la secció 15, de la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, i començaré
reivindicant de nou la necessitat d’aquesta cambra per modificar
el seu reglament i no deixar que un sol grup, per interessos
partidistes, pugui bloquejar la tasca de tota una legislatura d’un
diputat i d’una diputada.

(Se senten veus de fons que diuen: “Molt bé”)

No repetiré els arguments àmpliament manifestats en el si
d’aquest plenari, però sí en deixaré constància una vegada més.
Com en anteriors intervencions primer, i abans de passar a
l’argumentació específica de les esmenes mantingudes, vull
compartir amb tots vostès una sèrie de reflexions que marquen
la posició de la coalició que represent. Som en el debat avui
d’aprovació dels pressuposts, dels darrers pressuposts d’aquest
govern, dels darrers pressuposts del Govern de José Ramón
Bauzá i, per tant, el darrer debat sobre aquesta secció 15 en
Plenari. 

El primer que vull significar i lamentar és que hi ha
demandes dels residents, de la societat de Formentera que
malgrat hi hem insistit any rere any vostès, aquest govern, no
han solucionat i, per tant, ens veim obligats a reiterar les nostres
demandes, les nostres reivindicacions mitjançant les esmenes
que mantindré i defensaré tot seguit. Però abans unes
consideracions a manera de posicionament global de la coalició
que represent en aspectes concrets del pressupost, lamentam,
lamentar la política demolidora en matèria mediambiental
d’aquest govern, un aspecte que ha quedat molt minvat, sense
cap tipus d’aposta decidida i clara per afrontar amb garanties
projectes nous i necessaris en aquesta línia.

Quant a aspectes concrets, com la gestió de residus, el tema
del canvi climàtic o d’educació ambiental, veim amb
preocupació que no se li dóna un pes específic, que les
quantitats que apareixen en el pressupost referents a aquestes
seccions són merament testimonials i no serviran per donar
l’impuls necessari i seriós que requereixen, sobretot per activar
projectes i activitats que seran de difícil implantació amb la
dotació econòmica que proposa aquesta conselleria. 

Ara passaré a argumentar les set esmenes que la coalició que
represent ha registrat a la secció 15, que ja els dic, ja els dic jo
que són pràcticament les mateixes que l’any passat. La seva
inutilitat per aprovar les demandes i necessitats presentades així
ho fan necessari. I mirin, els diré una altra cosa, les presentarem
cada vegada que calgui, cada vegada que calgui les tornarem a
presentar, faltaria més.

Començaré defensant i mantenint l’esmena 10686, 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 deman 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 al ser un valor afegit a la nostra oferta turística. El
manteniment i la conservació són fonamentals per a l’illa, i ja
que al nostre pesar encara no comptam amb un museu, una
infraestructura que per cert ja hem demanat també aquest any en
forma d’esmena, però el seu no compromís per part d’aquest
govern, aferrat al no a totes i cada una de les esmenes de
l’oposició, fa que ho continuem mantenint.

L’esmena 10689 és una esmena que té dos objectius; el
primer, aportar una ajuda per donar un impuls a la construcció
de la cooperativa agrícola, i, el segon, apostar i provocar un
efecte dinamitzador al sector primari, així com també contribuir
a cooperar a l’estimulació per la dinamització agrària. Esperam
comptar amb una resposta real per part del Partit Popular en
aquesta matèria. 
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Al programa 711A, l’esmena 10692 pretén iniciar un
projecte, una activitat de recerca i d’investigació en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de Formentera, dotar
d’una partida pressupostària reduïda, de 20.000 euros, un
projecte sobre mètodes de control compatibles amb l’agricultura
ecològica i per a l’elaboració d’un pla capaç de dota 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 714B, una esmena, la número 10691, demana,
motivada pels mateixos regants que ho solAliciten, ajuts per al
manteniment de les instalAlacions, unes instalAlacions de
titularitat autonòmica, més concretament la balsa de rec, que no
ha entrar en funcionament malgrat que aquest sigui un projecte
que es va comença ja fa 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 l’ajut
per al manteniment del sistema d’aquest projecte no es
desbloquejarà. Els mateixos possibles regants ja han fet la
primera passa per desbloquejar aquesta situació acceptant el
conveni presentat pel Govern; falta ara la seva resposta i, per
favor, no em tornin a parlar de legislatures passades perquè els
regants els ho agrairan; no me’n tornin a parlar, ara són vostès,
és el seu darrer pressupost; no s’amaguin, no s’amaguin si amb
això o amb allò, o amb aquella cosa o amb l’altra. La pregunta
és molt concreta: tenen intenció de posar en marxa una
infraestructura de gairebé 6 milions d’euros?, o deixaran que
caigui?

Al programa 714B hem presentat l’esmena número 10690
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 colAlaborar també amb una
millor imatge turística de l’illa. 

Al programa 443C hem presentat l’esmena 10699, que pas
tot seguit a mantenir i a defensar. Aquesta és 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 el 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. Entenem, nosaltres entenem que és
responsabilitat del Govern, és responsabilitat de la comunitat
autònoma, i així ho recull l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, 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 el que ha
de patir les conseqüències de la doble, i en ocasions triple,
insularitat. És 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 les ciutadanes de Formentera es veuen
clarament, clarament marginats respecte de la resta dels
ciutadans de les Illes. 

Els he sentit parlar a vostès del justícia social; aquí tenen un
motiu per aplicar-la; no s’escudin darrere tecnicismes, no
s’excusin tampoc que no és un deute del Govern, vostès saben
perfectament quina situació hi ha a Formentera, i si és cert que
vostès volen ajudar a desbloquejar aquesta situació, tal i com
han manifestat en reiterades ocasions, ho tenen fàcil: acceptin
aquesta esmena o transaccionin-la, i si no és així pensarem que
ens estan mentint. Ara tenen l’ocasió de posar negre sobre blanc
la solució. 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 de tota la despesa
acumulada fins a l’any 2010, i no es van escudar ni es varen
amagar, com fan vostès, dient que no és un deute seu, que no ho
és, però no s’amaguin i afrontin i acompanyin el poble de
Formentera a trobar una solució davant una clara injustícia i
discriminació. 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, vostès no poden, no ho haurien de fer, 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, també en tenim, d’herències i de memòria, i la seva
decisió, no ho oblidin, en formarà part.

Per finalitzar ja la darrera esmena, la número 10702;
almanco aquí no podran dir que la repetesc, és una demanda
nova que pretén garantir la implantació dels plans de gestió dels
llocs d’importància comunitària a les Illes; la justificam i
argumentam en base a les previsions de la mateixa conselleria,
que ha fixat per al 2015, ha marcat la necessitat pressupostària
per implantar aquests plans per totes les illes per a l’any 2015
amb més d’1 milió d’euros, i de 71.000 euros per a Eivissa i
Formentera, i veim amb molta preocupació que l’increment per
a aquesta partida no es veu reflectit al projecte de pressupostos
que vostès presenten. Si aquesta esmena no és acceptada aquest
executiu no estarà a l’alçada de les circumstàncies i no seran
capaços d’executar aquelles accions prioritàries per a cada zona
protegida, i per tant incompliran els seus compromisos que han
adquirit amb aquests plans de gestió. Si vostès no accepten
aquesta esmena una vegada més ens hauran mentit, incompliran
les seves competències i obligacions en matèria de medi
ambient. Rectifiquin, jo els ho deman, per favor rectifiquin; si
ho fan segur que ens anirà millor a tots.

I una cosa per finalitzar. Jo no hi volia entrar, no hi volia
entrar, però crec que ho he de fer. Ho torn repetir: vostès es
varen trobar el projecte dels habitatges de protecció oficial, s’ho
varen trobar tot fet, tot, absolutament tot fet. Mirin, jo els ho
recordaré per si no tenen memòria. 2011, el Consell Insular de
Formentera els va cedir el terreny, el 2011, i al final de 2011
també el consell va fer tota la tramitació...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, ha d’anar acabant.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Acab, Sra. Presidenta, un segon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, un segon sí, però vagi acabant.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

El consell va fer tota la tramitació administrativa, i es va
atorgar la llicència amb la previsió que l’IBAVI començàs les
obres el 2012, l’any 2012. Qui governava?, vostès. Miri, estam
contents que les obres s’hagin iniciat, estam contents, és clar,
però miri, el que és clar és que li tocava, a vostè, posar-hi els
sous. Ho han fet dos anys després, bé està el que bé acaba, però
aquesta és la seqüència i no una altra.

I ja per acabar només vull dir, presidenta, si m’ho permet,
que retiram l’esmena número 10701 a la secció 15, de territori
i transport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Passam ara la intervenció del diputat no adscrit, el Sr. Pastor
i Cabrer, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, presidenta. No esgotaré el temps, i aquest temps de
més que ha fet la diputada no adscrita jo deixaré de fer-lo, ja
que veig que hi ha diferència entre els membres del Govern, que
al minut i mig no els crida l’atenció, i a la diputada no adscrita
als 45 segons que se l’hi crida. A posta intentaré ser una
miqueta més breu.

(Remor de veus)

M’ha fet gràcia la Sra. Virtudes quan diu que aquesta ha
estat la legislatura de les inversions. Aquelles inversions
invisibles, estic d’acord, és a dir, és la legislatura de les
inversions invisibles. I després també m’ha fet gràcia perquè
diu: “clar, parlam de fum quan parlam de la via verda; no ho
podem fer, perquè jo no ho he vist, però m’ho han dit, i ho he
llegit als mitjans de comunicació”. Idò divendres he dit que
havien anat a veure si el pont hi era o no hi era; eren dos de la
conselleria que varen anar a veure si el pont hi era o no hi era,
eh?, no fos cosa un digués mentides o no el trobàs; dos del
Govern varen anar a Portocristo a veure si el pont no hi era. Jo
no sé si se’n riuen de l’Ajuntament de Manacor o què passa, Sr.
Conseller, però em pareix que hi ha coses que es podrien evitar.

Jo crec que hauríem de fer una reflexió perquè -un que ja du
una sèrie d’anys en aquest parlament- històricament el debat de
pressuposts era el debat més important que teníem durant
l’exercici, el debat més important, i basta veure l’expectació que
desperta aquest debat de pressuposts: un sol mitjà de
comunicació, i jo crec que he de donar l’enhorabona als gurus
del Govern, aquells que diuen qui ha de sortir i qui no ha de
sortir per IB3, que supòs que han dit que de medi ambient hem
de fer tres debats, i hem de parlar del mateix tres vegades, supòs
que per fer el debat més interessant. Bé, idò parlarem
d’agricultura i de medi ambient tres vegades, i segurament els
ciutadans demà ens diran que cada vegada estam més enfora
d’ells. 

Jo a aquesta secció he presentat dues esmenes, una
d’importantíssima i que crec que el conseller hauria de tenir en
compte, és a dir, més doblers per a neteja de torrents. La neteja
de torrents és una cosa que s’ha de fer cada any, no basta fer-la
cada dos anys, s’ha de fer cada any, i quan s’estan tres anys
seguits sense fer el manteniment apropiat després necessites
més doblers per posar-los al dia. El tema de torrents no és un
capritx, no és un capritx, és una necessitat perquè d’ells depenen
també no només danys materials sinó la possibilitat de danys
humans. Em pareix una irresponsabilitat tenir els torrents en
l’estat que els tenim. No tenc gaire coratge que s’aprovi cap de
les esmenes que presentam, és a dir, no veig que hi hagi cap
indici que això es farà així; avui matí m’han dit que els escars
de Portocristo no eren necessaris, els regidors del Partit Popular
de Manacor ahir varen dir que sí eren necessaris, però al Sr.
Martí es veu que li han dit que digués que no era necessaris i no
són necessaris. Els regidors de Manacor li faig saber, Sr.
Conseller, que també varen dir que era molt necessari que vostè
posàs un partida per als torrents de Manacor i varen votar una
moció presentada a l’ajuntament que es va votar per unanimitat.

I després una altra esmena, una altra alAlegació als
pressuposts que pens que també s’hauria de fer: una partida per
arreglar camins rurals conjuntament amb els ajuntaments. Això
abans es feia, fa molts d’anys es treia una línia d’ajudes, que els
ajuntaments s’hi poden adherir, on s’arreglaven camins rurals.
Li posaré un exemple: a Manacor, 700 quilòmetres de camins
públics, i el manteniment és molt complicat. L’altre dia,
escoltant la ràdio, vaig sentir que el president d’Eivissa havia
habilitat una partida, crec que era d’un milió d’euros, si no vaig
equivocat, precisament per arreglar camins de l’illa d’Eivissa.
És a dir, els consells insulars han de fer el que vostès no fan; els
consells insulars han d’assumir les competències que són seves;
Agricultura és seva. Per tant, Sr. Company...

(Remor de veus)

...Sr. Company, jo entenc... Els camins rurals no són
d’Agricultura; bé, idò d’acord, idò els camins rurals no són
d’Agricultura, direm que no són d’Agricultura. Perfecte. És a
dir, per anar a les finques no sé per on hi van amb els tractors.
Són d’Agricultura.

(Més remor de veus)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 2 / 16 de desembre del 2014 7263

 

A mi aquest pressupost em demostra una cosa, Sr.
Company, i veig que s’enfada; no es posi nerviós, estigui
tranquil, posi’s tranquil, posi’s tranquil, Sr. Company. 

(Continua la remor de veus)

Jo, quan mirava els pressuposts...

LA SRA. PRESIDENTA:

No passa res!

(Continua la remor de veus)

He aturat el temps, Sr. Pastor. He aturat el temps. Per favor,
senyors diputats, silenci. No, si no passa res... Bé, quan vostès
vulguin continuarem.

Sr. Pastor, quan vulgui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, presidenta. Jo quan mirava els pressuposts
he tengut un pensament, diria un mal pensament, Sr. Company:
l’han castigat, l’han castigat. Amb aquests pressuposts poca
cosa pot fer, i no és culpa seva, és culpa del president i del
conseller d’Hisenda. M’imagín que és una espècie de Mateu
Isern dins el Govern, Sr. Conseller...

(Més remor de veus)

Puc continuar? ...i jo crec que l’han castigat, és a dir, no li
donen els instruments necessaris per continuar essent el
conseller més popular, i a mi la veritat és que em sap greu,
perquè crec que vostè és feiner, està a prop de la gent, és ben
rebut, i amb aquests pressuposts l’únic que fa el Sr. President és
posar-lo en evidència. Jo no sé si s’hauria de pensar a fer el
mateix que el Sr. Isern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Diputada Assumpció Pons per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
les esmenes dels grups de l’oposició a aquesta secció 15...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

...dedicada a agricultura i medi ambient, tot i que les presenten
com a constructives i enriquidores, la veritat és que primer
contradiuen l’acció de govern i contradiuen els objectius que
fonamenten els pressupostos de la comunitat autònoma per al
2015, dirigits a accelerar la reactivació econòmica i a consolidar

els serveis públics essencials, i, en segon lloc, suposen retornar
a la mala gestió d’aquell nefast, d’aquell ineficaç govern del
pacte, que va conduir...

(Remor de veus)

...que va conduir... 46.000 persones a l’atur d’aquestes illes, va
provocar el tancament de 5.000 empreses i va deixar arruïnada
la tresoreria de la nostra comunitat. Aprovar aquestes esmenes
suposaria un greu exercici d’irresponsabilitat i d’incoherència
que el Grup Parlamentari Popular evidentment no està disposat
a practicar, ni tan sols perquè alguns diputats reclamin
transaccions i pactes que amaguen altres intencions. I
m’explicaré.

(Més remor de veus)

Incorporar aquestes esmenes vol dir retornar a la cultura de
la subvenció pública, que vulnera la igualtat d’oportunitats.
Vostès, senyors diputats de l’oposició, propugnen una economia
intervencionista, que consisteix en estudis, en plans, en ajudes
de l’administració, i nosaltres, en canvi, des del Partit Popular
reivindicam i aplicam un altre model, el model de l’economia
productiva, basada en l’esforç, la iniciativa, la llibertat i el
dinamisme dels emprenedors, de tots aquells que arrisquen i
creen llocs de feina sense esperar que l’administració els ho
pagui tot.

Ens trobam amb unes esmenes que genèricament demanen
270.000 euros per a l’Albufera d’Es Grau, volen crear una
cooperativa agrícola a Formentera, afegir 400.000 euros per a
productes fitosanitaris i productes locals, 600.000 euros a
recursos pesquers, 800.000 a reserves marines, dotar
suficientment el departament de canvi climàtic, 2 milions
d’euros per a l’IBANAT, entre altres coses. Persisteixen en els
mateixos errors de finançar tot açò amb recursos destinats a
eixugar el deute públic de la comunitat, un deute que vostès
generaven a un ritme de més de 1.000 milions d’euros cada any
que governaven; cada any, cada any. Com que estaven
acostumats a no pagar, ho deuen trobar vostès el més normal del
món, però per al Partit Popular és un compromís i és una
prioritat sanejar els comptes, pagar als proveïdors, als
ajuntaments, als consells, cosa que vostès no feien, i aconseguir
el necessari equilibri pressupostari.

Demanen 300.000 euros per al Camí de Cavalls de Menorca,
quan és una competència pròpia del consell insular, que compta
amb la participació i amb la colAlaboració del Govern per
redactar el Pla de seguretat. Per cert, el govern del pacte no hi
va dedicar ni un euro al Camí de Cavalls, ni un euro hi va
dedicar el govern del pacte!

(Remor de veus)

De la mateixa manera que el Govern no té per què renunciar
a la competència en la recuperació i atenció a la fauna silvestre
a través del COFIB...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor, una mica de silenci!

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. ... a través del Consorci de Fauna
de les Illes Balears, però pretenen que donem 100.000 euros
més al GOB, per fer exactament la mateixa feina. L’Albufera
des Grau de Menorca, zona de nucli de la Reserva de la
Biosfera, ja disposa de partida inclosa en el Pla anual de gestió
i d’acord amb les despeses. 

També el Govern del Partit Popular dóna suport a les
cooperatives agràries i ho fa a través del FOGAIBA, amb les
línies d’ajudes incloses en el programa del 2015. A més a més,
el compromís de suport a les cooperatives està perfectament
recollit i regulat a la Llei agrària, que hi dedica íntegrament tot
un capítol, concretament el capítol novè, per impulsar les
associacions del sector. 

I quant a l’agricultura ecològica, el Govern destina durant
aquesta legislatura 670.000 euros a donar suport i fomentar
aquesta modalitat a les nostres illes. 

I com que repeteixen cada any les mateixes esmenes, tornen
demanar una ajuda de 3,2 milions d’euros per pagar el deute de
la planta de transferència de Formentera i l’abocador de Ca Na
Putxa d’Eivissa. Idò Bé, Sra. Font, a dia d’avui no existeix cap
deute del Govern de les Illes Balears per aquest concepte, no
existeix a dia d’avui cap deute.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, per favor!

LA SRA. PONS I FULLANA:

També demanen incrementar l’aportació per a la neteja de
torrents, quan ja hi ha inclosa una partida de la Direcció General
de Recursos Hídrics i una de l’empresa ABAQUA, que en
conjunt sumen més d’1.700.000 euros.

Saben, però, com va deixar el Govern del pacte els torrents
d’aquestes illes?

(Remor de veus)

Sí, més val no recordar-ho, més val no recordar-ho, és més
fàcil exigir i reclamar des de l’oposició i prefereixen oblidar que
no netejaven els torrents, amb els perills que açò suposava.

(Remor de veus)

I quan el Govern del Partit Popular ha actuat, van i ens
denuncien a la Fiscalia. Així va succeir a Es Mercadal, així va
succeir a Es Mercadal. Com quedam? Volen que netegem els
torrents o volen que no netegem els torrents? Lògicament
aquesta denúncia es va arxivar, perquè ni hi havia cap indici ni
de delicte ecològic, ni d’impacte ambiental.

Respecte de la supressió de les quotes lleteres i el nou
escenari que s’obre a partir d’1 d’abril del 2015, el sector lleter
no necessita un Pla de reestructuració que amb tanta
vehemència reclama el Sr. Bonet. Els 3 milions d’euros amb els
quals pretén dotar aquest pla, és pa per a avui i fam per a demà,
perquè, quan s’acabin, tornaran demanar 3 milions d’euros més
als pressuposts del 2016? Tornaran demanar 3 milions d’euros
més? Aquesta no és la solució, aquesta no és la solució.

El sector lleter necessitava instruments i necessitava
alternatives i el Govern del Partit Popular s’ha preocupat i els
ho ha donat. Primer, amb l’aprovació de la Llei agrària, i segon,
durant la negociació per a la nova PAC, la qual incorporarà un
conjunt d’avantatges i compensacions per a l’agricultura de
Balears. I en el cas de Menorca, que és l’illa on té més pes la
producció làctia, ha estat el consell insular qui ha liderat la
recuperació, ha estat el consell insular. Només els donaré una
dada referint-me a Menorca: aquests darrers 3 anys amb el
Govern del Partit Popular, les vendes de formatge han
augmentat un 11,6%, mentre que durant el govern PSOE-PSM,
quan vostès van donar l’esquena al consell regulador, van caure
un 25%.

(Remor de veus)

La Conselleria d’Agricultura ha aconseguit un augment del
27% dels fons FEDER, corresponents al Pla de
desenvolupament rural, que passen de 47 i a 61 milions d’euros.
Per tant, la solució al sector lleter no és aquest Pla de
reestructuració del Partit Socialista, sinó que són les actuacions
i són les mesures que ha dut a terme i que durà a terme la
Conselleria d’Agricultura.

Tampoc no tenen en compte les actuacions que ja executa el
Partit Popular, per exemple, plans de reforestació dels boscos
d’Andratx, la inversió que destina el Consell de Mallorca a la
Serra de Tramuntana, on els seus propietaris rebran ajudes a
través del PDR. O la redacció dels plans de gestió per a espais
de Xarxa Natura 2000, fruit d’un intens procés de participació,
on han intervingut entitats, associacions, institucions de totes les
illes.

Mirin, ara tenen l’oportunitat, jo els ho deman, de retirar
aquestes esmenes. Esmenes que posen de manifest un
desconeixement d’aquest projecte de llei de pressuposts i un
desconeixement de les vertaderes necessitats que cal atendre.
Ho dic amb tot respecte, però també ben convençuda que es
faran un favor a vostès mateixos i sobretot, un favor als
ciutadans d’aquestes illes. En cas que no ho facin, òbviament,
votarem en contra de totes aquestes esmenes.

El meu grup parlamentari, per responsabilitat i per
coherència, dóna suport a uns pressuposts que ha redactat el
Govern amb un doble objectiu, que l’oposició també hauria de
compartir, impulsar la cohesió social i consolidar la recuperació
econòmica de les nostres illes. 
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I finalment només em queda felicitar el Govern per aquests
bons comptes públics, que el govern del pacte va ser incapaç
d’elaborar i va ser incapaç d’aprovar per al 2011.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 12 de globalitat, agrupació de la secció 15,
Territori i Transports, amb les seccions i entitats afins. 

B.- Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista, a la
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, RGE núm. 10762 i 10763; al programa 441A,
proveïment d’aigües, RGE núm. 10844, 10790, 10795, 10798,
10800, 10801, 10802, 10806, 10807 i 11082; al programa 441B,
sanejament i depuració d’aigües, RGE núm. 10792, 10793,
10794, 10797 i 10799; al programa 512A, domini públic
hidràulic, protecció i control directiva marc de l’aigua, RGE
núm. 10957; al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, RGE núm. 10956, 11075, 11076, 10960,
10796, 11077 i 11078.

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

La diputada no adscrita Margalida Font ha retirat l’esmena
RGE núm. 10701.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer,  secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, RGE núm. 11091; al programa 441A, proveïment
d’aigües, la RGE núm. 11117; al programa 441B, sanejament i
depuració d’aigües, la RGE núm. 11093, 11115 i 11129; al
programa 513C, ordenació i inspecció del transport terrestre,
RGE núm. 11092 i 11109.

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
S’ha esmentat aquí el Pla estatal d’habitatge i m’interessa fer un
breu resum del que han estat els plans estatals d’habitatge en
aquesta legislatura. De sempre, el nivell de compliment del Pla
estatal d’habitatge ha estat un índex de la gestió, qui més
complia a les comunitats autònomes, a més rendien comptes
davant Madrid, davant del ministeri, la que més complia fins i
tot podia anar a fons de reserva d’eficàcia. Les que menys
complien quedaven en entredit.

El Pla estatal d’habitatge que vostès varen trobar en aquesta
legislatura era el 2009-2012. Aquest pla es va saldar amb
16.302 objectius en contra de 17.736 que estaven prevists, n’hi
havia conveniats 17.736 i se’n varen finançar 16302. És a dir,
1.500 objectius menys que allò que s’havia pactat amb Madrid,

doblers que enviaria Madrid per a compliment de programes
d’habitatge a la nostra comunitat autònoma, 1.500 objectius
menys. I aquests 1.500, vull recordar quan es varen produir: el
2009 es varen produir 2.000 objectius finançats més que aquells
que estaven convinguts; el 2010 igual, empatàrem; el 2011,
menys 800, i el 2012, menys 2.776. Per tant, aquests 1.500 no
és una xifra escandalosament dolenta, és dolenta, però no és
escandalosament dolenta, perquè el 2009 en vàrem fer 2.000
més.

I ara vostès ens diuen que han de posar unes partides
d’ajudes a l’habitatge perquè s’ha aprovat el Pla estatal 2013-
2016. El 2013, miram el pressupost del 2015, què ha passat el
2013 i 2014? No hi ha hagut ajudes, no hi ha hagut ajudes?

(Remor de veus)

No, no, no, bé, a part de pagar, de Madrid, les ajudes del Pla
estatal 2013-2016? Zero 2013, zero 2014. Sí, el 2014, miri, en
el pla estatal, en el conveni que vostès han firmat, vostè no va
anar a firmar el conveni...

(Continua la remor de veus)

... bé, però no hi va anar, no li dic cap mentida, no hi va
anar, vostè no va anar a firmar el conveni, però en el conveni
que es va firmar per al 2014 hi havia 2.805.600 euros. Han
volat, no hi són, no els cerquin que no hi són. Per al 2015 hi ha
4.898.544 euros. I encara no s’ha posat en marxa el pla, ja duim
més de dos anys de pla i aquí encara no s’ha posat en marxa.

I a mi m’ha sobtat molt la xifra que ha donat el meu
company d’escó, dient que a Castella-La Manxa s’ha signat un
conveni per centenars de milions en matèria d’habitatge. Bé, li
he demanat al Sr. Borràs i m’ha passat la notícia del ministeri:
“En este contexto ha resaltado la ministra Pastor, el convenio
firmado el pasado mes de julio...”, el mes de juliol, nosaltres
l’hem signat fa unes setmanes, el mes de juliol Castella-La
Manxa ja va firmar un conveni. “Para la ejecución del Plan
estatal 2013-2016, en virtud del cual el ministerio aportará
ayudas a Castilla-La Mancha por un total de 116 millones de
euros”. Ho han sentit bé? 116 milions d’euros de Madrid a
Castella-La Manxa. De Madrid cap aquí menys de 10. 

(Remor de veus)

En virtut de què, en virtut de què? És això bona gestió? És
això, com deia la Sra. Marí, estar tot el dia picant a la porta de
Madrid per intentar que el tema es resolgui?

Miri, l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia diu: “Les
administracions públiques de les Illes Balears garantiran el dret
d’accés a l’habitatge digne dels ciutadans de les Illes Balears.
Per llei es regularan les ajudes per promoure aquest dret,
especialment en favor dels joves, de les persones dependents, de
les persones sense mitjans, de les dones maltractades i
d’aquelles altres en el qual cas estiguin justificades les ajudes”.
Estatut d’Autonomia, article 22, ja no me’n vaig a l’article de la
Constitució, que vostès diuen que aquests articles d’habitatges
i de salut no compten. 
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Estatut d’Autonomia, què passa? Vostès avui matí
demanaven legalitat, i sí, hem de complir la legalitat, per què no
compleixen l’Estatut d’Autonomia? Nosaltres no demanam res
més, no demanam res més. Nosaltres demanam, amb la nostra
esmena, que hi hagi un pla d’habitatge en aquesta comunitat que
permeti donar ajudes a aquells que menys recursos tenen per
poder pagar el seu lloguer. I hem descomptat les inversions de
caràcter immaterial de la conselleria del Sr. Company i les hem
sumades i ens han sortit 9 milions i busques, que creim millor
destinar-los a un Pla d’habitatge que pugui permetre que
aquelles famílies, les mateixes que diu el Pla estatal
d’Habitatge, les que no superen un terç dels seus ingressos el
que han de pagar d’habitatge, els que no tenen ingressos,
aquests que deia l’Estatut d’Autonomia, els joves, les persones
dependents, les persones sense mitjans, les dones maltractades,
aquests tenguin la possibilitat de tenir una ajuda d’una mitjana
de 200 euros cada mes, per tal de poder pagar el seu lloguer,
sempre que aquest lloguer no superi els 600 euros cada mes.

Per tant, votaran que no a aquesta esmena? Bé, incompliran
la legalitat? També, però això la veritat és que a mi ni
m’escandalitza, ni em decep, perquè és una constant.

5.000 famílies inscrites en el Registre públic de demandants,
5.000 que no tenen habitatge, que necessiten ajuda en matèria
d’habitatge. Doncs amb aquesta proposta que nosaltres els fem,
podríem donar ajudes a 4.000 famílies. Només canviant de les
inversions immaterials a un Pla d’habitatge autonòmic.

La Sra. Marí també s’ha referit a l’IBAVI i bé, que no s’han
fet inversions, que no es poden fer inversions. Bé, però fa unes
setmanes li vaig demanar al conseller que m’aclarís el tema de
la reforma dels locals. L’únic projecte que ha acabat l’IBAVI
aquesta legislatura, l’únic, uns locals, uns habitatges dignes, ben
construïts que han convertit en locals. De tot el que ha passat,
Sr. Conseller, el que em sap greu és la mentida; miri, l’obra, en
definitiva, és el menys important, si vostè em menteix, no passa
res, jo, en definitiva, pint poquíssim, insignificant, absolutament
insignificant, ara, vostè no pot venir aquí i mentir al Parlament.
Això a mi em sembla una situació que vostè hauria d’aclarir i
ens hauria de dir d’una vegada per totes, per què, primer, per
què va destinar doblers a fer unes obres ilAlegals? I segon, què
pensa fer per restituir i per assumir les responsabilitat polítiques
que corresponguin?

Ara toca examinar-se, d’aquí una sèrie de mesos vostès
s’hauran d’examinar i hauran de parlar de què ha passat amb
diferents polítiques i en concret del que parl jo ara, de les
polítiques d’habitatge, i hauran de dir què ha passat aquests 4
anys que no hi ha hagut ajudes. Miri, ara en els anuncis que fa
el Pla estatal d’habitatge de Madrid, anuncis pagats pel
ministeri, però que es veuen per tot, per la televisió, en el
cinema, es veuen per tot, hi ha un fotimer de persones, de
famílies que criden per telèfon a l’IBAVI, a la direcció general,
i què els contesten? Què els contesten?

(Remor de veus)

No, els contesten “no toca, encara no toca, heu d’esperar,
heu d’esperar”. Bé, doncs miri, l’ordre d’efectivitat de les
ajudes s’ha publicat el 3 de desembre de l’any 14, d’un pla que
començava el 13, aquesta ordre d’efectivitat, vostès encara
esperen per fer la convocatòria i quan hagin fet la convocatòria
serem a les eleccions.

I això és el que jo realment, Sra. Marí i Sr. Company, em
sap greu, més greu d’aquest assumpte.

La Sra. Cabrer ens va deixar a nosaltres un pla estatal
d’habitatge amb un nivell de compliment que no estava
malament -no estava malament. Tots els governs anteriors, el
del pacte i anteriors al del pacte, que n’hi va haver molts de
dretes, tots els governs varen fer política d’habitatge, bé o
malament, poc o molt, qualque cosa, i vostès no només no han
fet res, zero, zero, zero, ni un sol habitatge, sinó que ens deixen
signat un conveni amb Madrid que perjudica aquesta comunitat,
com he dit, d’una manera escandalosa.

(Remor de veus)

Ara, en defensa pròpia, Sr. Conseller, no s’enfadi, en
defensa pròpia i esperant el que vendrà, els vull explicar una
cosa molt ràpida...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, ha de ser ràpid, eh?

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Sí, sí, serà ràpid.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

(Remor de veus i algunes rialles)

Ha d’anar acabant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

Miri, un mandatari europeu a l’acte de presa de possessió va
demanar al mandatari cessat, al que se n’anava, si tenia qualque
consell per donar-li, el cessat li va dir que li repetiria el consell
que li havien donat a ell i que per tant, li entregava dues cartes:
la primera és per si les coses no te van bé i notes un important
rebuig social, si és així, llegeix la primera carta i sabràs com
actuar. 

El president, després d’un any de governar, va veure que no
tenia el suport de la gent i va llegir la primera carta la qual deia:
si te veus molt estret, dóna la culpa de tot el que passa al govern
anterior i si encara tens problemes llegeix la segona carta. Va
fer això, tots els problemes que tenia els va atribuir al govern
anterior, però passats tres anys la situació tornava a ser
insuportable i no va tenir més remei que obrir la segona carta,
que deia...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, ha d’acabar.

EL SR. CARBONERO I MALBERTÍ:

...-va quedar astorat-, deia: escriu...

(Remor de veus)

...escriu dues cartes. Sr. Conseller, escrigui dues cartes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. David Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, presidenta, el desacord ja està més que manifestat en el
conjunt de la gestió i el pressupost de la conselleria, en
particular en el debat d’aquestes seccions el desacord sobretot
es volia manifestar amb les esmenes a la totalitat, tant a SFM
com al Consorci de Transports de Mallorca.

I només hi ha en aquest debat de globalitat una esmena del
nostre grup que va adreçada al Consorci de Transports de
Mallorca i concretament al programa 513C, podrien haver estat
diferents esmenes, però amb una hem trobat que n’hi havia
prou, a la partida sobre ordenació i inspecció del transport
terrestre. Proposam amb aquesta esmena una partida de 850.000
euros, sobretot amb dos objectius: un, garantir o compensar
aquest desequilibri històric que hi ha, ens queixam que el tren
de Mallorca està com està i que s’hauria d’acabar la xarxa, però
pitjor estan en termes de transport públic a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. Per tant, que es pogués començar a compensar
aquest dèficit històric que hi ha a les altres illes.

Per un altra banda, també reforçar, ja que tenim una llei fa
molts pocs mesos aprovada de transport públic i mobilitat
sostenible, un servei d’inspecció del transport terrestre i
especialment del transport públic suficient perquè vigili en
termes de qualitat el que es fa especialment pel que fa al
transport públic per donar resposta a les nombroses queixes dels
colAlectius d’usuaris del transport públic del TIB a les Illes
Balears.

Res més per part del nostre grup. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat una sèrie
d’esmenes a aquesta secció, algunes en temes de transports, una
pensam que molt important que és l’electrificació i millora del
tren d’Inca fins a Manacor. Tots sabem l’acceptació que ha
tengut aquest mitjà de transport entre els usuaris de la comarca
de Llevant i pensam que és més que necessari adaptar-lo,
renovar-lo i que els usuaris no hagin de baixar a l’estació d’Inca
per canviar de vagó.

Sentia una diputada que deia que s’han aconseguit més
viatgers amb manco recursos, segurament sí, però la situació no
és la mateixa, tal vegada fa quatre o cinc anys la gent anava en
tren o agafava transport públic perquè li feia ganes, perquè no
volia agafar el cotxe, perquè li feia peresa agafar el cotxe,
perquè li era més pràctic; avui molts d’usuaris, Sra. Diputada,
ho fan perquè no els queda més remei, avui és un mitjà
necessari el transport públic, perquè hi ha molta gent que no es
pot pagar el seu propi. Aleshores em sembla normal que a dia
d’avui hi hagi més usuaris.

Una esmena que presentam, tots sabem els problemes que hi
ha de subministrament d’aigua arreu de tots els municipis de
Mallorca i sobretot de la qualitat de l’aigua. Pensam que
continuar la canalització de l’aigua de Sa Costera, que pensam
que va ser un projecte pioner i va ser un projecte que va estar
molt bé, se li hauria de donar continuïtat.

Una altra de transports en què demanaríem la redacció i
construcció de la primera fase d’una estació d’autobusos de
Manacor. Pensam que l’estació de tren està molt bé, però vist
que allà s’hi aturen els autobusos i també hi ha el tren, pensam
que necessitam una estació i és una reivindicació que també va
fer el plenari de l’Ajuntament de Manacor ahir i que els regidors
del Partit Popular varen votar a favor.

En temes de depuració, segurament ara... ho he comentat al
diputat Sr. Veramendi, segurament havien d’anar a una altra
secció i jo les he posat en aquesta secció, tal vegada serà un
error, però l’esperit és el mateix, tenim molts de problemes, Sr.
Conseller, a moltes depuradores de les Illes Balears, a
moltíssimes. A Manacor mateix s’hauran de fer unes reformes
en què s’haurà d’habilitar un nou emissari i que l’Ajuntament de
Manacor se n’haurà de fer càrrec perquè resulta que no són
d’ABAQUA, sinó que són de gestió municipal. Però n’hi ha
altres que són seves i li posaré un exemple: n’hem fet una que
és ampliació i remodelació de la depuradora de Porreres, perquè
vegin la necessitat d’aquesta depuradora, m’he entretingut a
cercar documentació i l’expedient de llicència d’obres d’aquesta
depuradora és el que està dins l’ajuntament, expedient 120 de
l’any 2010; terminis d’execució de la llicència: per començar
dia 16 del mes 3 del 2011 i per acabar dia 30 del mes 3 del
2013; quantitat pressupostada d’obres: 2.414.982 euros.



7268 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / fascicle 2 / 16 de desembre del 2014 

 

Sr. Company, no han començat les obres, no han començat
les obres, vostè em diu: no hi havia res. Bé, no hi havia res, i és
que no li havien de deixar tot, és a dir, vostè també tenia la
possibilita de tenir qualque partida i tenir una iniciativa...

(Remor de veus)

... no hi havia doblers, correcte, perfecte, però vostè fa tres
anys i mig que pot pressupostar fer aquesta depuradora i no ho
ha fet.

N’hi ha una, però, permeti’m que amb vostè, que l’hem
discutida moltes vegades i que em sembla del tot injusta i que
crec que a l’ajuntament no li quedarà més remei que anar als
tribunals, que són aquelles depuradores que a dia d’avui encara
són de gestió municipal. Fa molts d’anys, el Govern de les Illes
Balears feia els plans 10 a les depuradores i molts els feien els
ajuntaments, n’assumien la gestió i després l’havien de
traspassar, però això no ho varen arribar a fer mai: a Sant
Llorenç, a Manacor, una de Portocristo, crec que de Palma
també n’hi ha alguna, Alcúdia, són depuradores que a dia d’avui
són gestionades pels ajuntaments.

Si s’han de fer ampliacions o s’ha de fer manteniment o
s’han de fer reformes, això va a càrrec dels ajuntaments, del
cànon de sanejament. El cànon de sanejament li entreguen tot a
vostè, després vostè torna una part per al manteniment, que no
basta absolutament per a res. Però aquesta situació s’ha agreujat
d’ençà que el cànon de sanejament no és finalista, una cosa que
jurídicament algú m’hauria de dir si és correcte o si no és
correcte, és a dir, que creem un cànon que sigui de sanejament
però que no sigui finalista. I vostè em dirà, bé, és que abans era
finalista i no es destinava a la seva finalitat, segurament, però
com a mínim era finalista.

Resulta, però, que el Consell de Mallorca a l’any 2014 diu
que cobrarà els fangs a les depuradores i em sembla que el
Govern no paga, 2014, crec que el 2014 no ha pagat, però els
ajuntaments que tenen en gestió municipal les depuradores, han
hagut de pagar els fangs. Discriminació perquè amb el cànon de
sanejament, en teoria, es podrien pagar els tractaments dels
fangs, però resulta que els ajuntaments duen el 2014 pagat.

Però això no acaba aquí, això no acaba aquí. Deu fer quinze
dies que TIRME va a aquests ajuntaments i els diu: no, no, no
només m’has de pagar les del 2014 i també et cobrarem les del
2015, sinó que ara ens has de pagar les de 2012 i les del 2013.
Sabem perquè és, el Consell Insular de Mallorca no vol pujar la
tarifa de fems, hi ha dèficit. Què fa? El carrega als fangs i que
ho paguin els ajuntaments. M’imagín que vostè no estarà
d’acord a pagar l’any 2012 i l’any 2013, m’imagín que no hi
estarà d’acord, i sé que té pressupostat l’any 2015, però ens
agradaria també que a l’any 2014 això es pogués cobrar.

I una darrera esmena, que és una esmena repetida, i que estic
content perquè veig que la diputada de Sencelles enguany la
salut l’ha acompanyada i podrà votar l’esmena del seu municipi,
que es demana que el Govern doni una ajuda a l’Ajuntament de
Sencelles, com ho ha fet en casos similars, per l’esbucament de
les cases de Ruberts. Pens que és de justícia. Si ho hem fet a
Manacor o ho hem promès a Manacor, encara no ho hem cobrat,
ho hem fet a Manacor amb el tema del pont des Riuet, ho hem
fet a Ses Covetes a Campos; em consta que a l’anterior

legislatura es va fer crec que a Deià, crec que en altres tenim
precedents que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes
Balears ho va fer. Per què no fer-ho en aquest cas a Sencelles?

Nosaltres pensam que seria de justícia, és una partida de
40.000 euros, que demostraria que tots els ajuntaments en
aquest cas són iguals i que no es fa distinció amb el seu color
polític.

Per tant, demanaríem que es fes cas a aquestes esmenes que
avui hem presentat.

Però em reafirmaré en el que he dit abans, Sr. Conseller,
crec que aquest debat hauria de servir per alguna cosa més que
per mostrar les diferències que tenim els que avui governen i els
que són a l’oposició, crec que hauria de ser un debat molt més
fructífer, que donàs més contingut, però que servís d’alguna
manera perquè la feina que també fan els diputats que són a
l’oposició poguessin fer alguna aportació a aquests pressuposts.

Crec que a tots els pressuposts s’hauria d’intentar arribar al
màxim consens, sempre, i això s’ha de fer no quan un no té
majoria, que sempre cerca el consens, crec que s’ha de fer quan
un té una majoria àmplia i es pot permetre no tenir consens.
Però sí hi ha un pressupost que crec que s’ha de consensuar és
aquest, perquè és un pressupost que començaran gestionant
vostès, però que el mes de juny no sabem qui el gestionarà, no
sabem si el gestionarà en aquest cas el Partit Popular o si el
gestionaran altres partits polítics. 

Aposta és que crec que atracar postures, arribar a acords,
d’alguna manera recollir alguna de les iniciatives que duia
l’oposició que segurament de totes les que s’han presentat ni
toca haver alguna de vàlida, crec que demostraria unes ganes
d’intentar arribar a acords i de donar més sentit al Parlament,
perquè si acabam el debat de pressuposts sense que s’aprovi una
sola esmena de totes les que ha presentat l’oposició, crec que
farem un flac favor a la democràcia, però sobretot a aquesta
institució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Torn en contra, Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Veramendi.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, vicepresidente. Bueno, tras el recorrido
monotemático del Sr. Carbonero autojustificándose de lo que
hizo y no hizo en vivienda y alguna intervención más genérica,
creo que es importante que nos centremos en el objeto del
debate que es el debate segundo de globalidad de la sección 15,
titulada Territorio y Transporte, donde hay un total de 33
enmiendas parciales, menor número que las presentadas el año
anterior, es significativo, se ve que se va apagando el afán
enmendador de la oposición, está bien, especialmente el Grupo
MÉS que ha presentado una solitaria enmienda a toda esta parte
objeto de debate, ya ni los clásicos del tren han entrado, y la
diputada no adscrita que la ha retirado en el debate anterior.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Como ya he indicado otras veces, la cantidad no significa
nada, a pesar de que sean menos enmiendas, porque continúan
con los clásicos de ayer y de hoy, presentan las mismas
enmiendas año a año, estas vuelven cada año por estas fechas
como la Navidad, yo ya las relaciono con Navidad, superando
alguna de ellas ya el trieno, tiene rango, a pesar de que ejercicio
a ejercicio en comisión y en pleno se las motivamos totalmente,
pero a pesar de ello ustedes no se vuelven a salir de su erróneo
guión, que año a año ni revisan ni rectifican, nada, a pesar de
que siempre se lo pido, nuestra argumentación evidentemente
tiene que ser similar.

Miren, continúan un gran número de ellas que vuelven a ni
adaptarse al marco competencial de cada institución, ni al
territorial, siguen sin ceñirse a la respectivas competencias y
ámbitos de cada administración, con el agravante de que tiene
en el grupo el que fue responsable insular de la materia que
acapara mayor número de estas inadaptaciones, la movilidad, en
sus enmiendas, por tanto, las deberían conocer, pero vemos que
a pesar de ello continúan con tal incoherencia.

Otras enmiendas incluso tienen errores, con claramente
partidas que no existen o partidas que dan de baja por cuantías
superiores a lo que realmente está dotada. También nuevamente
dan altas y bajas sin una clara motivación, ni se ciñen a sus
conceptos y programas concretos a pesar de que están
explicados en sus respectivas memorias. En comisión les
recomendé la lectura de tales memorias para mayor
clarificación, pero veo que persiste en su errónea postura,
encima las intentan justificar con sus intervenciones.

Miren, solo quieren presentarlas, aunque sean incoherentes,
erróneas o no posibles, para aparentar que presentan un cierto
número de enmiendas y decir que no se las admite el Partido
Popular, lo demás probablemente poco les interesa, más que
buscar un titular fácil.

Además, al traer usted siempre las mismas enmiendas
obvian las necesidades reales de cada momento, cada
presupuesto que elabora este govern se adapta a los intereses y
necesidades de nuestra comunidad en cada ejercicio económico.
Ustedes siempre lo mismo, las usan siempre, sea el año que sea.

Además otro clásico, se apoyan ustedes en sus respectivas
enmiendas ahora en la oposición, gobernando en la pasada
legislatura era otro cantar, como les dije en la oposición ustedes
eran auténticos reinos de taifas.

Pasaré nuevamente a analizar cada enmienda agrupándolas
por materias o por quien la ha presentado, antes decir que
vemos que este año no manifiestan interés en temas de territorio
y de carreteras, no han presentado ninguna enmienda al
respecto. Creo que es significativo.

En vivienda y arquitectura, lo mismo, las enmiendas RGE
núm. 10762 y 10763 del Grupo Socialista, no recuerda el Sr.
Carbonero cómo dejó esta área y lo que hizo, yo le pido un poco
de seriedad en los debates cuando salga, usted era el conseller
en el anterior govern, es que es de traca lo que hoy ha explicado.
Miren, desde el año 2012 su presupuesto, el actual, ha tenido
que destinarse a cubrir la deuda acumulada en concepto de
ayudas correspondiente al exceso de compromisos asumidos por
el anterior govern, o sea, por usted como máximo responsable
político, y ahora esto, es que es difícil de entender.

Aun así, durante los años 2013 y 2014 el IBAVI ha aplicado
el Plan de protección de alquiler social, ofreciendo sus
viviendas protegidas en alquiler a un precio por debajo de lo
normal a todos los ciudadanos con dificultades económicas que
lo han solicitado, además de aprobarse el Plan de no desahucios.

Respecto al plan estatal será de aplicación el 2015
contemplando entre otras ayudas para facilitar el acceso al
alquiler en sectores de población con escasos medios
económicos. Por este motivo los fondos autonómicos se han de
destinar a ayudas a cubrir necesidades de los ciudadanos que no
contempla el propio plan estatal, además en la primera
enmienda suya, en el concepto número 11 señalan una partida
de baja que no está dotada con la cuantía que usted dice, es una
fantasía. Ven los errores y las enmiendas del diputado no
adscrito, otro clásico en clave de su interés, como dijo en
comisión, más preocupado en ver qué hace una diputada del
Partido Popular que en verdad interés en la materia. Por cierto,
curiosamente el Grupo Socialista que gobierna tal municipio no
la presenta, es muy significativo. 

Además, nuevamente pretende reducir la partida destinada
íntegramente a ayudas a la vivienda, no creo que sea posible.

En recursos hídricos, que el Sr. Carbonero ni mutis, no ha
existido, más de los mismo, del Grupo Socialista la 10844, da
una partida de alta que no existe, ¿ven los errores que no han
repasado y les dije que los repasaran? Además, la partida que
pretenden dar de baja está destinada al pago de deuda pública,
necesario, estando el ministerio buscando la mejor solución para
realizar estas actuaciones. La RGE núm. 10790, 10795, 798,
10801, 802, 806, 807 y11082 del Grupo Socialista y la 11117
del diputado no adscrito, como otros años, esta partida está
destinada a la amortización de préstamos adquiridos por
ABAQUA en anteriores legislaturas, es prioritario asumir estos
pagos antes de hacer nuevas actuaciones. Se llama prudencia
esto.
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La RGE núm. 10792 a 10794, 10797, 10799, Grupo
Socialista, y las RGE núm. 11093, 11115 y 11129 del diputado
no adscrito, decir que todos los expedientes de saneamiento y
explotación del canon de saneamiento son prioritarios. Para este
canon existen más solicitudes que partida presupuestaria, siendo
imposible asumir todas las peticiones.

La RGE núm. 10957 del Grupo Socialista, lo mismo, no la
repasan, el presupuesto propio contempla una partida con un
importe superior al que ustedes proponen. Menuda
incoherencia, proponen ustedes menos que lo que asigna el
presupuesto. Además, tal como se ha hecho este año, también
se hará un esfuerzo extra para la limpieza de los torrentes.

O la RGE núm. 10800, que intenta incluir vía enmienda una
actuación que ya está prevista en ABAQUA en un plurianual
del 2014. Les recuerdo que este Govern hace un gran esfuerzo
inversor en saneamiento, depuración y suministro de agua, lo
que no hizo el anterior Govern, superándose así
progresivamente el no óptimo estado en que tenían tales
infraestructuras y la realización de nuevas. Así en 2015 se
incrementa un 35% el presupuesto destinado a saneamiento y a
depuración de agua.

En transporte público, que tampoco ha existido para el Sr.
Carbonero, nuevamente mezclan competencias institucionales,
mezclan transporte público ferroviario con transporte público
por carretera y mezclan competencias territoriales, islas e
instituciones. Yo creo que esto es, ya se lo he dicho, ya es
surrealista esto, pero bueno, seguiremos debatiendo. El
conseller insular de Movilidad, su diputado del Grupo Socialista
se lo debe explicar supongo. Además, ahora con el agravante en
tema de dotación a los consells, de que incluso se tiene
aprobada la Ley de financiación definitiva de los consells. Que
també en comisión recomendé su lectura, les solucionaría
dudas, no lo deben haber hecho o no quieren, porque siguen
igual.

En el caso de las enmiendas del Grupo Socialista de la RGE
núm. 11075 a la 11078 y RGE núm. 10796 y 11109 del
diputado no adscrito, Serveis Ferroviaris de Mallorca no tiene
competencia en transporte por carretera, pero en ninguna de las
islas.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Además SFM necesita todo su presupuesto, más como lo
dejaron la pasada legislatura. Encima, continúan queriendo
reducirle partidas necesarias. Hay que invertir en tren, pero yo
reduzco la partida. Esto es surrealista. 

(Remor de veus)

El Grupo Socialista habla de líneas y frecuencias de
autobuses, enmienda RGE núm. 10960. Les recuerdo que este
Govern implantó un Plan de eficiencia del transporte público de
autobuses, porque de la pasada legislatura dejaron un sistema
costoso, sobredimensionado y desequilibrado. Habiéndose ahora
conseguido transportar, como bien ha vuelto a decir el conseller,
más pasajeros con un menor coste público, pese a quien le pese,
son números, un plan además flexible. 

Además llegan a proponer, enmienda RGE núm. 11956, un
estudio, supongo que con Tipp-Ex, no original y que no
aparezca, como parece ser que tienen experiencia los socialistas
en Menorca, sobre su tren de Llevant.

(Remor de veus)

Cada año una ocurrencia para aparentar sólo en Navidades
interés. Estudios los necesarios, no gastarse lo que gastaban en
estudio la pasada legislatura estudiando incluso lo que ni
siquiera tenían financiación para hacerlo. O el estudio les decía
que era inviable, pero eso sí lo pagaban.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor! De veres és que no sent res!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a ver, que yo me aclare. Pusieron en marcha, sin
estudio de demanda y financiación, su costoso tren de Llevant,
gastaron lo que gastaron y que este Govern ha tenido que pagar
y dar una solución, y ahora el Grupo Socialista, 7 años después,
propone un estudio al respecto. ¿Ven otra vez como lo pusieron
en marcha sin saber nada de nada? Es lamentable. 

O el diputado no adscrito, que nos propone, enmienda RGE
núm. 11092, la electrificación de un tramo de la red ferroviaria,
sin decir de dónde pretende sacar la partida que propone de baja.
Ya que esta cantidad tan sólo puede salir de las amortizaciones
de préstamo. Y no es posible desatender sus pagos. Le recuerdo
que este Govern ha ejecutado ya una parte de esta
electrificación. La electrificación es prioritaria, cuando haya
disponibilidad, ya lo era para el...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer per favor!

Sr. Pastor!
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...Grupo Popular en la pasada legislatura en la oposición,
como bien el diputado no adscrito conoce...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, Sr. Pastor, per favor, silenci! Senyors diputats,
deixin intervenir, no se sent res, però res, de veres, supòs que és
el que volen, però això no és el que toca. Deixin intervenir.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Como decía, la electrificación
ferroviaria es prioritaria para el Grupo Popular y he dicho, como
el diputado no adscrito sabrá, y por cierto, ha mencionado que
lo llevó a pleno, llama la atención que primero presente las
enmiendas en el Parlamento y después lo lleve al pleno de su
municipio. Por consiguiente les dio lentejas.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor! Sr. Pastor no pot intervenir. No pot intervenir.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y por último, la única enmienda del Grupo MÉS, muy
genérica, que obvian también las competencias y las dotaciones
establecidas en la reciente Ley de financiación definitiva de los
consells. Además de no concretar la partida de alta y que la
partida que propone de baja está destinada al pago de la deuda
pública.

Recordarles que sean conscientes del esfuerzo de este
Govern por continuar en la mejora, potenciación y hacer
sostenible y de mayor calidad un servicio público esencial como
es el transporte público, que el anterior Govern dejó lastrado.
Ustedes pocas lecciones pueden dar también en transporte
público. Y además no hacían curiosamente ahora lo que ahora
piden vía enmiendas. Por consiguiente, más coherencia.

(Remor de veus)

Por ello, tras analizar enmienda por enmienda y volver a dar
las motivaciones de cada una de ellas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi vaya terminando por favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

..., por las cuales no es posible admitirlas, las rechazaremos
nuevamente. El siguiente presupuesto ya será otra legislatura,
con otro Govern, pero no duden que seguramente o seguro que
será el Partido Popular presidido por el presidente Bauzá.

(Remor de veus)

Como continuarán en la oposición...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...esperemos, esperemos que los que estén de ustedes, no nos
continúen trayendo las mismas enmiendas. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, quan hi hagi silenci començarem.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, si no hi ha silenci no faig comptes
començar. Ho tenc claríssim, no tenc pressa.

Procedim a la votació. Començam pel debat número 9, de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, amb les seccions i entitats afins.
Començam a votar. Votam.

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

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 i 25 a favor.

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.

Debat número 12 de globalitat, agrupació de la secció 15,
Territori i Transports, amb les seccions i entitats afins. Passam
a la votació.

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

S’aixeca la sessió fins demà el matí, a les nou del matí.
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