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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió d’avui. I en

primer lloc els demanaria si hi ha substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Laura Camargo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam el debat número 6 de totalitat i

globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques amb les seccions i entitats afins.

Esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular, secció

14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, esmena

RGE núm. 9130. Secció 05, Consell Econòmic i Social, esmena

RGE núm. 9131. Secció 32, ens territorials, RGE núm. 9132.

Secció 35, fons de contingència, RGE núm. 9133. Secció 50,

Agència Tributària de les Illes Balears, RGE núm. 9135. Secció

78, Escola Balear d’Administracions Públiques, RGE núm.

9134. Secció 10, Gestió d’Emergències de les Illes Balears,

RGE núm. 9136.

Esmenes parcials per part del Grup Parlamentari Popular,

secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,

al programa 124A, cooperació i relacions amb els ens

territorials i relacions interadministratives, esmenes RGE núm.

9325, 9326 i 9324. Al programa 222B, d’activitats

classificades i espectacles, esmenes RGE núm. 9327 i 9328. Al

programa 222C, d’actuacions de policies, esmenes RGE núm.

9330 i 9329. Al programa 223A, emergències, esmenes RGE

núm. 9331, 9332 i 9333. A la secció 32, ens territorials, al

programa 912A, transferències a corporacions locals, RGE

núm. 9470, 9471 i 9472, 9295, 9299, 9382, 9428, 9429, 9430.

Secció 34, deute públic, al programa 11A, deute públic, RGE

núm. 9367, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438 i 9439.

Secció 35, fons de contingència, al programa 674A, fons de

contingència d’execució pressupostària, esmenes RGE núm.

9294, 9312 i 9335.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, tenim a la

secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,

al programa 124A, cooperació i relacions amb els ens

territorials i relacions interadministratives, esmena RGE núm.

9560.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i per un temps de

deu minuts té la paraula el representant del Grup Parlamentari

Popular Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el que fa referència a la

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, nosaltres

hem fet esmenes a la totalitat i fem també esmenes parcials. I

fem esmenes a la totalitat per un seguit de qüestions que per a

nosaltres són molt importants, nosaltres consideram que aquests

pressuposts segurament són els pressuposts que més estan

agredint els ajuntaments, són els grans oblidats d’aquests

pressuposts: no compleixen amb la Llei de capitalitat;

redueixen fortament l’aportació al Fons de cooperació

municipal. També són uns pressuposts negatius per als consells

insulars i són negatius perquè no hi ha cap tipus de partida de

devolució als consells insulars de les bestretes a compte del

finançament dels consells. No compleix tampoc amb el que fa

referència a la Llei de finances, quant a l’import del Fons de

contingència. És a dir, en conjunt som davant d’uns pressuposts

que són totalment negatius per als consells i per als

ajuntaments, castiguen especialment els ajuntaments.

Hem de recordar que els consells insulars, és cert que

pateixen un increment de les aportacions, però convé recordar

per què es produeix aquest increment i aquest increment es

produeix, fruit de què existeix en aquests moments una Llei de

finançament de consells insulars, que va aprovar el Partit

Popular l’anterior legislatura, amb el vot contrari dels qui en

aquells moments formaven part de l’oposició, el Grup MÉS i

el Grup Socialista. I aquesta llei obligava el Govern a

incrementar les partides destinades als consells insulars, amb la

mateixa proporció en què pujava el conjunt del pressupost. I

per açò el Consell Insular de Mallorca rebrà 19,2 milions més;

Menorca 4,7 milions més; Eivissa 5,2 i Formentera 0,5. No és

perquè hi hagi una especial predilecció per als consells insulars,

no perquè el Govern sigui un poquet més generós amb els

consells insulars, sinó perquè està obligat per llei a incrementar.

Però s’oblida dels 144 milions que hi ha pendents de pagament

de les bestretes. Nosaltres fem una esmena de 3 milions

d’euros, precisament, per pagar aquestes bestretes, que des de

l’any 2009, també amb el segon pacte de progrés, no es

pagaven aquestes bestretes.

I per tant, podem dir que hi ha dos grans blocs. Un primer

bloc d’esmenes que donen suport als ajuntaments, són esmenes

que incideixen en millorar les aportacions i el finançament dels

ajuntaments. I un altre gran bloc que són ajudes als consells

insulars. Entre d’altres tenim per exemple, una partida general

de 70.000 euros per a millores de finançament als ajuntaments.

Tenim una altra partida de 17.103.000 euros de compliment de

la Llei de capitalitat, una gran oblidada en aquests pressuposts.

Tenim una altra partida de 600.000 euros per al fons de

cooperació municipal. A mi m’agradaria recordar el que deien

a l’anterior legislatura perquè el Partit Popular havia davallat

una miqueta el Fons de cooperació municipal, en aquests

moments l’han davallat en 600.000 euros aquest fons de

cooperació municipal i aquí no passa res. Nosaltres fem aquesta

esmena precisament per recuperar almenys el mateix nivell que

hi havia a l’anterior legislatura.

Fem també una esmena de 30.000 euros per a la redacció

dels plans de protecció i seguretat realitzats a ajuntaments.

60.000 euros per a un programa informàtic de gestió de la

policia local de les Illes Balears. També 250.000 euros per
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crear una línia d’ajuts als ajuntaments turístics, que tenen

especials problemes a l’hora de cobrir les seves plantilles en

temporada alta i atendre la seguretat del municipi a les zones

turístiques. 90.000 euros per reforçar la partida de transferència

de capital destinades a ajuntaments per a emergències. 125.000

euros per un seguit de partides a diferents ajuntaments per

finançar el 50% de projectes de concessió de microcrèdits als

ajuntaments de més de 25.000 habitants. Tenim també altres

esmenes, com per exemple una d’1 milió d’euros per dotar el

Pla de prestacions bàsiques als ajuntaments. Açò seria el bloc

que fa referència a millores de finançament, o de millores en

general dels ajuntaments.

Una altra per als consells insulars. En tenim una d’afectació

d’1 milió d’euros per a la millora del transport públic a l’illa de

Menorca. Una altra d’1 milió d’euros a l’illa d’Eivissa. I una

altra de 100.000 euros a l’illa de Formentera. En tenim una de

3 milions d’euros precisament, és la que havia comentat

anteriorment, per a devolució de bestretes a compte del nou

sistema de finançament dels consells insulars. En tenim una

altra de 2 milions d’euros d’afectació per al Consell Insular de

Mallorca, perquè adquireixi l’edifici Es Sindicat a Felanitx. En

tenim una altra de 400.000 euros, són aportacions que es farien

també al Consell Insular de Mallorca, en aquest cas, provinent

del fons de l’impost de turisme. Tenim aquí una qüestió

importantíssima, tenim 50 milions d’euros d’ingressos

provinents de la famosa ecotaxa, però després no es veu

traslladat a cap lloc dels pressuposts, on aniran aquests fons

que en teoria han de ser finalistes; nosaltres fem aquí unes

primeres idees, 400.000 euros que vagin precisament per

millorar el producte turístic de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa

i de Formentera. Aquestes quant a millores als consells insulars.

Després tenim altres esmenes soltes, diríem, de diferents

temàtiques; una, molt important, una de 340.838,66 euros, i açò

és el pagament d’una sentència judicial pel sobrecost de les

obres del Palau Saura de Ciutadella, i a més a més hem de

recordar que aquí hi ha un acord unànime del Ple de

l’Ajuntament de Ciutadella perquè aquest pagament, que en

teoria hauria de recaure sobre el Govern balear, el faci efectiu

el Govern balear, i que no recaigui sobre les arques de

l’Ajuntament de Ciutadella, que en aquest cas no té cap tipus

de responsabilitat sobre aquest sobrecost.

Després tenim altres esmenes soltes, diríem, de diferents

temàtiques; una, molt important, una de 340.838,66 euros, i

això és el pagament d’una sentència judicial pel sobrecost de

les obres del Palau Saura de Ciutadella, i a més a més hem de

recordar que aquí hi ha un acord unànime del Ple de

l’Ajuntament de Ciutadella perquè aquest pagament, que en

teoria hauria de recaure sobre el Govern balear, el faci efectiu

el Govern balear i que no recaigui en les arques de

l’Ajuntament de Ciutadella, que en aquest cas no té cap tipus

de responsabilitat sobre aquest sobrecost. 

Una altra esmena és de 35 milions d’euros per cobrir

precisament el fons de contingència i complir per tant la Llei de

finances. Una altra de 70.000 euros per finalitzar i també per

millorar el centre d’emergències de Menorca ubicat en el

polígon d’Es Mercadal. Una altra de 100.000 euros per adequar

les instalAlacions de Sa Coma a Eivissa, perquè s’adeqüi una

zona per poder acollir els efectius de la UME en cas d’haver de

traslladar efectius o material a Eivissa. I també una de 60.000

euros per a la posada en funcionament del Registre d’activitats

de les Illes Balears i oficina virtual prevista en els articles 32 i

33 de la Llei 7/2013. 

Totes són esmenes que van en un sentit positiu, esmenes

que segurament a alguns els podran agradar i a altres no els

agradaran, però que estam disposats a transaccionar. És a dir,

si pel que sigui agafam..., és a dir, una esmena agafa d’una

partida que hi ha un grup que no li agrada que agafi d’aquella

partida, estam disposats a transaccionar, però jo crec que aquí

hem de tenir en compte l’esperit d’aquestes esmenes. L’esperit

és, per una banda, complir amb la llei, la Llei de capitalitat i la

Llei de finances, i per altra banda donar el just i merescut

suport als ajuntaments i als consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari Mixt

intervendran els dos diputats? Bé, idò té la paraula el Sr.

Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Nosaltres tenim una sola

esmena en aquest capítol dels pressuposts; l’esmena té a veure

amb la Llei de capitalitat, és una proposta realment -així la

presentam- realment com a simbòlica, simbòlica perquè el que

realment ens proposem és d’arribar un poc més enllà dels 5

milions; n’hi havia previstos em pareix uns 4 i escaig en el

pressupost, un escaig llarg; hem augmentat fins a 5.000 i poc,

no evidentment perquè considerem que això és suficient, ja que

com tothom sap la part, diguem, el compromís del Govern en

aquest cas amb l’Ajuntament de Palma és de transferir aquests

30 milions d’euros anuals, però sí per posar l’accent justament

sobre la necessitat que aquesta llei de capitalitat es compleixi.

Després de la presentació d’aquesta esmena hi ha hagut

novetats en aquest terreny, pareix que s’ha ampliat la quantitat,

tampoc no sabem molt bé d’on sortirà però en principi aquesta

és la voluntat, i la nostra esmena té doncs, encara que aquest

valor simbòlic, aquesta finalitat.

Coincideix amb una esmena del Partit Popular en aquest

sentit; el que passa és que nosaltres, quan veim l’esmena del

Partit Popular, en què els doblers surten del deute, i pensem

quina és la postura que té el Partit Popular sobre el compliment

del deute, això ens resulta un poc sorprenent. Nosaltres hem

intentat, és ver, no treure-li 7 milions de partides, sinó treure’n

només 250.000 euros, i 7 milions no ho hauríem aconseguit

probablement sense tocar el deute. Però, clar, veim aquí una

contradicció entre una cosa i l’altra, no podem estar dient que

el deute és intocable, que realment l’hem de pagar, etc., etc., i

després fer moviments que van reduint aquest deute durant el

tràmit d’aquests pressuposts.

D’aquí ve que davant, evidentment, la impossibilitat

d’alliberar 25 milions o el que sigui d’aquests pressuposts per

fer-los anar cap aquesta llei de capitalitat, que creim que

realment s’ha de complir, entre altres coses perquè les coses
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compromeses s’han de complir, nosaltres hem fet aquesta

aportació merament simbòlica, que efectivament no basta per

a res però com a mínim recorda que tenim aquí un deute

pendent amb l’Ajuntament de Palma.

En tot cas les consideracions sobre altres esmenes m’estim

més fer-les llavors, en un segon torn.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn en contra, i per part del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.

Aguilera per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no ha presentat

cap esmena a aquesta secció d’Hisenda i Administracions

Públiques, i a nosaltres, com en altres comissions, la feina ens

ha superat i segurament pròximament en tindrem alguna, per no

dir un grapat molt important en determinades seccions. 

Només el PP n’ha presentat un grapat important, i el Sr.

Pericay ha fet referència a la seva. Per intentar..., o almenys al

nostre grup parlamentari ens ha cridat l’atenció que el PP

presenti quatre esmenes dins aquesta secció per millorar el

transport. Hem de recordar al Sr. Camps que justament la

setmana passada en ponència varen aprovar tres partides per a

les tres illes corresponents, per a Eivissa, Menorca i

Formentera. Per tant nosaltres pensem que amb això el Govern

ha fet un esforç per intentar millorar el transport, encara que

sabem perfectament que aquestes tres illes ja en el seu moment

es va parlar de la mancança que tenim de transport públic, i

avui no pertoca o no voldria emprar massa temps. 

Sí que volia també destacar que ens crida molt l’atenció que

hagi presentat nou esmenes iguals, concretament llegeixo el

concepte: finançar el 50% del projecte de la concessió de

microcrèdits d’un determinat ajuntament. Sr. Camps, la resta

d’ajuntaments de les Illes no són importants?, o és que només

són els que vostès governen o tenen algun interès al respecte?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Més de 25.000. Perfecte, idò aquí tenim ja la contestació al

respecte. Tenim molt clar que l’emprenedoria, no?, i sobretot

moltes vegades parlam de model productiu, avui tampoc no

pertoca parlar d’això, però sí que tenim molt clar que ajudar

aquelles persones que volen desenvolupar nous negocis, noves

idees, i sobretot en aquelles illes, Eivissa i Formentera, ho

tornem de dir, que moltes vegades tot aquest tipus d’ajuda

moltes vegades no arriba, i no tenim, ni des d’Europa, ni des de

Madrid, ni des del mateix govern, ajudes o almenys els

mecanismes necessaris per poder desenvolupar determinats

projectes. Per tant pensem que, bé, seria en un altre moment,

però bé, hem de prioritzar en aquests pressupostos i tenim clar

en el sentit que ja hem comentat (...) un moment per a nosaltres

sobre educació, sanitat, serveis socials, etc., etc.

També tant el Sr. Pericay com el Sr. Camps han fet

referència a la Llei de capitalitat.  Moltes vegades veiem, o

almenys els que hem aterrat nous dins aquest parlament, que

molts dels compromisos que s’han heretat d’anys enrere no es

materialitzen i tenim deutes, i tenim incompliments, i feim

referència a lleis que nosaltres mateixos hem elaborat, etc., etc.

No ho sé, sincerament, a veure si algun dia la ciutadania veu

que realment nosaltres, com a poder legislatiu, a l’hora de fer

lleis serveixen i tenen una utilitat, perquè dedicar i passar

mesos per crear, elaborar aquestes lleis, si finalment no tenim

els doblers necessaris o els instruments per poder desenvolupar,

executar, controlar, etc., etc., idò sincerament estem perdent el

temps, no? I en aquest cas, en el cas de l’Ajuntament de Palma,

d’aquesta llei a què feim referència, sabem que aquests dies el

Govern s’ha reunit i sembla ser que ha arribat a un acord per

elevar aquesta quantitat, i segurament que a poc a poc per a

l’any següent o els pròxims anys segurament a poc a poc

tindran la part corresponent, però sabem, i ho recordem i ho

fem present una altra vegada més, que no només és

l’Ajuntament de Palma ni l’illa de Mallorca, sinó que hi ha tres

illes més i desenes de municipis que sincerament necessiten

més inversió, i aquest matí i molts de dies ja hem parlat de la

falta de finançament al respecte. No voldria enrotllar-me més

sobre això.

Nosaltres ens alegrem, i el Sr. Camps ho ha reconegut, que

aquests pressuposts recullen un increment en les transferències

als consells, sobretot per a Eivissa, Formentera i Menorca, en

el seu moment ja és una herència, i no agrada aquesta paraula,

però venim a recordar i fer present les necessitats de les

diferents illes, veient que quan es varen transferir als diferents

consells determinades competències, es varen dotar malament

i moltes vegades hem d’anar fent nyaps, literalment, firmant

convenis, moltes vegades endeutant-se, o en aquest cas els

consells i fins i tot els ajuntaments, fent convenis per a

determinades qüestions, temes, necessitats, que en principi

hauria de ser el Govern balear el que hauria de facilitar els

doblers.

Per tant, demanem al Govern, encara que no és el moment

aquí, però sí que sincerament d’intentar, com el Sr. Camps ha

comentat també, que s’incrementin les corresponents partides

per a les diferents administracions públiques. Però també no

ens podem oblidar que des de Madrid molts d’aquests doblers

s’han perdut, no han arribat, s’han deixat estar, etc. Per tant,

hem de..., una mica com a representants i com a ciutadans de

vegades d’escoltar durant aquests mesos que portem aquí, que

determinats fons estatutaris, que determinats convenis de

carreteres, etc., no arriben els doblers, sincerament, ens fa molt

tristos a tots nosaltres.

I en principi ja no vull dir res més, després faré algun

comentari més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres dir que en

principi respecte la totalitat que el pressupost de la Conselleria
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d’Hisenda, les seves seccions, com totes les conselleries no

socials, estan molt ajustats, això fa difícil moure partides

perquè tot el pressupost de la conselleria està molt ajustat.

Jo sí vull dir un parell de coses. Respecte la Llei de

finançament dels consells insulars, evidentment podem

discrepar sobre si la llei és millor o pitjor, o si al Partit Popular

li agrada més i a nosaltres ens agrada manco, el que està clar és

que la Llei de finançament dels consells insulars no produeix

euros en si mateixa, vull dir que no es pot fer una transferència

als consells insulars en base a uns euros que s’inventi la Llei de

finançament dels consells insulars, els euros han de sortir de

qualque banda. I en aquest cas els euros que es destinen al fort

increment que es destina als consells insulars ve de la pujada de

les mesures tributàries que ha pres el Govern i que proposa en

aquest projecte de llei. Per tant, evidentment es tracta de

respectar la Llei de finançament de consells insulars que està

aprovada, però els doblers surten de qualque banda, no surten

de la pròpia llei, la llei no crea doblers.

Després dir que hi ha un seguit d’esmenes que ha fet

referència respecte del finançament dels microcrèdits. Creim

que ja hi ha un instrument, ja existeix un instrument que es

dedica a aquest tema, que és l’ISBA i la transferència que fa a

l’ISBA el Govern de les Illes Balears enguany era de 800.000

euros i en el pressupost de 2016 és d’1.500.000 euros. Per tant,

creim que el Govern amb aquesta transferència que fa per al

funcionament de l’ISBA creim que compleix..., el Govern és

soci d’ISBA i creim que amb aquesta aportació compleix

aquesta finalitat i creim que és l’ISBA l’instrument adequat per

poder realitzar aquestes polítiques.

Hi ha un seguit d’esmenes dedicades a finançament dels

consells insulars i de l’impost turístic. Nosaltres entenem que

les esmenes no són acceptables perquè van en contra de la Llei

de finançament dels consells per una banda, per l’altra hi ha un

avantprojecte de llei que s’està tramitant, que és l’impost

d’estades turístiques i en tot cas quan la comissió que preveu

l’avantprojecte, a l’espera de com quedi el text definitiu

després de la tramitació parlamentària, seran els consells els

que presentaran tal com està pensat ara mateix, ja dic a falta de

la tramitació parlamentària, seran els consells els que

proposaran aquells projectes que creguin més oportuns.

Ho ha comentat ja el company de Podem, però vull reiterar

respecte les esmenes RGE núm. 9470, 9471 i 9472, que en

ponència es varen aprovar un seguit d’esmenes ja destinades a

millorar la dotació de transport públic. Crec que s’ha fet un

esforç ja en aquest aspecte. Evidentment també ens sobten les

esmenes que van dirigides al capítol 9, sobretot que les defensi

aquí el Sr. Camps, que és el defensor del compliment de

l’objectiu de dèficit, que acceptar aquestes esmenes suposaria

aprovar, per exemple si acceptéssim l’esmena de 17 milions

d’euros a la Llei de capitalitat, podríem aprovar un pressupost

amb un objectiu de dèficit del 0,35 enlloc del 0,30. Per tant,

incomplir la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat

financera i per tant, uns pressuposts que podrien ser impugnats

i tombats. Per tant, no compartim evidentment aquesta... i ens

estranya que sigui el Partit Popular que ho defensi. Igualment

els 35 milions d’euros que van dirigits al fons de contingència.

Després també un comentari sobre el tema de la policia

turística. Va ser el Partit Popular el que la passada legislatura

va canviar el fons que anava dirigit al finançament de les

policies turístiques. Era un fons que finançava únicament els

policies turístics dels municipis turístics i aquest fons se va

canviar per finançar en general les policies municipals i els

policies turístics van passar a ser només una part d’aquest fons.

És a dir, tots els municipis es podien acollir no només per pagar

despeses de personal, de policies turístics, sinó també per a

despeses d’equipament, inversions en vehicles i tot això. Vull

dir que la quantitat que es pressuposta enguany és pràcticament

idèntica a la de l’any passat i, en tot cas, crec que el Govern

s’ha de plantejar si seguir amb aquest model que va canviar el

Partit Popular, o si continuar el model anterior, que té els seus

avantatges i inconvenients. Evidentment el model actual que va

posar el Partit Popular va perjudicar els municipis turístics, que

varen passar a rebre manco quantitat que la que rebien abans,

però va beneficiar els municipis d’interior evidentment que

varen passar a tenir més finançament per a les policies

municipals.

I això crec que és tot. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Bé, nosaltres des d’El Pi en aquesta

Comissió d’Hisenda no hem presentat cap tipus d’esmena. Sí

que comentaré una miqueta les del Partit Popular.

Ens agradaria separar-ho en tres blocs. Per una part diria les

que sí aprovarem, que són les RGE núm. 9325, 9324, 9328,

9332 i 9333. Són les que fan referència a augmentar la partida

destinada als ajuntaments, al fons de cooperació municipal. Sí

que és cert que tots els municipis, com totes les

administracions, també consells i Govern, necessiten més

doblers, necessiten més dotació. Si hi hagués un finançament

així com pertoca ajudaria molt, però els municipis sempre són

els darrers que reben i per tant, a aquestes sí que les donaríem

suport.

El tema de les ajudes per redactar plans de protecció i

seguretat als ajuntaments. La finalització del centre

d’emergències de Menorca, a Es Mercadal. I les transferències

de capital a ajuntaments per a emergències.

Per altra banda tot el tema de finançament de microcrèdits,

emprenedors, aquestes ajudes del 50%, sí que per ventura és

cert que són els municipis de més de 20.000 habitants, però no

tots aquests ajuntaments per ventura donen aquest tipus

d’ajudes, i altres més petits les poden donar. Per tant en aquest

sentit aquestes esmenes, la 9367, la 9432, la 9433, 9434, 9435,

9436, 9437, 9438 i 9439, les votarem en contra.

Per altra part, les altres, com he dit, sabem que pertot hi ha

necessitats, tant en el transport de totes les illes, com per
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unificar programes, com..., però en aquest cas ens abstendrem

i serà el Govern amb les diferents accions que actuarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. MÉS per Menorca votarà en contra, però

realment és que tot el que es pugui exposar ho han exposat els

meus companys.

Sí, també vull remarcar el que han comentat sobre el deute;

també ens ha resultat molt sorprenent que volguessin agafar

doblers d’allà. El tema dels ajuntaments el meu company també

ja ho ha explicat, (...) les línies de subvencions d’ISBA, i poca

cosa més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte de les esmenes a la totalitat

no hi entraré perquè supòs que les discutirem en plenari, però

evidentment hi votarem en contra. 

Respecte de la resta, Sr. Camps, la meva capacitat de

sorpresa amb vostè és com l’univers, està en constant expansió.

Ha dit literalment, ha dit el següent, ha dit el següent: “els grans

castigats d’aquests pressuposts són els consells”, per, al cap de

cinc segons després dir que pujaven 30 milions d’euros, però

que tot era d’una llei del PP que l’oposició havia votat en

contra. Amb aquestes dues premisses només hi ha una

conclusió lògica, i és que la Llei del PP perjudicava greument

els consells insulars, per això la vàrem votar en contra. Ara ens

hauria d’explicar per què la varen votar a favor. Amb aquestes

dues premisses... Vostè ha dit: “aquests pressuposts castiguen

greument els consells, i compleixen la llei augmentant 30

milions, que no és mèrit del Govern, és mèrit del PP que va fer

aquesta llei”. Ergo la llei del PP castiga greument els consells,

només hi ha aquesta conclusió lògica. Per això dic que sempre

em sorprèn, però en fi...

En tot cas una cosa sí és clara, i ho ha dit el Sr. Reus: la llei

diu que les transferències als consells seran incondicionades,

per tant no les podem afectar perquè són, com la seva pròpia

paraula indica, incondicionades, és a dir, no condicionades, per

tant poden fer el que vulguin els consells. Podríem fer una PNL

per instar els consells a gastar part d’aquests crèdits en ics, el

que sigui, nosaltres els podem instar, però nosaltres no podem

afectar la partida perquè la mateixa llei que vostè va votar a

favor diu que són transferències incondicionades. Per tant amb

això, encara que volguéssim, no les podríem..., si no volem

incomplir la llei.

Respecte de la Llei de capitalitat, dos detalls, perquè

evidentment jo no podria estar de no parlar de la Llei de

capitalitat. N’he parlat tant, ja, a l’ajuntament... Miri, primer

crec que ja hi ha acord, ja hi ha acord entre l’ajuntament i les

altres institucions, que recordem que no només és el Govern de

les Illes Balears, la Llei de capitalitat parla d’institucions

supramunicials, aquí també hi ha els consell insular; ja han

arribat a un acord, segons tenc entès, que es materialitzarà en

el si del Consell de capitalitat crec que al llarg de la setmana

que ve, per tant abans del plenari sabrem cap on va aquest

acord, si no ho tenc mal entès, eh?, però el que sí suposarà és

que per primera vegada els darrers cinc anys, és a dir, la darrera

legislatura, zero euros de lliure disposició per a l’Ajuntament

de Palma. Això amb aquest acord canvia, això és un abans i un

després. Bé, abans ja hi havia la Llei de capitalitat que (...)

l’Ajuntament de Palma, amb el Partit Popular es va aturar, per

tant el gran perjudicat no era l’ajuntament, i ara no torna a ser

l’ajuntament perquè hi tornarà a haver inversions de lliure

disposició.

Vull dir també que de la lectura d’aquest pressupost no es

pressuposa que la Llei de capitalitat s’incompleix, en absolut,

perquè aquí territorialitzats hi ha més de 30 milions d’euros en

inversions. És vera que nominativament en llei de capitalitat hi

ha 5 i busques, n’hi ha més de 5 perquè hi ha el fons de

contingència més els pluriennals que també s’han d’imputar,

però la resta és el si del consell de capitalitat que ha de decidir

on van les inversions. Si aquest consell de capitalitat validàs les

inversions que estan territorialitzades en aquest pressupost, la

Llei de capitalitat seria complida en tota la seva extensió; ara,

seria difícil que l’Ajuntament de Palma acceptàs que no pogués

triar cap inversió, això també li ho reconec.

De totes maneres, si van -que és possible que ho hagin fet

ja- si van a repassar qualsevol acta de l’ajuntament, que a més

són literals, per tant, llevat de qualque barrabassada que deia de

tant en tant, solia dir les coses que trobava i ara diré el mateix:

jo quan reclamava, i fins i tot reclamava a l’ajuntament que

posàs un plet al Govern, eh?, cada intervenció que feia de la

Llei de capitalitat reclamava això, però sempre instava el Sr.

Isern, que era el batle aleshores, a demanar la Llei de capitalitat

sempre lligada als fons estatutaris, però jo era conscient que la

comunitat autònoma, el Govern, no tenia els recursos suficients

per destinar a Palma íntegrament. Ara, és que el Sr. Bauzá

perdonava directament els fons estatutaris, i això sí que era

imperdonable, perquè aquí no només eren afectades les Illes,

sinó també indirectament l’Ajuntament de Palma.

Bé, dit això evidentment hi votarem en contra.

Respecte de les bestretes, 140 milions i en fan una de 3

milions, i més treta no sé si és de..., no, no, a poc a poc, a poc

a poc duraran 45 anys, en aquest ritme, en aquest ritme..., vostè

divideix 140 entre 3... No, no, no sé si val la pena esperar que

tenguem nou model de finançament, que tothom hi confia molt,

i facem una estreta i pagar qualque cosa un poc més

significativa, perquè..., en cómodos plazos, eh, Sr. Camps?, en

cómodos, cómodos, però, eh? Jo no ho veuré; potser sí però no

crec que ho vegi.
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Respecte del fons de contingència, dues coses. Bé, primera,

li repetesc el que ja li vaig dir ahir a l’articulat. Quan vostè

parla de dotar el fons de contingència amb 35 milions d’euros,

evidentment opta per la solució fàcil, vostè està obligat a

presentar una esmena per dotar el fons de contingència perquè

vostè presenta una esmena per no allargar l’antiga llei de

finances i anar ja directament a la nova. Per tant està obligat a

presentar una esmena per dotar el fons de contingència perquè

s’anulAlen les ampliacions. Ara, vostè aquí s’atura la feina,

perquè vostè en lloc d’anar al pressupost a reduir 35 milions

d’euros del pressupost se’n va a allò còmode, això m’ho

reconeixerà, Sr. Camps, a allò còmode. Vinga, què és allò

còmode?, tiram de deute, d’amortitzacions, ja espavilaran, ja ho

veurem. Escolti, vostè sap que no es pot; per què ho fa?, perquè

és allò còmode, perquè vostè sap que de despeses d’aquest

pressupost no es poden treure 35 milions sense fer molt de mal.

Vostès estan acostumats a fer  mal, però nosaltres ens vàrem

presentar a les eleccions prometent que no en faríem tant. Per

tant no ens obligui a llevar 35 milions per dotar el fons de

contingència en el pressupost.

Una altra cosa del fons de contingència és que vostès..., i jo

crec, i li ho argumentaré, crec que és un oxímoron, ahir va

sortir en el plenari la paraula oxímoron, el contrari, perquè

vostès proposen afectar el fons de contingència. Escolta, per

definició el fons de contingència són uns doblers que

s’estableixen per afrontar possibles esdeveniments

imprevisibles; si vostè l’afecta no és imprevisible! No, si hi ha

una sentència ja no és imprevisible, però sentències que es

compleixin durant l’execució del pressupost. Això és

imprevisible. Nosaltres no podem preveure si una sentència

serà a favor o en contra; per tant si el mes de febrer ens surt una

sentència en contra a pagar 3 milions d’euros, aquest sí que els

podem treure del fons de contingència. Si ja tenim una

sentència contrària i és ferma, no és imprevisible, ja la tenim

ben prevista, aquesta, i a més no ens podem escapar. Per tant

no s’hauria de poder imputar el fons de contingència.

Bé, després, per anar acabant, faré un resum de les que

potser m’he deixat. De les de capítol 2, de les que detreuen

recursos de capítol 2, també ho ha comentat el Sr. Reus, el

pressupost d’Hisenda evidentment no era una de les prioritats

ni dels acords pel canvi ni d’aquest govern; per tant s’ha vist

reduït el pressupost del capítol 2 d’aquesta conselleria. Per tant

està més que ajustat i no podrem admetre res. Del capítol 9,

evidentment, ja ho he dit, no es poden admetre.

D'afectació, no s’accepten, després proposaré una

transacció d’una esmena que sí podríem arribar a un acord, si

a vostè li sembla bé. Estan incondicionades la resta.

Del tema de finançar el 50% del projecte de concessió de

microcrèdits, nosaltres ja tenim en el pressupost una línia de

subvencions a ISBA. Per tant, votarem en contra.

I la que proposaríem, si a vostè li pareix correcte, ho ha dit

vostè, que estaven disposats a arribar a qualque transacció, és

la RGE núm. 9330, que és la unificació d’un programa

informàtic de gestió de la policia local de les Illes Balears, que,

segons els estudis que ha fet el Govern, n’hi hauria prou que

s’afectassin 40.000 euros per a aquest objectiu. O sigui, que si

els sembla adequat podríem afectar 40.000 euros i donar-la per

bona, si hi estan d’acord, clar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn de rèplica. Té la

paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari Popular,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Acceptam lògicament la

transacció, ens sembla perfecte. I n’acceptam moltes més de

transaccions, de fet és el que he dit abans, és a dir, si pel que

sigui hi ha determinades partides que no interessa llevar-les, o

no interessa posar-les, o interessa fer-ho d’una altra manera,

estam disposats a canviar-ho. I aquí hauríem de saber si per

exemple, posant exemples d’algunes esmenes, si vostès estan

d’acord amb afegir 600.000 euros al fons de cooperació

municipal, que vostès han llevat respecte del que hi havia

l’anterior legislatura, si estan disposats a colAlaborar amb els

ajuntaments amb aquests 600.000 euros. I em diguin com ho

hem de fer i d’on ho hem de treure, és a dir, podem arribar a un

acord en açò. Estan disposats a fer-ho, sí o no?

Estan disposats a pagar el sobrecost de les obres del Palau

Saura de 300.000 i busques d’euros, modificant l’esmena com

sigui, però que açò sigui efectiu i que l’Ajuntament de

Ciutadella, en ple, amb el Partit Socialista, amb el Partit MÉS,

amb el partit Podemos que allà governen, han donat suport a la

proposta que va fer el Partit Popular i el Grup d’UPCM, i que

es facin càrrec d’aquesta partida? Analitzem l’esmena i

canviem-la si fa falta, però estan disposats a fer-ho, sí o no?

Aquesta és la qüestió.

Per tant, nosaltres estam disposats a transaccionar-ho tot i

per tant, si ho hem de llevar de deute ho posarem a una altra

banda, no hi ha cap problema. Ara, que se sorprenguin que els

facem esmenes que detreuen de la partida de deute, quan vostès

a l’anterior legislatura era el que feien habitualment, em sembla

que un poc de coherència haurien de tenir. Sembla que quan un

governa i quan un és a l’oposició, les coses canvien certament.

En qualsevol cas, un altre grup d’esmenes respecte dels

microcrèdits. Que no hi ha tots els ajuntaments, podem posar

els que vulguin. A més, amb els de Podemos sumam majoria

absoluta. És a dir, vostè em digui un altre ajuntament que li

agradaria que ho fessin i fem l’esmena. No hi ha cap problema.

O modificam l’esmena i posam altres ajuntaments, o en posam

més. És a dir, podem arribar a acords i precisament el

Parlament i la comissió són per arribar a acords. I si hi ha

alguns objectius de les nostres esmenes que són positius i que

vostès creuen que són positius, però que formalment no els

agrada perquè ho agafen de deute, perquè ho agafen d’una altra

banda, doncs mirem d’on podem agafar i facem una esmena

que tothom hi estigui d’acord, o que la majoria hi estigui

d’acord. I aquest hauria de ser el sentit d’aquests debats a les

comissions, aquest hauria de ser el sentit, poder arribar a acords

abans que no arribi a ple.

Deia el Sr. Aguilera, que les lleis no serveixen, perquè de

fet, demanam l’aplicació de llei, demanam l’aplicació de la Llei
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de finances que no s’acompleix, demanam que es paguin les

bestretes de 3 milions d’euros per a l’any que ve, ja no dic els

altres anys si n’hem d’afegir més. Però, per descomptat, al

ritme de fer-ho cada any, no arribarem mai a pagar els 144

milions que es deuen. Repetesc, deia que les lleis no serveixen,

però vostè creu que els acords de ple en el Parlament

serveixen? Quan hi ha un acord de ple que es cessin dos alts

càrrecs del Govern i encara són allà en el lloc. Açò també és

una qüestió que ens hauríem de fer mirar, si realment serveix de

res fer el que fem aquí.

La Llei de finançament dels consells insulars. Jo crec que

el Sr. Alcover interpreta qüestions..., no ho sé, jo dic el que dic;

no, no, jo dic el que dic, la Llei de finançament dels consells

insulars que vostès van votar en contra, avui han reportat 30

milions d’euros als consells insulars. Per tant, els que deien que

la Llei de finançament dels consells insulars era negativa eren

vostès, vostès deien que era negativa i per açò hi van votar en

contra, perquè si fos positiva l’haurien votada a favor, o no?

Idò miri per on, aquesta llei tan negativa suposa 30 milions

d’euros més per als consells insulars, tan negativa no serà! Jo

el que sí he dit és que vostès augmenten 30 milions en els

pressuposts per imperatiu legal, no perquè siguin molt

favorables als consells insulars, no perquè els agradin molt els

consells insulars, no perquè siguin molt generosos amb els

consells insulars, per imperatiu legal, perquè hi ha aquesta llei

ineludible que els obliga a afegir en els pressuposts dels

consells insulars 30 milions.

Si pel que fos no s’hagués aprovat aquesta llei, si el vot

contrari seu hagués prosperat, avui tindríem una altra llei, és a

dir, es regiria el finançament amb una altra llei, i avui els

consells insulars no tindrien 30 milions més. Avui els consells

insulars amb els seus pressuposts i amb la forma de fer dels

seus pressuposts no tindrien els 30 milions d’euros. Açò és

segur, açò és seguríssim.

Fons estatutaris. Jo no parlaria de fons estatutaris, quan

vostès van ser els que van gastar 150 milions d’euros de fons

estatutaris per a despesa corrent i va haver de justificar el Partit

Popular aquests 150 milions, a base de pròrrogues, a base de

modificar projectes, a fi de no haver de tornar aquests doblers.

150 milions d’euros que vostès tenien en doblers i que van

dedicar a altres qüestions.

I dues qüestions que deixaré damunt la taula, dues

preguntes que deixaré a la taula, a veure si algú les recull i

qualcú em contesta: com es gastaran, tenint en compte el que

posen els pressuposts, com es gastaran els 50 milions

d’ingressos suposats de l’impost de turisme sostenible? Açò és

la pregunta del milió. Hi ha uns ingressos que han de ser

finalistes, uns ingressos que han d’anar a algunes inversions.

On aniran aquests ingressos? Si miram els pressupostos. Açò és

la primera pregunta.

I segona, quan aplicaran la Llei de finances? Quan tindran

els 35 milions per posar en el fons de contingència? Des de la

Llei de l’impost de turisme sostenible, de l’ecotaxa. 50 milions

de l’ecotaxa on aniran? És a dir, mirant els pressuposts, on van

aquests 50 milions? I quan pensen aplicar la Llei de finances?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula el Sr. Pericay per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, President. He dit abans que em reservava aquest

segon torn per manifestar el meu suport o no a qualque esmena

de les que estan presentades.

Ciutadans donem suport a dues esmenes: la primera,

coincidirem, si queda transaccionada, com esper, amb el Grup

Socialista, que acaba de proposar-la., la RGE núm. 9330. I la

segona és la RGE núm. 9335, relacionada amb el sobrecost de

la sentència judicial del Palau Saura de Ciutadella. Nosaltres

sempre hem defensat i ho farem sempre, que tot allò que són

coses pendents, encara que venguin d’un altre govern, el

govern que ve darrera les ha d’assumir, i aquesta és una

quantitat que clarament... i en això jo crec que hi coincideixen

també l’equip que governa en aquest moment l’Ajuntament de

Ciutadella, considera que és evidentment el Govern balear qui

ha de pagar això per un sobrecost d’una obra que tenia

assignada. I no ho han de fer en canvi els ciutadans..., els

ciutadellencs i per tant, en aquest cas és que quedarien afectats

per aquest pagament. Per tant, li donarem suport.

I també, com he dit abans, a la RGE núm. 9390 a l’anterior,

suposant que s’arribi a aquesta transacció.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Podria repetir la darrera esmena que

donaran suport? Que ha comentat ara en darrer lloc.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, la RGE núm. 9330..., perdó dec haver dit 90, no?, la

9330, no, no, és error meu, i 9335. I jo crec que amb les

comissions que em queden, encara en faré molts més, perquè

això sempre és un crescendo, els números un no arriba a llegir-

los bé...

EL SR. PRESIDENT:

Ens passa a tots Sr. Pericay, tots som humans. Gràcies, Sr.

Pericay.

Passam a torn de contrarèplica. Té la paraula el Sr. Aguilera

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears per un temps de

cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, justament ara de les

persones que som aquí, dels diputats i diputades, només

repeteix el Sr. Andreu Alcover i el Sr. Camps, però torn repetir

el que he comentat, el Sr. Reus no. Torn recuperar paraules que

he dit justament aquest matí quan hem parlat de deute; és a dir,

aquí els responsables de què tinguem 9.000 milions d’euros són
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el PP i el PSOE. Hem vist ara mateix justament... els que

estaven governant, (...) ...

(Remor de veus)

Bé, el que hi havia, i UM també, no?, i UM també, Sr.

Camps, de veritat. D’acord que tenim mals records i

sincerament determinades qüestions fan que Podem avui sigui

aquí, entre altres grups parlamentaris nous. Per tant, alguna

cosa han fet malament els partits polítics que avui tenen part de

representació aquí i durant anys han estat monopolitzats i

només hi havia un bipartidisme absolut. Idò bé, la ciutadania ha

dit prou i ja està.

El que estava comentant, 9.000 milions d’euros de deute per

a la nostra comunitat, quasi 1.000 milions d’euros a nivell

estatal, pagarem més de 900 milions d’euros per a l’any

següent, el 21,5% del pressupost, etc. I de veritat, com ara ja

han posat de manifest diferents diputats que han tingut el seu

torn, doncs, Sr. Camps, jo he començat molt tranquil, però jo

ara no puc evitar dir que deute, el Sr. Pericay ho ha dit, tots ho

han dit, realment no paguem aquest deute, vostè ens (...) aquest

matí al respecte sobre la nostra esmena. Però sincerament aquí

queden aquestes paraules, sincerament.

D’altra banda i vostè feia la pregunta del milió. Sap

perfectament que aquesta setmana ha acabat el termini perquè

es presentin alAlegacions per part de la societat civil quant a la

llei que regularà l’impost de turisme sostenible. Tindrem un

recorregut parlamentari. Al respecte parlem des de les diferents

illes, perquè aquí pensem que tenim moltes coses, els

ajuntaments, els consells a veure com acaba aquesta llei i

sincerament volem veure després a l’hora de presentar esmenes

com queda aquest impost. Saben perfectament de la necessitat

perquè vostè que la critiquen, és que si al final no tenim doblers

hem de crear aquest nou instrument per intentar rectificar totes

les deficiències que durant lustres, des del Govern o des de

Madrid han estat incapaços els nostres representants, d’un color

o d’un altre, per treure els doblers necessaris per fer les

inversions corresponents. Aquí vostè li recordava els fons

estatutaris al Sr. Alcover, etc.. Bé, ja estam farts d’escoltar

aquest discurs i per tant, ja ha arribat el moment de canviar les

coses de veritat i arriscar.

Em crida molt l’atenció a mi i al nostre grup, Sr. Camps,

aquest consens. Jo de veritat m’agradaria, no només a mi, sinó

a tota la ciutadania, que ja no fos..., com ja han posat de

manifest alguns dels representants dels diferents grups

parlamentaris, que miréssim realment per la ciutadania, per les

necessitats. Ara el que un partit que ha estat governant durant

anys i després canvia de color, com hem comentat abans,

moltes vegades a nosaltres des de Podem, veiem que saben

perfectament d’aquella necessitat, però hem de prioritzar. 

Jo Sr. Camps i a la resta de diputats, això penso que per als

pròxims pressuposts, no pot ser que hi hagi una ponència de 3

hores, quan tal vegada hauríem pogut tenir temps de parlar, de

presentar esmenes, no aquí a corre-cuita intentant transaccionar

determinats elements que aquí, sincerament, jo no som cap

persona per decidir en l’últim moment, last second si

transaccionem o no una determinada esmena. Per tant, convit

per als pròxims anys, per al pròxim pressupost que tinguem

realment el temps necessari, ja que invertim quasi dos mesos

del nostre temps, per intentar fer uns pressupostos amb les

limitacions corresponents, però que realment puguem arribar a

uns acords i que sigui la ciutadania de les quatre illes qui rebi

el benefici, i hem de tenir molt present les mancances, com he

comentat jo el matí i ho repetirem des del nostre grup

parlamentari, de les diferents illes.

Sr. Camps, reflexionar sobre la nostra feina, de veritat,

nosaltres podem pecar de novells absoluts, i aquí alguns partits

són primerencs completament, però sincerament haurem de

canviar les coses, la metodologia de fer feina, replantejar-nos

realment què fem aquí, si les proposicions no de llei al final no

serveixen de res, si els acords en un plenari... Sincerament

tenim una responsabilitat que els nostres ciutadans i ciutadanes

de les diferents illes han depositat en nosaltres. Si fem

malament la nostra feina haurem de posar-nos les piles, parlant

clarament, o reflexionar conjuntament, o aquells partits que

realment continuen amb una dinàmica i no escolten

determinades qüestions o la ciutadania en si.

I res més, moltes gràcies. Ah, bé, sí, donarem suport a la

transacció que el Sr. Alcover ha comentat i que altres partits

han manifestat també, com el Sr. Pericay, la 9330. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Reus per un temps de cinc

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president, jo vull fer un comentari sobre el

tema de les esmenes, que ha comentat el Sr. Camps que si tots

els grups històricament han fet esmenes al deute o... El

programa de deute públic sobretot té dues grans partides: la del

capítol 9, d’amortització, i la del capítol 3, d’interessos. Jo li

puc dir almanco que pel que jo conec de les esmenes dels

darrers anys del Grup MÉS anaven dirigides al capítol 3, al

capítol d’interessos, i li donaré algunes dades. 

Any 2013, any 2013, el pressupost de la partida

d’interessos, capítol 3, de deute públic, 300 milions d’euros;

liquidat, 233, 70 milions d’euros manco. L’any 2014,

pressupostats 260 milions d’euros; liquidat, 236, 23 milions

d’euros manco. L’any 2015 se’n varen pressupostar 191; no

tenim encara la liquidació. Però és que l’any 2016 se’n

pressuposten 155, estan molt ajudats, i ho va reconèixer vostè

mateix, crec, que vàrem tenir el debat sobre sostre de despesa,

que estava molt ajustat aquest capítol 3, està realment molt

ajustat. Però és evident que aquests anys passats, almanco

2013, 2014, sí que hi va haver un marge important dins els

interessos.

L’amortització, evidentment, en un context en què la

comunitat autònoma finança..., convé recordar-ho, però la

comunitat autònoma no té els doblers per amortitzar el deute,

el deute es paga amb més deute, les amortitzacions que es fan

es fan demanant més préstecs, i afegint l’objectiu de dèficit. Per

tant qualsevol proposta que va en el sentit de desviar el capítol
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9 si volem complir l’objectiu de dèficit també ens davallaran

els ingressos per més deute. Per tant ens quedam igual o, si no,

vol dir que augmentam l’objectiu de dèficit i per tant

augmentam l’endeutament i incomplim la Llei d’estabilitat.

Altre tema és que hi pugui haver sobrants dins la partida

d’interessos, que evidentment és un cost, els interessos és un

cost, no és despesa financera, i per tant sí que es podria fer,

però com ja li dic el 2016, com vostè mateix va reconèixer en

el debat sobre el sostre de despesa, on es va debatre sobre els

ajustos que es feien, els ajustos SEC i altres temes, estan

realment molt ajustats, la partida és la meitat que la de 2013.

I... paradoxalment, és un comentari que volia fer, els tres

consells insulars, de Mallorca, Menorca i Eivissa, que tenen

endeutament, els tres consells insulars que podrien tenir

equilibri pressupostari en el sentit que el Consell de Mallorca,

per exemple, si amortitza 10, 8 milions d’euros, es podria

endeutar en 18, no ho fa. Per tant, els consells insulars,

actualment, els tres consells insulars en el projecte de

pressupost que han presentat amortitzen més del necessari. És

una reflexió que també volia fer perquè sembla que la

comunitat autònoma realment de les institucions de Balears deu

ser la que està pitjor, vull dir, i és a la que demanam més quan

les altres institucions tal vegada també podrien estrènyer un

poquet més.

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.

Antònia Sureda, cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Simplement vull dir que si a l’esmena

9330 hi ha transacció per part del Govern i està acceptada,

nosaltres tampoc no tenim cap problema per passar de

l’abstenció a aprovar-la, si tothom hi està d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Res a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo sí que afegiré alguna cosa, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ja m’ho imaginava.

(Rialles)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Miri, per puntualitzar quatre coses, perquè constin en acta.

Miri, jo no he bravejat que hagin incrementat 30 milions els

consells insulars, no m’ha sentit a mi bravejar que havien

incrementat 30 milions, si jo estic d’acord amb vostè, ha estat

la literalitat..., complint la literalitat de la llei, si és cert, ha estat

complint la llei del PP, el problema és que vostè, 5 segons

abans havia dit que el gran perjudicat d’aquests pressuposts

eren els consells. I amb aquestes dues premisses només hi ha

una conseqüència lògica i és que la llei del PP perjudicava els

consells, és que és blanc i en botella, no hi ha més que parlar.

Respecte del deute que..., a mi..., o no m’he explicat bé o no

se m’ha entès, a mi no m’ha sorprès gens que el traguessin de

deute, no m’ha sorprès en absolut, sabia que el traurien de

deute, perquè no hi ha altres partides per treure 35 milions,

sense fer mal, sense fer... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no, no, però li estic dient que a mi no m’ha sorprès, a mi

no m’ha sorprès. El critic perquè el fa ser incoherent, no per res

més.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, no, a nosaltres no ens fa ser incoherents, li ho dic

perquè vostè està essent incoherent, no per res més.

Fons estatutaris. Els fons estatutaris, em critica de parlar de

fons estatutaris quan hi havia 150 milions d’euros que es varen

gastar en despesa corrent. Escolti, vostè aquí, com tots els del

PP, això és a l’argumentari que els varen passar de no sé on, no

sé si de Gènova, de Palau Reial, d’alguna banda els varen

passar un argumentari i tothom pam, pam, pam, prietas las filas

i...

Miri, vostè..., algú els hauria d’explicar el principi d’unitat

de caixa que és un principi sagrat aquest!, és sagrat, i vostès

també el varen emprar, el varen emprar, perquè evidentment

una cosa és principi d’unitat de caixa i gastar els 150 milions de

tresoreria que ens vénen i l’altra és que, via conveni, perquè

tots els fons estatutaris estan en un conveni signats amb

Madrid, després es puguin fer i s’hagin de justificar, és molt

diferent, no té res a veure. I a més, m’ho diu vostè que...

(Remor de veus) 

... miri, fins fa cinc anys estava prohibit per la Llei general

pressupostària, per la Llei de finances, endeutar-se per finançar

despesa corrent, estava prohibit, estava prohibit, havia de ser

per inversió. Vostès no n’han fet ni una d’inversió i s’han

endeutat en 4.000 milions d’euros per pagar...
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 (Se sent una veu fons inintelAligible)

...sí, 1.800 de més, 1.800 de més!, 4.000 milions d’euros....,

escoltin...

(Remor de veus)

...4.000 milions d’euros per pagar nòmines, escolti, i és un

error, jo no criminalitz el deute, criminalitz els 9.000 milions

d’euros, però no és un... la crítica no és la quantitat, estic segur

que Amancio Ortega té més deute que jo que tenc la meva

hipoteca, però jo li canviaria el compte corrent, és a dir, no és

un problema de deute, és amb què ho gastam -és amb què ho

gastam- i vostès ho varen gastar en nòmines, quin és el

problema? Que si s’endeuten per pagar nòmines...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps,...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

...a l’any següent s’ha de tornar endeutar per seguir pagant

les nòmines...

EL SR. PRESIDENT:

...a la pròxima li faré una cridada a l’ordre.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo entenc...

EL SR. PRESIDENT:

I, Sr. Alcover, si pot ser no entri a... al trapo...

(Rialles i petita cridòria)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Si vol em giraré cap allà!, però... 

(Remor de veus i rialles)

...jo, si vol... em giraré cap allà...

EL SR. PRESIDENT:

Segueixi la seva intervenció.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Acab la reflexió. Ens ha fet una pregunta directa i és quan

es pensa aplicar la Llei de finances. Segons la llei de

pressuposts que anam a aprovar dia 21, 22 i 23, sobretot dia 23,

de desembre, entrarà en vigor dia 1 de gener de l’any 2017.

Aquesta és la resposta que li he de donar.

M’agradaria aclarir també..., no havia contestat abans

específicament a l’esmena del Grup Mixt, però també... no li

donaríem suport pel mateix motiu que havia dit abans respecte

a l’esmena del Partit Popular, perquè el govern de l’Ajuntament

de Palma i també el consell insular sembla que ja han arribat a

un acord respecte de la Llei de capitalitat, per això entenem que

preval l’acord i no l’esmena que puguem aprovar aquí.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam a votar les esmenes de la

secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,

llavors, si els sembla bé a tots els grups parlamentaris podríem

votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular en blocs.

El primer bloc seria aquella esmena a la qual han donat

suport el PSOE, Ciutadans, Podemos i El Pi, i voldria demanar

a la resta de portaveus si estarien d’acord a donar suport a

l’esmena 9330, amb la qual cosa quedaria aprovada per

assentiment.

Bé, i per altra part...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Amb la transacció de 40.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

...amb la transacció, que m’agradaria, Sr. Alcover, si...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És canviar la quantitat, envers de 60.000, 40.000.

EL SR. PRESIDENT:

...que la repetís tal com queda. Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

La transacció és que envers de 60.000 destinats a aquest

programa informàtic siguin 40.000.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per tant, aquesta esmena 9330 queda

aprovada per assentiment.

El segon bloc de les esmenes del Grup Parlamentari Popular

serien aquelles a les quals el Grup parlamentari El Pi ha dit que

hi donaria suport i que són la 9325, la 9324, la 9328, la 9332,

la 9333 i això és tot. Per tant, passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades les esmenes 9324, 9325, 9328, 9332 i

9333 amb 3 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passaríem a votar ara aquelles amb

les quals el Grup Parlamentari El Pi s’ha posicionat en contra

de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, que són la 9367,

9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438 i 9439.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queden rebutjades les esmenes 9367, 9432, 9433, 9434,

9435, 9436, 9437, 9438 i 9439 amb 2 vots a favor, 8 en contra

i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar ara l’esmena a la

qual el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, ha donat suport,

que és la 9335.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

Queda rebutjada l’esmena 9335 amb 3 vots a favor, 7 en

contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a votar ara la resta d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden rebutjades la resta d’esmenes amb 2 vots a favor,

7 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Passam a votar l’esmena del Grup

Parlamentari Mixt núm. 9560.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Hem votat les de totalitat? Dins el conjunt?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda rebutjada la 9560 amb 1 vot a favor, 7 en contra i 3

abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. Acabat el debat número 6 d’avui

quedam pendents...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdoni. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Les esmenes a la totalitat s’entenen votades dins el gruix, és

una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Les esmenes a la totalitat per reproduir com ho hem fet fins

ara s’entenen, idò, ...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Era una pregunta, no...

EL SR. PRESIDENT:

... defensades amb els termes que vénen dins les esmenes

mateixes.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, però s’han de votar, i, s’han votat dins el gruix

d’esmenes que hem votat ara?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, em parla de les esmenes...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

A la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

A la totalitat?
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(Remor de veus)

Podem entendre que estan dins la resta.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ja està, era una pregunta, era una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és una bona precisió i està bé que s’hagi dit perquè les

altres vegades les hem votades, les esmenes a la totalitat s’han

votat.

Per tant, estan votades i passaran a Ple amb aquestes

condicions. 

Se suspèn la sessió fins que es reiniciï el debat número 7.

EL SR. PRESIDENT.

Són les 17:45, tal com estava previst. Començam el debat

número 7, però abans voldria demanar si es produeixen

substitucions. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO.

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Elena

Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Substitucions?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Biel Company substitueix Rafel Nadal.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell i David Martínez substitueixen Laura

Camargo i Salvador Aguilera.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Antoni Reus.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, anirem avançant i esperam que s’incorpori el grup que

falta per no retardar.

Bé, el debat número 7, de totalitat i globalitat, agrupació de

la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

amb les seccions i entitats afins. Esmena a la totalitat, Grup

Parlamentari Popular, secció 15, Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, esmena 9137; Agència Balear de l’Aigua

i de la Qualitat Ambiental, esmena 9138; Institut Balear de la

Natura, esmena 9139; Fons de Garantia Agrària i Pesquera de

les Illes Balears, esmena 9140; Servei de Millora Agrària i

Pesquera, esmena 9141; Consorci de Recuperació de la Fauna

de les Illes Balears, esmena 9142; Consorci d’Aigües de les

Illes Balears, esmena 9143. 

Esmenes parcials, també del Grup Parlamentari Popular,

secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,

al programa 441A, proveïment d’aigües, esmenes 9349, 9350,

9361, 9363, 9427, 9348; al programa 441B, sanejament i

depuració d’aigües, esmenes 9370, 9338, 9352, 9353, 9337; al

programa 512A, domini públic hidràulic: protecció i control.

Directiva marc de l’aigua, esmenes 9372, 9473, 9474, 9351; al

programa 533A, conservació i millora del medi natural, esmena

9354; al programa 533B, planificació forestal, esmena 9364; al

programa 711A, direcció i serveis generals de medi ambient,

agricultura i pesca, esmena 9355; al programa 714B, foment

del sector agrari de les Illes Balears, esmenes 9341, 9342,

9343, 9344, 9345, 9346, 9347; al programa 718A, recursos

marins i ordenació del sector pesquer, esmena 9356.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, secció 15, Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, al programa 441, proveïment d’aigües,

esmenes 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990 i 9033; al

programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, esmena

8983, 9029 i 9030; al programa 443B, qualitat ambiental,

control de la contaminació i assessoria mediambiental, esmena

9034; al programa 444C, gestió de residus, esmena 9035; al

programa 512A, domini públic hidràulic: protecció i control.

Directiva marc de l’aigua, esmena 9032; al programa 533D,

gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees

recreatives i finques públiques, esmena 9031. Agència Balear

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, esmena 9027.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 15,

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, al programa

512A, domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva

marc de l’aigua, esmena 9561; al programa 514B, foment del

sector agrari de les Illes Balears, esmenes 9567, 9563, 9565.

Passam, idò, a la defensa conjunta de les esmenes, per un

temps de deu minuts. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem

presentat una sèrie d’esmenes que van un poquet encaminades

a tapar el que ja vàrem comentar l’altre dia que vàrem estar

aquí debatent el pressupost d’aquesta conselleria. En línies

generals es veu clarament que és una conselleria que ho passarà

molt malament per cobrir les necessitats que realment té, de fet,

creim nosaltres que té una sèrie ja de forats inicials que poden

donar molt males conseqüències en temes, sobretot,

d’agricultura i tema d’aigua, tema tant de proveïment d’aigua

potable com també de depuració d’aigües.

Per tant, ja ho vàrem dir l’altre dia, aquesta conselleria té

una sèrie de serveis que són molt bàsics, tot allò relacionat,

com he dit abans, amb temes d’aigua amb els quals no es pot

jugar i que el Govern, sigui del color que sigui, idò, li ha de

destinar els doblers necessaris i tot allò relacionat amb

depuració d’aigües es fa del tot necessari que cada any almenys

hi hagi una quinzena de milions d’euros en nova inversió.
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Amb aquest pressupost queda clar que es talla allò que es

venia fent des de fa tres anys de destinar-hi aquesta quinzena de

milions en nova inversió, que no en manteniment de depuració

que també hi ha una partida, que és la tradicional i la de

sempre. 

Tendrà problemes el conseller per arribar a final d’any, i ell

ens deia que possiblement el problema el podria solucionar,

que els doblers que hagués de menester, idò, ja els anirien

posant de tant en tant, i tampoc no serà així amb uns

pressuposts on tots sabem que aniran molt ajustats amb un

objectiu de dèficit a haver de cobrir, que també és molt ajustat,

no tendrà les alegries que hauria de menester.

Per tant, en temes de depuració i d’abastiment d’aigua va

totalment necessitada aquesta conselleria i jo crec que s’ha de

fer un esforç per dotar-la perquè parlam de serveis bàsics i no

hem d’oblidar que, a més, en temes mediambientals tot el tema

de depuració d’aigües si no es va alerta, a més, es pot incórrer

en delicte ambiental de forma molt ràpida, i no hauria de ser

possible que passàs cap cas d’aquests. 

En temes d’agricultura, ramaderia i pesca, que és el altre

gran bloc on nosaltres presentam esmenes, hem de dir el

mateix, i també ja li vàrem dir al conseller quan va venir aquí

a defensar-ho, li falten molts de doblers. El conseller ha fet una

cosa molt clara i és agafar doblers d’agricultura i passar-los a

medi ambient, cadascú els en du on realment li interessen les

coses. I d’això no tendria molta cosa a dir sinó fos que això ens

du aparellat un risc important de perdre molts de fons europeus.

És vera que parlam de cofinançament d’un pla de

desenvolupament rural que comença enguany, com aquell que

diu, o que ha començat l’any 2015, però la tendència és a fer

una altra vegada el que es va fer quan va governar anteriorment

el pacte de progrés, i és que, com és un pla de set anys, els tres

primers anys o quatre primers anys només executar un 15 o un

20% del projecte i després deixar-ho tot pel darrer. I això

també pot explotar. 

Li falten doblers al conseller per poder gestionar

correctament aquestes ajudes i perquè no es perdin fons de la

Unió Europea, i aquí també és on nosaltres li feim tota una

sèrie d’esmenes, i sempre, com dic, per ajudar que aquesta

conselleria pugui arribar el millor possible al final del període.

Ens centram ara ja si voleu en una sèrie, en les principals o

en les esmenes que tenim aquí. En tenim una primera que afecta

el centre de cost 15501, del programa 714B, que el que feim en

aquest programa és dotar de més doblers tota una sèrie de línies

que ja hi ha, hi ha una campanya d’alfals en funcionament i

nosaltres demanam que s’hi afegeixin 450.000 euros, el que

s’hi posa és del tot insuficient i, a més, és un sector... aquesta

línia d’ajudes va destinada, igual que algunes altres, a un sector

lleter que està molt malmenat i que, per tant, el que no s’ha de

fer és llevar-li absolutament res, sinó tot el contrari, s’haurien

d’afegir-li doblers. En aquest cas, com dic, nosaltres demanam

que s’hi afegeixin 450.000 euros per tenir una campanya digna.

També n’hi ha una altra quant a sanitat vegetal en aquest

mateix programa que nosaltres demanam que tenguin 100.000

euros més, perquè la quantitat que hi ha també és del tot

insuficient, sobretot tenint en compte que vénen una sèrie de

malalties importants, la xylella fastidiosa de les oliveres, la

vitris de la patata, etc.. 

Ens presenten també una línia d’ajudes de llavor certificada

dins aquests pressuposts que posen 121.000 euros i la veritat és

que jo vaig demanar explicacions al conseller i no va saber dir-

me quines llavors eren les que volien subvencionar amb això,

però que no li basten absolutament per res, històricament les

campanyes de llavors que s’han fet necessiten almanco 388.000

euros més a la quantitat que ell ha posat per fer una campanya

de llavors normaleta i digna, sense passar-se gens ni mica en

relació amb el que es feia històricament. Si es vol fer, s’ha de

fer, excepte que s’hagi tret una campanya per a una línia de

llavor molt concreta que no sabem exactament quina és, sense

cap dubte farem el seguiment del pressupost per si un cas queda

així, però sí que necessita posar-hi més doblers.

Una altra de les esmenes és la del sanejament ramader, és

a dir, no pot ser que en una situació com la que tenim es baixin

un 25% els doblers destinats a sanejament dins SEMILLA, això

és un autèntic disbarat, el que s’ha de fer és en tot cas

incrementar-ho, però sense cap dubte, no davallar un 25%.

Aquí se’ns ha dit en alguna ocasió que no passa res, que...

anirem pel pressupost executat i jo crec que s’equivoquen, crec

que en aquests moments aquests pressuposts estan pensats per

a un pressupost executat i no tant per a un pressupost inicial

com... o per a un projecte de pressupost com aquest. Demanam

que s’incorporin almanco 32.000 euros més per quedar-se per

l’estil. 

En promoció agroalimentària, també dins SEMILLA, el que

demanam és que hi hagi 75.000 euros més, no són inversions

massa grosses i per tant, la promoció que es pugui fer serà

realment escassa.

Passant a temes d’ajudes a pagesos, el que vos he dit, aquí,

si el Govern no hi posa 3 milions d’euros més dels que hi ha

posats en aquests moments se’n perdran 7 o 8 o 10 enguany ja,

de doblers, dins... de finançament europeu i si no, idò es

desplaçarà cap enrere que serà el mateix aquí, aquesta

conselleria no podrà complir la regla..., l’N+2 que diuen, que

és que tens dos anys per justificar davant Europa o per pagar

les ajudes que s’han solAlicitat, del període anterior i del nou

període que és aquest en què estam, és l’N+3, no tendrà els

doblers i això... hi ha tota una sèrie de línies d’ajudes com les

forestals, les de diversificació, les de cooperació o el mateix

Leader que en aquest pressupost no té doblers per treure’l. 

El conseller parla que tendrà romanents, jo crec que es

confon amb els romanents de l’anterior període, de pla de

desenvolupament rural 2007-2013 o 2014, amb aquest nou

període. És molt arriscat el que està fent i crec que deixarà el

sector també molt malmenat. 

És imprescindible que hi destini 3 milions d’euros perquè

si no es perdran fons europeus i la culpa serà d’aquest govern,

no serà de l’anterior, serà d’aquest govern perquè l’anterior hi

va posar tots els doblers que hi havia de posar perquè es

poguessin cobrir totes les partides que eren necessaris.

Demanam també dins el FOGAIBA que s’ampliïn en un

1.100.000 euros més els doblers que se li envien perquè ajudes
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tradicionals com les dels ametllers, tothom parla dels ametllers,

idò no hi són, les de les associacions de defensa sanitària,

tornam ser... a tenir una bona cria en un bon estat sanitari,

demanam 400.000 euros, les assegurances agràries, la línia

d’escorxadors, la de recria, etc., idò aquí en total es necessiten

1.100.000 euros més a haver-hi de posar.

Hi ha una altra partida dins recursos hídrics, al programa

441A en què demanam 5 milions d’euros que es transfereixen

al consorci d’aigües. Balears té el consorci d’aigües que

cofinança cada municipi que vol fer actuacions amb abastiment

d’aigua, la meitat la paga el municipi i la meitat l’ha de pagar

el Govern, està muntat així. Si hi posam 5 milions d’euros des

del Govern vol dir una inversió en 10 milions d’euros a fer

abastiment d’aigua, millora de xarxes, fuites que tenim d’aigua

que arriben fins a un 33% de mitjana, etc.. Per tant, s’hi hauria

de posar també 5 milions d’euros i aquestes tornen ser

inversions que s’han d’anar fent anualment, hi hagi el Govern

que hi hagi.

Hi destinam també 372.000 euros directament perquè pugui

fer..., des d’ABAQUA es puguin fer ja també inversions en

abastiment d’aigües, és a dir, s’haurien de fer a través del

consorci d’aigües amb el finançament del 50% del Govern i

també a través d’ABAQUA. 

Estam afegint també 300.000 euros per a un tema que té de

salinitat, un problema greu que té Sant Lluís de Menorca, i fa

també un cert temps que el té i és molt necessari ja també

envestir-lo, són d’aquestes inversions que, com que no hi ha

doblers suficients mai, vas prioritzant i aquesta crec que ja

estava en un nivell de priorització 1. 2 milions d’euros per fer

el projecte de pluvials també d’Alaior, que és un problema que

tenen molt greu, cada vegada que hi ha pluges molt fortes té

inundacions i hi pot haver una desgràcia en qualsevol moment.

Està claríssim que aquí hi ha d’haver una partida també de

doblers per fer l’emissari de Talamanca. L’emissari de

Talamanca, si es fa tot el que s’ha de fer i si es vera que van per

emergència, com sembla ser que diuen, s’hauria de començar

enguany, per tant, fa falta aquesta partida d’uns 4 milions

d’euros que creim que és el que s’ha de menester.

També, 3 milions d’euros per l’EDAR de Camp de Mar.

L’altre dia vaig poder llegir que sí que es faria, que ja havia dit

el conseller al batlle que sí que la faria, però els doblers que té

dins depuració d’aigües no són suficients i aquí, per tant, ja

veieu que també he posat 10 milions d’euros perquè els criteris

tècnics de la conselleria decideixin on han d’anar, a quines

depuradores haurien d’anar primer per fer noves depuradores,

sempre per fer noves inversions.

He posat 1 milió d’euros per destinar a l’IBANAT perquè

de forma errònia aquest pressupost diu que IBANAT rebrà 1

milió d’euros del FOGAIBA a través d’ajudes forestals i això

no és possible, legalment no és possible, ni té doblers el

conseller per treure la línia d’ajudes forestals, i a més no es

varen llegir el que deia la línia, perquè només pot anar a

particulars, no pot anar a empreses públiques, per tant,

IBANAT es quedarà sense 1 milió d’euros per fer inversions

també totalment necessàries i aposta els posam aquí a fi que els

hi facin arribar.

150.000 euros d’un programa informàtic perquè crec que no

s’ha d’anar a contractar res a fora si aquesta conselleria té un

servei informàtic tremend, per tant, que faci el

desenvolupament integral i aquests 150.000 euros els doni als

agents de Medi Ambient que tenen cotxes des de fa quinze o

vint anys. Per tant, el que pugui fer la casa que ho faci i la resta

doncs que ho destinin a coses importantíssimes i necessàries

perquè han llevat doblers també en aquest pressupost a cotxes

dels agents de Medi Ambient que els necessiten sí o sí.

I 1 milió d’euros també per cobrir ajudes dels fons de pesca

perquè hi havia 800.000 euros que han llevat als fons agraris.

En definitiva, crec que el que es pretén és que aquesta

conselleria tengui l’imprescindible, amb això... n’hi podríem

posar el doble perquè tengués... el que més o manco

necessitaria, però això és l’indispensable perquè aquest

conseller d’Agricultura o aquest conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca pugui treure dignament i cobrir les

necessitats que té la mateixa conselleria.

Heu vist que les llevam totes o jo les llev totes d’una

mateixa partida, les hi llev perquè pens que deu estar bé,

perquè he duit les esmenes que em presentaven tots els grups

polítics quan jo estava de conseller i és la mateixa partida, la

011A 3100 31000, tenc totes les esmenes que se’m presentaven

i he suposat que seria igual de correcte si me les havien

presentat anteriorment els grups que avui segueixen estant aquí,

que les que jo present.

També és vera que quan vàrem presentar les esmenes no

s’havia obert un meló que tenim ara obert i que sé cert que ens

donarà total tranquilAlitat a totes les esmenes que puguem

presentar i ho dic seriosament i és que el Govern d’Espanya ha

dit que donarà al Govern balear 300 milions d’euros i busques,

en inversions, de Madrid. 

Per tant, això ens resol el pressupost, completament i

absolutament, és a dir que si ho trobau oportú, a mi m’és igual

no llevar-ho, de tornar interessos i tornar capital, i en un

determinat moment tal vegada es pot fer una gestió, això crec

que condiciona totalment el pressupost, això que l’altre dia de

pagès, fa pocs dies, la presidenta del Govern va dir que ja

tenien aquells doblers, crec que això són doblers que entren

dins el pressupost. No sé com fan comptes jugar-se aquestes

coses, però, si són doblers que entren al pressupost, sense cap

dubte aquest pressupost s’incrementa i crec que estaria bé tal

vegada fins i tot posar mà a aquests doblers perquè crec que els

tenim molt a l’abast.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula Antònia

Sureda, per defensar les seves esmenes i posicionar-se respecte

a les dels altres grups parlamentaris, té un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En el segon torn, a la part de rèplica,

diré les esmenes dels altres grups parlamentaris, el que farem,

si li sembla bé.

Bé, en principi, nosaltres sí que de Medi Ambient hem

presentat una sèrie d’esmenes, n’hi ha moltes que van

adreçades a reformes de depuradores, a instalAlació de sistemes

terciaris a Cala d’Or, per exemple, la reforma de la depuradora

de Manacor, Maria de la Salut i Ariany o de Maria de la Salut

que està a Ariany. El nou emissari de Talamanca, aquí

coincidim amb una esmena del Grup Parlamentari Popular.

També parlam de l’ampliació de depuradora de Porreres i de

Capdepera. Les infraestructures de la comunitat de regants de

Manacor i Portocristo, que també aquestes aigües depurades

que s’aboquen a la mar es podrien reutilitzar. 

El tema de la neteja de torrents també creim que és molt

important perquè s’han anat fent neteges puntuals a zones que

gairebé no ajuden a aturar l’aigua quan hi hagi unes pluges

grosses. També hem presentat esmenes per a la millora i el

condicionament de la xarxa d’evacuació de pluvials de Calvià.

Inversió de neteja de litoral a Cala d’Or. Abocador de Son

Terrassa, a Capdepera. Hem anat presentant una sèrie

d’esmenes que per a nosaltres milloren els llocs, els municipis

d’allà on les presentam, sobretot perquè en segons quins termes

hi ha risc d’inundació, hi ha perills de poder fer mal a les zones

on estan ubicades, i bé, en principi totes les esmenes que tenim

presentades estan presentades així com estan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt

té la paraula la Sra. Olga Ballester per defensar les seves

esmenes.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies. Nosotros hemos presentado una serie de

enmiendas; tres de ellas van dirigidas a SEMILLA y a

FOGAIBA. Creemos que el presupuesto para esta conselleria

es bastante escaso. Creemos que tiene que haber una mayor

dotación de presupuesto a SEMILLA para proteger y fomentar

el sector ganadero y agrícola, aumentar la productividad

agrícola típica de las Baleares como almendros, aceituna,

patatas, frutas y alcaparra; apuesta por nuevas tecnologías de

cultivo, apuesta por las variedades autóctonas, y promoción en

materia agroalimentaria de productos locales como vinos,

quesos, aceites, bebidas, así como la conservación y la gestión

de los recursos pesqueros y renovación y modernización de la

flota. Para ello hemos hecho unas enmiendas que suman un

total de 318.000 euros. 

También dotación para FOGAIBA, por ejemplo para

fomentar la gestión sostenible de los ecosistemas forestales o

para la construcción y rehabilitación de bancales y paredes de

piedra en seco, que mantienen nuestro paisaje tradicional. 

Luego también hemos hecho otra enmienda para destinarla

al ciclo del agua. Creemos que todo el ciclo del agua tiene una

escasísima inversión, tenemos un canon de saneamiento que

recauda 90 millones de euros al año y no se destina nada a este

fin. Se une ahora toda la depuradora de Consell, con los

problemas que tiene, Camp de Mar, Sóller... Entonces

consideramos que es muy importante aumentar la inversión en

este aspecto, y del dinero que hemos destinado a esta enmienda

también se podría sumar al emisario de Talamanca, que es tan

importante hoy en día.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn en contra, també per

un temps de deu minuts. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Podem

Illes Balears no donarà suport ni a les esmenes presentades pel

Partit Popular ni a les esmenes presentades pel Pi, ni a les

esmenes presentades pel Grup Mixt-Ciutadans. Entenem que

des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

s’ha fet l’esforç adequat tal i com estaven els pressuposts

previstos i quina capacitat financera es té des del Govern

balear, i entenem que està bé demanar tot el que demana el

Partit Popular, demanar tot el que demana El Pi i tot el que

demana Ciutadans, estaríem a favor, clar, si es tenen diners,

d’on treure aquests diners per poder fer aquestes obres i

infraestructures, que potser que siguin molt necessàries i

imprescindibles però si no hi ha diners no es poden fer. 

La veritat és que sí és vera que hi ha uns diners que potser

que venguin del Govern estatal, però bé, no se sap si vindran o

no i no estan previstos en els pressupostos, i per tant no podem

comptar amb ells perquè no estan inclosos dins aquests

pressupostos.

A més entenem que sí que hi ha obres que es podrien

finançar des de l’Estat, des del Ministeri de Medi Ambient,

com són infraestructures, depuradores, els emissaris, i per tant

trobem que, bé, el pressupost que té el Govern balear ara

mateix no es pot tirar endavant.

També volem indicar que la nostra esmena presentada es va

aprovar a la ponència per arranjar l’emissari de Talamanca a

Eivissa, i no tenim més esmenes per debatre en aquesta

comissió.

Açò seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Capellà.
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LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup de MÉS per Mallorca

votarem en contra de les esmenes presentades pel Grup

Popular, pel Grup El Pi i pel Grup Mixt per distints motius. 

Pel que fa a les esmenes a la totalitat del Grup Popular

consideram, d’acord amb la informació proporcionada pel

conseller en aquesta comissió, a la seva compareixença, que el

pressupost és suficient per dur a terme les polítiques marcades

per l’actual govern, i després a tota una sèrie de partides també

consideram que el pressupost és suficient. Per exemple a

l’esmena 9341, la compra d’alfals que el Sr. Company ha

comentat, ens hem fixat que així mateix es passa de 126.000

euros pressupostats el 2015 a 300.000. Aleshores entenem que

es fa així mateix un esforç que s’hauria de tenir en compte. Pel

que fa a l’esmena 9342, la mitjana de despesa efectiva

destinada a sanitat vegetal hem vist que era de 8.480 euros, i

que el 2016 es passa a 20.000; aleshores, bé, és un canvi

substancial i consideram que el pressupost en aquest sentit és

suficient. I el mateix passa amb les esmenes 9343, 9344, 45,

46, 47... 

Pel que fa a la 9348, la 9350, la 9351, la 9361, 63 i la 9427,

consideram que és una qüestió de manca de competència del

Govern, perquè en aquest cas es tracta de competències que són

responsabilitat dels ajuntaments, i el Govern de les Illes en

aquest moment no té capacitat per assumir aquestes

competències. La 9349 també consideram que el pressupost és

suficient, i el mateix motiu, el pressupost suficient, pel que fa

a la 9352 fins a la 9355. 

Pel que fa a la 9356, sobre el sector pesquer, el conseller en

aquesta compareixença va indicar que el sector pesquer té una

aportació prevista del fons europeu marítim de pesca.

Aleshores consideram que aquest pressupost ja està previst. I

pel que fa a les esmenes 9364, 9370, 9372, 9473 i 9474, també

consideram que el pressupost és suficient, i voldríem recalcar,

en el cas de la conservació i el manteniment de torrents, que hi

ha un augment d’un 141% respecte de 2015 que també s’hauria

de tenir en compte a l’hora de valorar aquest pressupost en

general.

Pel que fa a les esmenes d’El Pi també hi votarem en contra.

Bé, n’hi ha una sobre conservació i manteniment de torrents,

que feim el mateix argument, que s’ha augmentat un 141%

respecte de 2015. I després pel que fa a les depuradores de

Manacor, Maria de la Salut..., Capdepera, no sé quina més...,

sí, Porreres, exacte, consideram que funcionen correctament,

això és la informació també que ens va donar el conseller a la

compareixença, i que en aquest moment no hi ha prioritat de fer

aquestes reformes.

També hi ha una sèrie d’esmenes que consideram que el

Govern en aquests moments no hi té competències, que es

tracta de les esmenes 9027, 9029 i 9030, en matèria de gestió

de depuradores i de xarxes pluvials i també pel que fa a Calvià,

que són competències dels ajuntaments i que en aquests

moments la situació econòmica de la comunitat no permet

assumir competències que no li són pròpies.

Pel que fa a l’esmena RGE núm. 9031, respecte del Parc

Natural de Llevant, pel que ha informat el conseller a la

compareixença que va tenir, o en premsa, ha indicat que no es

preveu la compra directa de propietat pública. I en aquest cas

no es pensa aplicar aquest sistema pel que fa als Canons d’Artà.

Per tant, és una despesa no prevista.

Pel que fa a l’esmena RGE núm. 9032, ens informen que és

un projecte que ja està redactat.

I després pel que fa a l’emissari de Talamanca, bé, és una

esmena que ja ens agradaria a tots, però que en aquests

moments és impossible l’execució de les quantitats que

s’indiquen a l’esmena.

Finalment, pel que fa a les esmenes del Grup Mixt.

Consideram que les esmenes RGE núm. 9561, 9563 i 9567, el

pressupost de la conselleria és suficient, en alguns casos es

tracta de quantitats que ja estan pressupostades. També hi ha la

partida en el sector pesquer, que, com se’ns ha indicat, té una

aportació prevista del fons europeu marítim de pesca. I la

partida 965 que consideram que ja està inclosa en el pressupost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Té la paraula per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Bé, la meva companya Capellà ja ha fet

un repàs molt exhaustiu de totes les esmenes. Bé, bàsicament

com ha comentat ella i com ens han comentat des de la

conselleria, el Sr. Vidal, considera que són uns pressuposts

possibles i parlam de més de 181 milions d’euros gairebé, amb

una baixada del 43%. Amb uns pressuposts que es

complementen per l’acció del seu sector instrumental com

ABAQUA, FOGAIBA i SEMILLA. Per a la Direcció General

de Recursos Hídrics hi destinen 98 milions, gairebé més de la

meitat del pressupost.

Les esmenes que s’han presentat bàsicament es concreten en

3 branques, per una banda les transferències a ABAQUA,

SEMILLA, IBANAT i FOGAIBA, que en realitat gairebé totes

han aguantat, com ja hem comentat. Després tenim els temes de

dessaladora, depuradores i emissaris, açò són 3 branques també

diferents, però que algunes no tenen competències, d’altres no

han estat traspassades. I pel tema de la neteja de torrents, també

ha augmentat un 141%.

Jo voldria entrar també, tot i que la Sra. Capellà ja ho ha

dit, a veure, per una banda les inversions hidràuliques

d’abastiment i reparació són responsabilitat d’ajuntaments i per

desgràcia la situació actual de la CAIB no permet assumir

competències que no li són pròpies. Açò valdria per exemple

per a l’esmena RGE núm. 9350, aigua de Sant Lluís, que

ABAQUA no gestiona aquest abastiment.

Pel tema de les transferències a SEMILLA, per exemple, tot

i que ho ha dit, però jo voldria remarcar-ho també, l’esmena
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RGE núm. 9342, tenim una mitjana de 8.400 euros durant els

darrers 3 anys, 2013, 2014 i 2015. Aquest 2016 són 20.000

euros.

La RGE núm. 9343, doncs també una altra transferència a

SEMILLA, que a més, és per a una campanya que du aturada

des del 2011. Bé i la intenció és augmentar aquesta partida.

La RGE núm. 9345 també ha augmentat un 81% respecte

els altres tres darrers anys i es destinaran aquest 2016, 75.000

euros.

La RGE núm. 9347, transferències efectives a FOGAIBA

per a subvencions com pagaments de fruites seques,

assegurances agràries, etc., és de més de 2.400.000 euros.

Consideram que és un pressupost que està prou bé, que està...,

tot és millorable però dins les possibilitats està bastant bé.

I jo ja acab. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula Sra. Sílvia Limones, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, President.  Bueno, yo también hacer

referencia a que votaremos en contra de las enmiendas

presentadas por el Partido Popular, El Pi y Ciutadans. Y

también comentar que en los tres bloques más o menos que han

presentado de temas, El Pi y el PP coinciden en varias sobre

funcionamiento y reforma de depuradoras y emisario de

Talamanca e infraestructuras hidráulicas en general. Han

presentado en total unas 13 enmiendas.

Y bueno, en el caso de las reformas de las depuradoras,

consideramos que las cantidades que están presupuestadas ya

son suficientes, porque es un tema que lleva un retraso histórico

y que ha generado muchos problemas. Pero con lo que se ha

presupuestado en este caso, consideramos que el camino se

podría iniciar para resolver ciertos problemas, como pueden ser

el del emisario de Talamanca, que tiene una partida abierta ya

y que la enmienda que se presenta de 4 millones de euros,

creemos que no podría ejecutarse en el año y no es viable.

Por otra parte, estarían las enmiendas también que

corresponden al bloque que hacen referencia a la limpieza de

torrentes y mejora y acondicionamiento de la red de pluviales.

En referencia a la limpieza de torrentes, como ya han indicado

mis compañeras, la partida presupuestaria para conservación y

mantenimiento de torrentes de las Illes Balears ha aumentado

en un 141% respecto al año anterior, y por tanto, consideramos

que es una subida bastante fuerte y es suficiente. Y en cuanto

a las que hacen referencia a la xarxa de pluvials, éstas son

competencia de los ayuntamientos y dado que los consorcios se

fusionaron en la pasada legislatura y dada la economía de la

comunidad actual no podríamos asumir competencias que no

nos son propias.

Otro de los temas que ha hecho referencia en varias

enmiendas el Partido Popular, son las que hacen referencia al

programa SEMILLA y FOGAIBA. Y en este caso decir eso,

que el presupuesto de SEMILLA tiene un aumento de un 4,3%

respecto al del 2015 y que se adecua a las posibilidades

económicas que tiene la comunidad en este momento y que

creemos que la partida es suficiente para llevar a cabo estos

programas de la conselleria.

Ya pasando a las enmiendas del Grupo Mixto y de El Pi, las

que hacen referencia por ejemplo las del Grupo Mixto, la RGE

núm. 9561, entendemos que las cantidades presupuestadas por

la Conselleria de Medio Ambiente para llevar a cabo, bueno lo

que hemos dicho, para llevar a cabo la mejora de las

depuradoras, pues ya sería suficiente con lo que han establecido

para intentar alcanzar un primer objetivo. La RGE núm. 9567,

que hace referencia a un aumento para el fomento del sector

primario. En ésta, entendemos que el sector pesquero ya está

dotado de un presupuesto para llevar a cabo la anualidad,

teniendo en cuenta que además este sector tiene para 2016 una

adaptación del fondo europeo marítimo y de pesca. Y

entendemos que es necesario mantener la cantidad que ustedes

proponen en la partida original, para promoción de cultura.

Otra hace referencia al programa SEMILLA, que ya he

dicho lo qué opinábamos sobre este programa. Y la RGE núm.

9565, que hace referencia a eliminar una partida de los

servicios generales de Presidencia, para fomentar la producción

agrícola típica de las Islas Baleares. Y en este caso

consideramos que el apoyo a las producciones agrarias de las

Islas Baleares ya está contemplando en el presupuesto, tal

como se ha establecido en el presupuesto de la conselleria.

Alguna más sobre El Pi que hiciera referencia a otros temas.

Por ejemplo la RGE núm. 9034, que hace referencia a una

inversión para barcas del litoral. Para esta partida ya hay un

plurianual y las cantidades que están presupuestadas se

considera que son suficientes para realizar las tareas

pertinentes.

Y las demás ya hacen referencia sobre todo al bloque que

he comentado ya de infraestructuras hidráulicas, depuradoras

y ya hemos comentado el argumentario para votarlas en contra.

Con lo cual ya está todo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sílvia Limones. Passam al torn de rèplica per

un torn de cinc minuts té la paraula el representant i portaveu

del Grup Parlamentari Popular, Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sembla ser que estam

davant un pressupost que tot basta, que no hi ha cap problema,

que tot va bé i que no hauran de menester cap dobler ni un.

S’ha canviat molt la cosa en relació amb el que jo vivia quan

venia aquí i m’asseia a una altra banda, vull dir que no bastava

per a res, em demanaven milions i milions i milions d’euros,

però sembla ser que el món ha canviat i tot va bé. Fins i tot

Podemos diu que no és necessari llevar..., no sap d’on han de
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treure els doblers, quan sempre ha dit que han de deixar de

pagar als bancs.  És a dir, avui en dia tot ha canviat.

Jo seguesc dient que això és insuficient. Aquesta conselleria

viu de rendes, viu de les inversions que fa el Ministeri

d’Agricultura en una sèrie de depuradores i dessaladores, i viu

d’un parell de plurianuals, plurianuals que nosaltres vàrem

deixar fermats. El de torrents mateixos no es pot dir que

s’incrementi..., es pot dir perquè no es va executar aquest darrer

any el que s’havia d’haver executat, no s’ha executat; no sé on

s’han dormit, però la qüestió és que no s’ha executat el que hi

havia destinat a torrents, però hi ha un plurianual de tres anys,

fet precisament perquè no hi hagi problemes quan hi havia un

canvi de govern.

El plurianual també que hi ha de depuració d’aigües amb

finançació del Govern de la comunitat autònoma, n’hi ha un del

2013, n’hi ha un altre del 2014, n’hi ha un del 2015, i aquí falta

el del 2016, perquè si no rompem, aquí. Clar que hi ha

inversions que estan en continu desenvolupament, és clar que

sí, i encara ens vendran que s’estan fent inversions en

depuradores. Però, senyors!, estam fent la roda, i enguany, el

2016, la rompen, aquesta roda. Per tant aquells 10, 12, 15

milions d’euros que el Govern hauria de destinar cada any, la

rompen. 

I, home, resulta un poc..., no ho sé; que a dia d’avui se’ns

digui que als comptes del Govern no és possible quadrar tot

això, escoltin, a mi m’hagués agradat veure’ls tres anys o quatre

enrere, eh?, amb uns comptes d’un govern que estava ben fallit,

eh?, i així i tot el govern aquell va treure o va aconseguir

destinar-hi i fer entendre que la depuració d’aigües és

fonamental, és fonamental per als ciutadans de les Illes Balears,

és fonamental per al medi ambient de les Illes Balears, és

fonamental per al turisme, etc., etc. 

I, sincerament, crec que s’estan equivocant si no donen

suport que aquesta conselleria tengui més doblers. I ja dic,

aquesta no és una qüestió de partidisme, és una qüestió de tenir

el cap ben clar sabent quins són els serveis bàsics que necessita

aquesta comunitat autònoma, i no li farem cap favor amb aquest

tema. Ara tot basta, i si tot basta endavant, però no hauríem...;

tornam enrere, eh?, tornam a una situació que ens donarà

problemes, i donarà molts de problemes en abastiment d’aigua

i depuració d’aigua.

Que em diguin, ara tirant excuses, que això no és

competència del Govern..., i què fa el Govern, idò, dins un

consorci com el Consorci d’aigües? Què és això, que no és

competència del Govern? El primer que han de fer és tancar-lo

demà, si és així, tanquin-lo i punt, però el Govern està dins un

consorci d’aigües, que n’hi havia una grapada, de consorcis. El

govern tenia consorcis amb quasi cada municipi, i ara continua

estant dins un consorci global. Per tant sí que el Govern hi pot

posar doblers. No es tracta de tirar balons a fora i torna a ser un

tema cabdal, un tema capital, estam parlant de l’aigua potable

de les Illes Balears. Per tant crec que no es fa cap favor a

aquesta conselleria. 

No li basten els doblers a aquesta conselleria, i ho dic amb

coneixement de causa. Jo puc tenir les discrepàncies que sigui

amb tots vostès i amb el conseller actual, però no basten a

aquest conseller per dur a terme les actuacions que necessita, i

vostès confonen un pressupost teòricament executat amb el que

és un pressupost, i aquí hem de comparar pressupost contra

pressupost, no contra pressuposts executats. No em quadren les

xifres que em diuen; és a dir, a la campanya d’alfals l’any

passat hi havia 336.000 euros pressupostats i ara n’hi ha

300.000; per tant ha davallat 36.000 euros, i MÉS per Mallorca

no sé quina quantitat em dóna, no ho sé; la qüestió és que a

millora genètica n’hi havia 380.000, en el 2016 n’hi ha

225.000. Quan diuen... això és el pressupost, si vostè em diu

que ha acabat d’una altra manera, potser la gerent actual de

SEMILLA ho passarà molt negre perquè tendrà altres

necessitats que en un moment donat haurà de moure el seu

pressupost, i això és el que li passarà i jo ja l’he avisada, però

ella troba que no. Idò del seu pa en farà sopes.

I després, escoltin, els doblers dins el Pla de

desenvolupament rural no basten. Hi torna haver un plurianual

firmat, que li varen deixar firmat per cinc anys, i torna a viure

de rendes aquesta conselleria. Li falta afegir-hi tota una sèrie de

línies d’actuació i no hi són, i això acabarà que aquest govern

haurà de tornar doblers, i quan hagi de tornar doblers aquest

govern i aquest conseller no..., dins el 2016 encara capejarà

perquè no els hi demanaran, però en el 2017 els hi demanaran,

i no parlam d’1 ni de 2 milions d’euros, eh? Per tant a mi

m’agrada que això quedi escrit i ja en tornarem a parlar d’aquí

a dos anys. D’aquí a dos a aqueixa conselleria li demanaran que

torni, al Govern balear, doblers a la Unió Europea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Referent a les esmenes del Grup

Parlamentari Popular, si volen prendre nota de les que votarem

a favor seran la 9349, 9350, 9348, 9338, 9352, 9372, 9473 i

9474.

Pel que fa referència a les que hem presentat des del Grup

Parlamentari El Pi faré un parell de puntualitzacions més, que

abans per ventura no m’he explicat.

El tema de les depuradores, d’acord, si vostès troben que ja

va bé així com està o que el condicionament de la xarxa de

pluvials no és propi, sempre s’han donat ajudes als ajuntaments

si ha estat necessari. El tema de l’abocador de Capdepera em

pareix que també fa un parell d’anys que s’hi fa feina i el que

hi havia estava pendent de donar la conformitat del final d’obra

la conselleria; no sé si ja la té i ja està arreglat. 

El tema dels torrents, des de MÉS per Mallorca i des del

PSOE ens han dit que s’ha incrementat un 141%; em pareix

molt bé, però és necessari, basta?, perquè realment s’han de fer

moltes actuacions i la perillositat que suposa l’aigua, que quan

vol passar passa, i el mal que pot fer a posteriori és molt més
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que el cost que pot suposar a priori; em pareix molt bé aquest

141%, però creim que és necessari.

El tema de l’emissari de Talamanca pensam que és urgent

perquè ja es va haver de tancar la platja i és per qualque cosa,

i no creim que això pugui passar molt més apedaçant. 

I el tema de la finca d’Es Canons d’Artà hi va haver..., jo no

hi vaig assistir, evidentment, quan el conseller de Turisme va

dir que no es compraven finques, però sí que sé que quan va

anar als municipis per escoltar els municipis turístics a Artà no

hi va anar perquè no es deu considerar turístic, però la

promoció que es fa d’aquest municipi és totalment turística. Per

tant crec interessant que són tots els municipis de les Illes i són

tots els municipis els que s’han de visitar en tema turístic,

perquè d’una manera o l’altra tots ho són.

Per part nostra res més. Del Grup Mixt, unes ja estan

acceptades i a les altres ens abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt

té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, nosotros también queremos comentar que en absoluto

basta este presupuesto para esta conselleria. Basta saber que en

Manacor hace 25 años que no tienen agua potable, solamente

con decir esto ya es para empezar un proyecto para este pueblo.

También quiero comentar que nosotros sí que votaremos...,

le digo las enmiendas que votaremos. Vamos a ver, votaremos

a favor de la enmienda de Podemos para el emisario de

Talamanca...

(Remor de veus)

¿Está...? Ah, perdona, perdona.

Pues votaremos también a favor de las del Pi menos la

9033; la 9033 no porque no consideramos que el agua

depurada, aunque tenga un sistema terciario, sea apta para los

cultivos de regadío; esto tiene mucha controversia y de ahí

también el problema que hubo con la crisis del pepino en

Alemania; sí para campos de golf y para jardines, pero no para

cultivos. La 9033, no. Y la 9031 del Pi no, porque... coge de la

deuda para presupuestar la partida.

Y del Grupo Popular tenemos unas cuantas que sí y unas

cuantas que no. Si quiere le voy diciendo las que sí. Las que no

es debido a que se presupuestan las partidas con deuda pública

y consideramos que la deuda se tiene que pagar, porque si no

está no haciendo sostenible el sistema económico. Y las que sí

son la 9361, la 9361, 9427, 9370, 9338, 9337, 9372, 9355 y

9364.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. En torn de rèplica té la paraula, per

part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per un temps

de cinc minuts, el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bé, no afegiré moltes més coses de

les que hem dit abans, simplement la reivindicació en aquesta

situació de manca de finançament per assolir tots els projectes

que haurien de tenir dins aquesta conselleria, la Conselleria de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i sabem que des del Govern

es fan esforços per tenir partides en diferents projectes i de fer

una gestió eficaç i eficient dels recursos públics i des del nostre

grup, des del Grup Podem Illes Balears, estarem molt vigilants

i pendents i controlant la despesa que es faci al llarg de l’any

del pressupost i el pressupost és el que es vol gastar els doblers,

però després hi ha una feina de control de despesa que estarem

vigilants i comprovant que, efectivament, es gasten els diners

de manera eficient i adequada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Martínez. Passam a donar la paraula al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Voldria agrair al Sr. Company les

seves observacions que, en qualsevol cas, estic segura que són

tengudes en compte, però bé, vostè sap que el que fa aquesta

conselleria, igual que totes les altres, és gestionar un pressupost

de misèria que tenim pel mal finançament, això tothom ho sap,

i vostès mateixos ho reconeixen. Vostès han gestionat un

pressupost de misèria i aquesta conselleria actual també ho fa.

Aleshores, consideram que dins aquesta misèria és un

pressupost suficient per dur a terme les polítiques marcades per

l’actual govern.

Precisament el Sr. Company ens indicava que la despesa per

alfals, bé, jo no som pagesa ni n’entenc, però des de la

conselleria ens indiquen que la quantitat d’alfals que es lliura

als pagesos està condicionada per l’alfals produït pels pagesos

del Pla de Sant Jordi. Aleshores, bé, vostè segurament, vostè sí

de cas després m’ho explica, perquè segur que vostè té molta

més experiència i molts més coneixements. Nosaltres en

qualsevol cas ens atenem a les explicacions que ens dóna en

aquests moments la conselleria.

Només els volia apuntar una qüestió que segurament vostès

també ho coneixen més i és que, efectivament, a la legislatura

passada, des de MÉS per Mallorca, imputàvem al deute, a

aquest capítol que vostè ha indicat, molts de milions que,

efectivament, haguessin ajudat a millorar el pressupost de la

conselleria del Govern del Partit Popular, el que passa és que

hi ha una diferència, que nosaltres ho imputàvem a interessos

i vostès, pel que veig, ho imputen a amortització del deute, bé,

nosaltres ho imputàvem a interessos i vostès a amortització del

deute, són pràctiques diferents, jo ho estic mirant, després m’ho
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mostra, nosaltres ho hem estat mirant i, en qualsevol cas, hem

sumat i així mateix imputen 28, gairebé 29 milions, sumant,

sumant, eh!, sense manies, sense cap mania. Perfecte.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, sí, sí... no, la qüestió és no tenir manies de la vida. Molt

bé.

Nosaltres ja hem indicat la nostra posició i, en qualsevol

cas, estic segura que si des del Partit Popular van fent

observacions i estan vigilants estic segura que des de la

conselleria els ho agrairan. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Capellà. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Res a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gràcies, president. No, solo decirle al Sr. Company y a la

compañera de El Pi que sí que podríamos estar de acuerdo en

que nunca son suficientes las cantidades que se pongan para

mantener el medio ambiente o para hacer infraestructuras

hídricas, que son tan necesarias, porque llevan una

problemática histórica desde hace mucho tiempo de no

arreglarse, pero que las prioridades de este gobierno son otras

que son sanidad, educación y servicios sociales, que es donde

se ha dado mayor prioridad y esto hace que las limitaciones en

esta conselleria sean un poco mayores, y por esto se tenga que

ajustar en cosas que dependen de esta conselleria, no porque no

estemos de acuerdo en invertir más en limpieza de torrentes,

que totalmente de acuerdo si se pudiera hacer, pero las

limitaciones presupuestarías son las que son y se ha dado

prioridad a otros temas y se ha intentado ajustar y dar la

cantidad necesaria para abordar estos problemas también.

Simplemente eso.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sílvia Limones. Passam, per tant, ara a votació

de les esmenes a la secció 15, de la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

Si els sembla bé als grups parlamentaris votarem les

esmenes del Grup Parlamentari Popular agrupades en els

següents blocs: primer votarem les que el Grup Parlamentari El

Pi ha dit que hi votaria a favor; llavors votarem aquelles a les

quals el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, diu que hi votarà

a favor, i llavors votarem les esmenes del Grup Parlamentari

Popular a les quals els dos grups que he esmentat votaran a

favor, i per últim votarem la resta. Els pareix?

Idò, passam a votació de les esmenes a les quals el Grup

Parlamentari El Pi ha dit que donaria suport del Grup

Parlamentari Popular, i que són les 9349, 9350, 9348, 9473,

9352, 9474. És així? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

En falten dues que són les que també hi donarà suport

Ciutadans que pertanyen a un altre bloc. Passam, per tant, a

votació d’aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 4, en contra 9 i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Passam a votar aquelles esmenes del

Grup Parlamentari Popular que tenen el suport del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, i que són les esmenes 9361,

9363, 9427, 9370, 9337, 9364 i 9355. És així?

Per tant, vots a favor?

Sí?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, són aquelles que tenen el suport també, però que formen

part d’un altre bloc.

Per tant, vots a favor? Sr. Camps, vostè... a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

Torn repetir la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

El resultat: a favor 4 vots, en contra 7 vots i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Passam a votar aquelles esmenes del

Grup Parlamentari Popular que tenen el suport tant del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, com del Grup Parlamentari El

Pi, que són l’esmena 9338 i la 9372.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

El resultat: vots a favor 5, en contra 7, cap abstenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Ara passam a votar la resta

d’esmenes, incloent les esmenes a la totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Podeu tornar repetir les abstencions, per favor? 2

abstencions. Moltes gràcies.

Resultat: vots a favor 3, en contra 7, 2 abstencions. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Passam ara a la votació de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, que també ho faríem en dos

blocs: un bloc són aquelles esmenes que tenen el suport del

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, i la resta d’esmenes.

Per tant, passam a votar aquelles que tenen el suport del

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, que són les esmenes 9033

i 9031.

Vots a favor? Perdó?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Perdó, perdó, són vots en contra, m’he equivocat, no són

vots a favor, són vots en contra, de Ciutadans.

Per tant, la 9033 i la 9031 no tenen el suport de Ciutadans,

les votam ara.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Resultat: a favor 1 vot, en contra 7 vots, abstencions 3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Passam a votar la resta d’esmenes del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 2, en contra 6, abstencions 3.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. Passam a votar les esmenes del

següent grup, si cap grup no demana votació separada fem la

votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Resultat: vots a favor 1, en contra 6, abstencions 4.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. I amb aquesta votació...

(Remor de veus i rialles)

Sr. Secretari, pot tornar repetir la darrera votació.

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 1, en contra 7, abstencions 4. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari.  Acabada la votació del debat número

7, suspenem i quedam pendents de l’inici del debat número 8.

(La Sra. Vicepresidenta de la comissió substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Bona tarda, seguim amb els debats. Ara tenim el

debat número 8 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció

17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb les

seccions i entitats afins.
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Esmenes a la totalitat. El Grup Parlamentari Popular, la

RGE núm. 9114... no, no, perdonin, Secció 17, Conselleria de

Serveis Socials i Cooperació, RGE núm. 9144. Secció 73,

Institut Balear de la Dona, RGE núm. 9145. F03, Fundació

Institut Socioeducatiu s’Estel, RGE núm. 9146. F15, Fundació

d’Atenció i Suport a la Dependència, RGE núm. 9147. I C14,

Consorci de Recursos Sociosanitaris Assistencials de les Illes

Balears, RGE núm. 9148.

Aquestes eren a la totalitat.

Ara esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular.

Secció 17, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al

programa 000A, nous programes no classificats, RGE núm.

9321. Al programa 313A, centres assistencials, RGE núm.

9334. Al programa 313C, mesures judicials i prevenció del

delicte, RGE núm. 9322. Al programa 313D, protecció i acció

social, RGE núm. 9313, 9320, 9323. Al programa 313I,

planificació i ordenació social, RGE núm. 9311, 9319. Al

programa 314, pensions i prestacions econòmiques, RGE núm.

9314, 9315, 9316, 9317, 9318. Secció 73, Institut Balear de la

Dona, al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la

dona, RGE núm. 9477. Aquestes són del Partit Popular.

Les del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, Secció 17,

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, al programa 313D,

protecció i acció social, RGE núm. 9562. 

Bé, això ja ho hem llegit i abans de començar demanaria les

substitucions, si us plau.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Antoni Reus.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Laura Camargo i David

Martínez substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Rafael Nadal.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Pericay.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs passem al debat. Pel Grup Parlamentari

Popular la Sra. Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias Presidenta. En esta intervención me

centraré más en explicar las enmiendas que hemos presentado

a la globalidad. Creo que ya en el debate del pleno pues

tendremos más oportunidad de hablar del presupuesto más

político y de las enmiendas a la totalidad.

Hemos presentado un total a la conselleria de 13 enmiendas,

una al Institut Balear de la Dona. Me gustaría resumir las

enmiendas en diferentes bloques, uno de ellos y uno de los que

consideramos más importantes es el de dependencia. El

presupuesto de dependencia para el año 2016 se rebaja en 5

millones respecto al presupuesto que tenía esta sección en el

2015. El presupuesto en el 2015 que llegaba a los 99,27

millones de euros, se rebaja hasta los 24,05 millones, vuelvo a

decir 5 millones menos y las enmiendas que hemos realizado

para paliar este recorte se dirigen en dos sentidos.

Uno, un total de 5 enmiendas, que su valor suma un importe

de aproximadamente 3 millones de euros, que es un

presupuesto que queremos destinar a la nómina de

dependencia. Hay que recordar que a fecha de 31 de octubre,

según los datos del IMSERSO, más de 6.000 personas en

Baleares están esperando una prestación. El 1de julio de este

mismo año entró como personas con derecho a recibir una

prestación, todas aquellas que tenían reconocido el grado 1 y

eso significa que a día de hoy tenemos muchas personas en lista

de espera, como ya digo casi 6.000 personas, y no se entiende

que se rebaje el presupuesto en dependencia cuando hay tantas

personas que están esperando un recurso o una prestación. 

Creemos que el presupuesto de nómina de dependencia que

se ha visto rebajado, en este caso el de nómina, en 8 millones

de euros no será suficiente. Es cierto que tampoco creemos

necesario aumentarlo hasta la partida que tenían en el 2015,

porque es cierto que la partida de 2015 sí que comprendía una

serie de atrasos que ya se han pagado y a día de hoy no existen

atrasos en el sistema de dependencia, con lo cual todo el

presupuesto que hay en nómina de dependencia es para pagar

a los usuarios que están en el sistema, o incorporar nuevos

usuarios. Pero sí que creemos que no es suficiente el

presupuesto que aparece en nómina de dependencia y por eso

hemos hecho 5 enmiendas, cuyo valor suman los 3 millones de

euros.

También hemos hecho una enmienda por valor de 2

millones de euros, destinados a la creación de nuevas plazas de

dependencia. Es cierto que en el presupuesto de este año se

prevé, según palabras de la consellera, que se puedan crear

unas 200 plazas de dependencia. Hay que recordar también que

este año se firmaron convenios y se pusieron en marcha

residencias, lo que permitía que este 2015 tuviésemos 287

plazas más, pero teniendo en cuenta que también los datos

dados en este caso por la consellera, que más de 800 personas

están esperando una plaza residencial, ni siquiera con estos

aumentos cubriríamos todas las necesidades de los ciudadanos

de Baleares. 

Incluso ni con estos 2 millones pues podríamos cubrir todas

las necesidades, pero sí que creemos que es muy necesario

crear nuevas plazas y a día de hoy ni las que creamos la pasada
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legislatura, ni las que se van a poner en marcha este año, son

suficientes. Y vuelvo a repetir, 6.000 personas más esperando

una prestación, un recurso en el sistema de dependencia es una

lista de espera que no merece que el presupuesto en

dependencia se vea rebajado. Esto es por una parte las

enmiendas que hemos presentado en este sentido. 

También hemos presentado dos enmiendas relativas a la

renta básica. Una de ellas es para la creación de un programa

específico de la renta básica. Tal y como aparece reflejado en

el presupuesto, nos hemos encontrado que el programa que

gestiona la renta básica y el programa que gestiona la nómina

de dependencia están vinculados, es decir, que se podría gastar

este presupuesto tanto para dar ayudas de dependencia, como

para dar la ayuda a la renta básica. No entendemos muy bien

por qué se ha vinculado, cuando son dos partidas

completamente diferentes y destinadas a personas y destinadas

evidentemente a necesidades muy diferentes. Y una de las

enmiendas es para crear un programa específico para la renta

básica y que ésta no esté vinculada con la nómina de

dependencia. No sabemos si se trata de un error, pero en

cualquier caso sí que creemos hay que corregirlo.

También se ha hecho una nómina, -perdón, una nómina- una

enmienda para pasar el presupuesto de la nómina de la renta

básica -disculpen- a los consells insulares, ya hemos debatido

tanto en el pleno como aquí, quién debería gestionar la renta

básica, es cierto que los diferentes grupos políticos tenemos

diferentes posicionamientos, pero en este caso el Partido

Popular que ha defendido y sigue defendiendo que la renta

básica que se ponga en marcha debe gestionarla los consells

insulares, como así ya gestionan la renta mínima para poder

optimizar y para no tener que crear más estructura y hemos

hecho una enmienda que lo que pretende precisamente es que

el presupuesto de la renta básica pueda pasar a los consells

insulares.

También hemos hecho una enmienda para que desde el

fondo de contingencia se pueda bloquear 1 millón de euros, que

vaya destinado al Plan de prestaciones básicas. Creemos que es

muy importante que los municipios cuenten con los recursos

necesarios para hacer frente precisamente a todas esas

necesidades que puedan ir surgiendo de los ciudadanos, ya que

son las administraciones más próximas. Tenemos ya un Plan de

prestaciones básicas que se vio aumentado notablemente la

pasada legislatura y creemos que a través de este plan, los

ayuntamientos deben hacer frente, o deben tener recursos para

poder hacer frente a las nuevas necesidades que también hemos

comentado tanto en esta comisión como en el pleno. Y por eso

creemos que precisamente del fondo de contingencia, 1 millón

de euros debería ir a los ayuntamientos.

También y a raíz de lo iniciado la pasada legislatura, que

era la fusión de la Fundación de dependencia y del Consorcio

de Recursos Sociosanitarios, que en un primer momento pues

el consorcio debía absorber la fundación, pero debido a los

cambios normativos que se hicieron a nivel estatal, la figura del

consorcio devenía muy dificultosa para poder gestionar

recursos y servicios y se inició el proceso contrario, es decir,

que la fundación absorbiese y se fusionase con el consorcio.

Creemos que así también se simplifica la administración,

eliminamos un órgano. Además, la pasada legislatura ya se

funcionaba con un único gerente, este año ya hay dos gerentes,

uno para la fundación y uno para el consorcio. Y la enmienda

va destinada a que la transferencia que hace la conselleria al

consorcio, en lugar de hacérsela al consorcio, pues pase a la

fundación con el objetivo evidentemente de eliminar el

consorcio y que todo el personal y todos sus activos y pasivos

puedan pasar a la fundación.

También hemos hecho una enmienda para la ampliación del

programa Alter, un programa de intervención socioeducativa.

Creemos que es muy importante que se pueda ampliar este

programa, además es un programa muy valorado a nivel

técnico, que hay una serie de organismos como son los

ayuntamientos, la Conselleria de Educación, la Conselleria en

este caso de Servicios Sociales y las empresas que trabajan

conjuntamente. Y la verdad es que tiene un éxito cada año

mayor y creemos que debe ampliarse, porque de hecho ya hay

muchos municipios que han pedido poder acogerse a este

programa. Pero es cierto que con el presupuesto que hay a día

de hoy con la estructura que tiene, pues no están disponibles

nuevas plazas y hemos hecho una enmienda de 100.000 euros

para que se pueda ampliar el presupuesto y así se puedan crear

más plazas.

También hemos presentado una enmienda de 300.000 euros

para aumentar la partida destinada a las subvenciones a

entidades sociales, que también se ha visto reducida en este

presupuesto, tal y como explicó la consellera, que en el

presupuesto que tenían para subvenciones se iban a otorgar las

mismas lineas que en el 2015, creemos que no era suficiente y

hemos hecho una enmienda por valor de 300.000 euros.

Y estas son en resumen las enmiendas que hemos

presentado. Son enmiendas que en total suman 6,47 millones de

euros al presupuesto de Servicios Sociales, que como ya

manifestamos cuando la consellera compareció para explicarlo,

ya consideramos positivo que el presupuesto aumento, pero sí

es cierto que especialmente en el bloque de dependencia

consideramos intolerable que con la lista de espera que hay a

día de hoy, se rebaje el presupuesto en 5 millones. Al margen

de las otras enmiendas que hemos presentando, que creemos

que mejoran el presupuesto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara té la paraula la Sra.

Olga Ballester del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros hemos hecho una

enmienda para el centro base de discapacitados. El centro base

de atención a las personas con discapacidad y dependencia

depende de la Dirección General de Servicios Sociales y lleva

a cabo actuaciones encaminadas a la información, a la

orientación y al reconocimiento de la discapacidad. 

También además tiene otras vías de actuación como es el

servicio de promoción de la autonomía personal y apoyo a la

vida independiente para personas con discapacidad física,
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psíquica y sensorial, área de atención temprana a los niños de

0-6 años. Recibe toda la documentación de estas personas para

apuntarse a los servicios que se les ofrece. 

Y bueno, la verdad es que tienen un volumen inasumible de

trabajo, tiene distribuidos centros por todos los ayuntamientos.

Y por ello hemos hecho una enmienda para que se pueda

aumentar la plantilla con 2 técnicos de tipo A1, un psicólogo y

un médico, un técnico A2, un trabajador social y 4 o 6

administrativos que es lo que estas personas que trabajan en

este centro nos han comentado que al menos necesitan para

llevar a buen puerto todo el trabajo que tienen. 

Y bueno, en relación... si puedo hablar también en relación

a las enmiendas del Partido Popular, comentar que todas me

parecen muy bien, lo que pasa es que yo me voy abstener en

esta conselleria de votar sí o no ahora, esperaré al pleno,

debido a que considero que es una conselleria importantísima

y, sin embargo, veo que hay una gran descoordinación de todo

lo que tenemos, becas de comedor, becas de libros, (...)

ayuntamiento, una renta mínima de inserción que da el consell,

una renta activa que da el Gobierno, una renta social que no

sabemos todavía quién la va a dar, ayudas energéticas para

discapacidad, para dependencia de tercera edad. Tenemos

muchísimos recursos que estamos dotando y queremos que se

gestionen muy bien para que lleguen lo mejor posible y lo

mejor redistribuido posible a todos los ciudadanos.

Y considero que es importantísimo ya hacer un programa

informático, donde todas estas ayudas que recibe una persona,

tanto de inserción sociolaboral, ayudas del tercer sector,

programas específicos en sanidad, pues que haya un programa

informático coordinado con todas las entidades y las

administraciones que trabajamos en servicios sociales, para

saber cada persona qué está recibiendo y sobre todo para saber

si lo que estamos haciendo es eficaz. Es decir, si esta persona

al año siguiente vuelve a pedir las mismas ayudas porque no ha

servido para nada ni su inserción, ni lo que estamos haciendo

en cuanto a invertir en su mejora.

Entonces, bueno, en principio me abstendré a las enmiendas

del Partido Popular. Y bueno, nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Ara en torn en contra té la paraula

el Sr. Baltasar Picornell del Grup Parlamentari Podem, per deu

minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, el Grup

Parlamentari Podem votarem en contra de les esmenes.

Donarem el benefici del dubte al Govern i a la consellera, ens

haguessin agradat molt més uns altres pressuposts i almenys per

beneficiar a llocs on hagin detectat mancances o més

necessitats per als diferents colAlectius més vulnerables. Però

amb els pressuposts tan magres que tenim, tan baixos, trobam

que és el millor que s’ha pogut fer o aconseguir i que almenys

són millors que els dels altres anys. Així que donam el benefici

del dubte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Ara té la paraula la Sra.

Margarita Capellà del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Presidenta. Nosaltres votarem en contra de les

esmenes del Grup Parlamentari Popular i del Grup Mixt de

Ciutadans per distints motius. Bé, el primer de tots és, com s’ha

informat i es pot comprovar en els pressuposts, que la

Conselleria de Serveis Socials és la que més augmenta, com

saben vostès, gràcies a la partida de la renda social. I ens

sembla que és un pressupost que evidentment sempre voldríem

que fos molt més ample, però que en aquests moments es

considera suficient per complir els projectes i les polítiques del

Govern. Recordem els 20 milions de renda social, que es creen

més serveis per a dependència, la concertació de salut mental.

Bé, després també les millores que hi haurà a Es Pinaret i

també pel que fa a millorar la situació dels joves extutelats. Tot

això és un avanç important.

Aleshores hi ha un seguit d’esmenes que votarem en contra,

perquè consideram que el pressupost és suficient, d’acord amb

la informació que ens va donar la consellera a la seva

compareixença en aquesta comissió, es tracta de les esmenes

9144 a 48. Per exemple, l’esmena sobre l’IB Dona, augmenta

el pressupost 100.000 euros, ja ens agradaria que augmentàs

molt més, però, en qualsevol cas, ens asseguren que els serveis

estan garantits i no s’ha reduït cap servei.

Pel que fa a l’esmena 9311, li donarem suport, està

aprovada, es basa en una proposició no de llei aprovada, pel

que fa a la implantació del sistema informàtic d’historial únic.

Votarem a favor.

Pel que fa a la 9313, nosaltres consideram que és una

despesa prevista, es tracta de la creació de noves places de

dependència. També ens agradaria que n’hi hagués molt, però

per a l’any que ve es preveuen més de 200 places per a majors.

Un augment d’un 20% en atenció primerenca; un augment

d’entre 40 i 50 places en els centres de dia i també una partida

de 800.000 euros per al servei d’assistència a domicili. D’això

ens va informar la consellera.

Després pel que fa a la 9320, en referència al Consorci de

Recursos Sociosanitaris i Assistencials, quan ja se’ns va

informar, i nosaltres hi estam d’acord, no és una política del

Govern, aleshores, com sabem, es manté el consorci de

recursos, els sociosanitaris assistencials, no s’integren les

fundacions i, per tant, consideram que votarem en contra

d’aquestes esmenes.

Respecte de l’esmena 9321, de la renda social, la veritat és

que no l’havíem entesa i de l’explicació que ens ha donat la

diputada no l’acabam de veure clara, perquè nosaltres el que

entenem d’aquesta esmena és que lleva aquests 20 milions de

dependència per afegir al programa de renda social, i això ho

trobam incoherent, i és per això que hem decidit votar en

contra, perquè amb l’explicació que ens ha donat tampoc no ho

hem entès, si de cas després ens ho explica, però hem demanat

informació a la conselleria i ens diuen que a efectes pràctics
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això suposa llevar doblers de dependència per a renda social i

la partida de renda social ja està aquí mateix. Per això, en

principi, hi votaríem en contra.

Pel que fa a l’esmena 9322 també consideram que el

pressupost és suficient, de fet a la liquidació de 2015 hi ha

hagut un excedent de 30.000 euros. Respectes de les

subvencions a entitats consideram també que és suficient

perquè es manté la dotació que hi havia l’any passat i, a més,

com hi ha una part que passa a concertació realment aquesta

partida a efectes pràctics puja.

Hi ha després l’esmena 9334, en relació amb l’edifici de

l’hospici de Felanitx, i ens informem que es tracta d’un projecte

en tramitació, que existeixen contactes amb l’Ajuntament de

Felanitx, s’està pendent que es concreti la colAlaboració del

Consell Insular de Mallorca i no es pot concretar encara la

partida.

I voldria fer una reflexió sobre les esmenes que ha presentat

el Partit Popular perquè és evident que es tracta d’unes esmenes

clarament ideològiques, ideològiques perquè aquests 6 milions

que vostès proposen d’augment es treuen de la Conselleria de

Cultura, Transparència i Participació i, en concret, de política

lingüística i també de la secretaria general. És una aposta

política, per descomptat, no només ve del Govern sinó també

del nostre grup i consideram que és inadmissible en aquests

moments. 

Després, també, hi ha una partida que surt també

perjudicada que és la de la Direcció General de Comunicació,

per descomptat tot és qüestió de prioritzar, però clar, en aquest

cas, és una prioritat política que a nosaltres ens sembla que en

aquest moment quan des de la conselleria ens asseguren que

tots els serveis estan garantits i, a més, s’augmenta el

pressupost, ens sembla que és una opció política que no

acceptam de cap manera perquè significa a la pràctica

desmantellar una conselleria.

Per part nostra res més.

Disculpi, disculpi. Després pel que fa a l’esmena del Grup

Mixt nosaltres hi votarem en contra perquè consideram, i així

se’ns ha informat, que és de difícil compliment ja que no es pot

augmentar la plantilla per les restriccions existents a la

legislació estatal.

I voldria aprofitar per reclamar a la Mesa, no a vostès, sinó

a la presidència del Parlament, que tenguin en compte la petició

que vàrem fer de reformar la situació, la colAlocació de la sala

perquè tenc una contractura de girar-me cap enrere i ja és un

tema de salut laboral. Que consti en acta, els ho agrairia perquè,

de veres, és que és incomodíssim, i fer una cosa més pràctica.

Ho votam a favor? Després.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Ara té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, per deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres diferenciaríem tres blocs

per a les votacions, votaríem que no a la 9321, a la 9320, a la

9323 i a la 9319, perquè la 9321, que parla de la creació

d’aquest programa específic, jo també quan he vist l’esmena,

disculpi, però no l’he entesa massa bé, ara ha explicat el tema

de la vinculació, crec que és una quantitat elevada i supòs que

des del Govern es té en compte el tema de la vinculació per no

agafar els doblers de dependència cap a... bé, supòs que es té

estudiat.

El tema de la transferència als consells insulars, nosaltres en

un futur no és que ho veiéssim malament perquè consideram

que l’administració més propera és el consell, però sí que

vàrem dir ja el dia de la moció que inicialment nosaltres

consideràvem que era el Govern que havia d’iniciar els tràmits

de la renda bàsica. Se’ns va informar que des del consell està

saturat i el Govern eren més tasques administratives i, per tant,

sí que donarem suport al Govern en aquest cas.

Respecte de la dotació, de l’increment de la dotació a les

subvencions adreçades a entitats socials i el tema de fer efectiva

l’extinció del consorci també és un tema que jo crec que el

Govern toca saber i, en principi, nosaltres no li donarem suport.

Sí donarem suport a l’esmena 9322, consideram que el

programa Alter és un programa molt efectiu i ajuda molts als

ajuntaments i, al mateix temps, també allibera molt tant a les

escoles, als nins, als joves que fan el programa Alter com al

professorat i als companys perquè són joves que ja no els

interessa seguir en el món educatiu i, per tant, també introduir-

se en el món laboral amb aquest tipus d’ajudes és molt bo.

Respecte de les altres esmenes, inclosa la del Grup Mixt,

ens abstindrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula la Sra.

Patrícia Font, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. A veure, per a l’any 2016 el pressupost

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació es consolida

amb un total de 163.236.899 euros, si no m’he equivocat

cercant el pressupost de 2015 varen ser 139.173.453. Aquests

aborden per primera vegada a les nostres illes la renda social

amb una dotació de 20 milions d’euros, aquesta serà gestionada

des del Govern de les Illes Balears, tal com ha proposat el

Parlament. També s’ha de dir que aquests pressuposts

garanteixen el correcte funcionament dels serveis socials i les

polítiques de cooperació i que es millora el finançament de

certs serveis respecte del 2014.

Ara entraré en algunes esmenes en concret, tot i que la meva

companya també ja ha fet un examen exhaustiu. La 9321, no és

possible llevar, treure doblers de dependència per afegir al

programa de renda social, tot i que cert que ho has acabat
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d’especificar tot aquest tema, Sandra. La 9334, un dels

objectius d’aquesta legislatura són les inversions en la creació

de nous centres, pel que fa a l’esmena en qüestió ja es

mantenen converses amb diferents ajuntaments, com el de

Felanitx. Seguim, 9313, es demana la creació de noves places

quan convé recordar que durant l’anterior legislatura es va

tancar amb 305 noves places, aquest govern ha anunciat el

creixement de 200 places residencials per a majors, un 20% a

atenció primerenca, entre 40 i 50 places a centres de dia i

800.000 euros per al servei d’assistència a domicili. 9320,

Margalida Capellà ja l’ha explicada. 

Les esmenes de dependència, jo també voldria fer esment

a la 9314, 9315, 9316, 9317 i 9318, són aquestes cinc esmenes

que agafen, és cert, els doblers de la Conselleria de

Transparència, Participació i Cultura, dels programes de la

Direcció General de Transparència, de la Promoció i Serveis de

Cultura, Informació a la Ciutadania i Política Lingüística, amb

tot el dit es considera que el pressupost és suficient per garantir

les substitucions de les baixes. S’ha de dir també que

s’incrementa en un 12% els beneficiaris de l’any 2015, que

s’han modificat totes les instruccions de l’any 2015 que

dificultava l’assignació. Crec que aquí m’he fet una mica

d’embull, bé. Perdoneu.

La darrera esmena que vull comentar és la 9562, que és la

del Grup Mixt, i és una mica reiterant el que ha comentat la

Sra. Capellà que, bé, la legislació vigent de l’àmbit estatal fa

molt difícil per afrontar la contractació de personal. Bé, i que

votarem en contra de les esmenes a excepció de la del

programa d’informàtica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Jaume

Garau pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu

minuts també.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també anunciam que votarem

en contra de les esmenes del Grup Popular i del Grup Mixt,

excepte de la que vàrem acordar aquí de l’establiment d’un

sistema informàtic per tal de crear un historial únic.

Per què votarem en contra? Tots sabem que el Govern té un

problema de pressupost estructural, com també tenia el Govern

del Partit Popular en l’anterior legislatura, tenim un sistema de

finançament que ens castiga enormement i a més tenim una

motxilla d’un deute, pràcticament ingestionable, que fa que tot

sigui molt complicat i el pressupost que ens presenta el Govern

és un pressupost que augmenta el pressupost de l’any passat de

Serveis Socials. Per tant, en principi, estam satisfets per aquesta

raó i per tant, ja donam un vot de confiança al Govern respecte

a la seva estratègia d’aquest pressupost.

Hi ha algunes coses de les propostes que presenta el Partit

Popular que ja varen ser molt discutides en l’anterior

legislatura, per exemple el tema de la fusió del consorci sanitari

amb la fundació per a la dependència, en l’anterior legislatura

ens hi vàrem oposar radicalment i per tant, no hi veig cap tipus

de benefici ni cap tipus de funció, a presentar una altra vegada

aquesta proposta. 

Respecte a la dependència, és veritat que la dependència...

la relació que hi ha entre la demanda que té la ciutadania

respecte a la prestació per dependència i el que li podem donar

ara, evidentment hi ha un decalatge enorme i aquest decalatge

existirà al llarg d’aquests quatre anys, supòs, però el que sí està

clar és que el pressupost de dependència tant en la creació de

places com en les ajudes econòmiques o d’altre tipus avança

respecte a la legislatura anterior, es creen més places

residencials, s’augmenta l’atenció primarenca, es creen més

places de centre de dia, es creen més recursos per ajuda a

domicili i les prestacions econòmiques, veurem si són suficients

o no per cobrir un 10 o un 15% d’augment, que és el que vol el

Govern i veurem, a la meitat de l’any pressupostari, si això es

compleix o no. I també cal recordar, com ha fet tothom i com

fa tothom quan gestiona un pressupost, que un pressupost no és

una cosa tancada, sinó que al llarg de l’any es poden fer

algunes modificacions per ajustar-se a la realitat i la demanda

real.

Nosaltres pensam que és el millor dels pressupostos

possibles i per tant, li donarem el nostre suport i votarem en

contra de les propostes del Partit Popular, excepte la que hem

dit per a la creació d’un sistema informàtic per al seguiment

individual dels expedients.

Respecte a la proposta del Grup Mixt, que entenc

perfectament i en compartesc l’esperit, és veritat que en un

govern en la situació actual i normativa vigent respecte a les

possibilitats d’augmentar o no augmentar plantilla, és molt

difícil que un govern pugui acceptar una proposta d’aquest

tipus tan concreta perquè té unes limitacions molt clares

respecte a la possible creació de noves places.

Jo esper que el servei de base de diagnòstic de discapacitat

millori i esper que el Govern em consta que és molt sensible

respecte d’això, i esper que millori encara que no sigui a través

d’aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Ara, en torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Sandra Fernández del Grup Parlamentari

Popular, per cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. En primer lugar dar las gracias al Grupo

MÉS y al grupo del Partido Socialista por votar a favor de la

única enmienda que no he defendido en mi primera

intervención, disculpen, que era una enmienda presentada de

50.000 euros para la implantación de un sistema informático

que permita tener un historial social único y homologado para

todas las administraciones y entidades acreditadas, que fue una

propuesta que se aprobó en esta comisión por unanimidad, una

enmienda de afectación a una partida de estudios y programas

y agradecer que voten a favor.
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En segundo lugar, me gustaría explicar un poquito más la

enmienda presentada de la creación de un programa específico

para la renta básica, tal y como está planteado el presupuesto,

a día de hoy hay, creo recordar, 32 millones de euros en la

partida... o 32, casi 33 millones de euros, en la partida que va

destinada a nómina de dependencia y a tarjeta básica, con un

código de programa específico y el mismo código de programa

lo tiene la renta básica con 20 millones de euros, con lo cual

hay una vinculación de créditos, porque hay una vinculación

orgánica a nivel de sección, funcional a nivel de programa y

económica a nivel de capítulo.

Lo que nosotros decimos, de alguna manera, es que estos

créditos no estén vinculados porque a día de hoy si las

necesidades de dependencia fuesen más se podría tirar del

presupuesto de la renta básica porque son créditos que están

vinculados. Nosotros lo que decimos es que los desvinculemos.

No sé si se trata de un error porque la verdad es que nos

llamó mucho la atención porque tiene el mismo código de

programa, el programa que gestiona tanto la nómina de

dependencia como el de la renta básica, con lo cual están

vinculados por el artículo 5 de la propia ley de presupuestos,

están vinculados; no estamos diciendo quitar del presupuesto

que han presupuestado ustedes para dependencia pasarlo a

renta básica, no, no, pero es que a día de hoy están vinculados

y de hecho en el resumen aparece la cuantía de 53 millones de

euros que suma los 20 millones de la renta básica en la parte de

resumen, lo que estamos hablando es de desvincularlos.

Respecto a las otras enmiendas, la verdad es que creo que

hemos presentado enmiendas muy razonables, es cierto que el

presupuesto aumenta y lo hemos reconocido, el año anterior

también aumentó y de hecho aumentó en mayor cuantía,

llegamos a un aumento de un 17,6% que fueron más de 21

millones de euros, pero aun así éramos muy conscientes de que

no era suficiente. Este año el presupuesto global de la

comunidad autónoma ha aumentado más de 205 millones de

euros y sin embargo, en porcentaje se ha destinado menos a

servicios sociales de este aumento presupuestario global, que

el año pasado solamente fue de 160 millones. 

Entonces, creemos que sí que se podría hacer un esfuerzo

mayor y sí que hay necesidades, respecto a dependencia, lo

vuelvo a repetir, casi 6.000 personas están esperando una

prestación, las necesidades están allí.

Usted, en este caso la portavoz del Grupo MÉS, decía que

eran enmiendas ideológicas, yo creo que las enmiendas que

hemos presentado son enmiendas que van de acuerdo a las

necesidades que consideramos que hay. 

Es cierto que nosotros consideramos innecesaria la

Conselleria de Transparencia y Participación, no porque no

sean necesarias la transparencia y la participación, pero

creemos que eso es algo que se puede hacer desde todas las

consellerias y que se debe hacer, que tiene que ser algo que se

haga, que no se necesita una conselleria específica para que lo

coordine y de hecho todas las bajas están muy bien miradas de

forma que el mismo trabajo lo puedan hacer desde otras

consellerias, quiero decir, en cuestión de personal y demás, no

hemos cogido una partida concreta y la hemos quitado, hay

enmiendas que bajan todo lo que son las partidas de los altos

cargos evidentemente, de estudios y programas y de algunas

cuestiones más, pero con las enmiendas que hemos presentado

se podría seguir haciendo el mismo trabajo, pero por ejemplo

desde la Conselleria de Presidencia si le quieren dar un carácter

de transversalidad a la participación y a la transparencia.

Respecto a la política lingüística es cierto que hemos

rebajado las subvenciones destinadas al fomento de la lengua

catalana, no las hemos eliminado, pero creemos que habían

aumentado considerablemente y, sin embargo, las subvenciones

destinadas a entidades sociales, si ustedes hacen la

comparativa, bajan respecto al año anterior y consideramos que

son más prioritarias las subvenciones a las entidades sociales en

este momento sin eliminar la partida para el fomento de la

lengua catalana ni muchísimo menos, con lo cual, pues bueno,

en este caso pues... esperar que los otros grupos que algunas de

las enmiendas pues las están planteando... supongo que se las

están planteando, porque han manifestado su intención de

abstenerse, pues que puedan reconsiderarlo y poder aprobarlas

y espero haber especificado o explicado un poquito más la

vinculación de créditos a la que hacía referencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara té la paraula la Sra.

Olga Ballester en el torn de réplica.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Disculpe, perdón. Sí, que antes no lo hemos dicho, el Grupo

Popular se abstendrá a la enmienda presentada por el Grupo

Mixto, en este caso a través del Partido Ciudadanos, y en el

pleno ya definiremos la postura.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Com deia, té la paraula la Sra. Olga Ballester, del

Grup Parlamentari Mixt, per cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo creo que en absoluto es

un presupuesto que baste para esta conselleria. Basta,

efectivamente, como ha dicho aquí la señora del Grupo

Popular, 6.000 personas esperando para una plaza de

dependencia, que esto lo sabemos todos, hace ya tiempo, y cada

dos por tres salen madres o padres diciendo que se les ha

quitado la ayuda en cuanto a una discapacidad a sus hijos. 

Creo que no se ha hecho nada para mejorar la gestión en

todo lo que es la administración, no se ha hecho nada para

evitar duplicidades, no se ha hecho nada para reducir la

administración instrumental, no se ha hecho nada para

disminuir las personas que están (...) a dedo y que son trabajos

que puede hacer un funcionario, no se ha hecho nada para

poder mejorar todos los impuestos que nos aportan los

ciudadanos, no gastarlos en gestión sino gastarlos en recursos
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y en servicios a las personas más vulnerables, como se trata en

esta conselleria. 

Yo creo que... para ser justos yo aquí tenía un bloque que

sí que consideraba que se podía votar que sí ya, que era todo el

bloque de la dependencia, porque sí que estoy de acuerdo que

tampoco creo que se necesitara una nueva conselleria porque

la transparencia y la participación sí que se pueden hacer a

través de páginas web o programas transversales en otras

consellerias. Sí que pensamos que Cultura podría estar en

Educación, y todo ese gasto sí que podría revertir en los

ciudadanos.

Entonces sí puede ser, como aún no hemos votamos, como

siempre lío en todas..., porque voto a unas cosas sí y a otras no,

pensaba votar, abstenerme, y luego votar en el pleno, pero

como veo que se va a hacer por bloques, sí que votaremos a

todo el bloque de la dependencia sí..., ah, d’acord, ja està

enregistrat?, ja està...?, ah, d’acord, d’acord. Sí, ho deim ja,

d’acord. La 9314..., 15, 16, 17 y 18, y la aprobada en comisión

9311.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’entén que aquestes les votarà a favor, aquestes...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Aquestes, a favor; a les altres, abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, Sra. Ballester?, ha acabat?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de contrarèplica. Té la

paraula, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr.

Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Volem rectificar nosaltres que

sí votarem a favor de l’esmena 9311, que sí que té raó la Sra.

Sandra que la PNL la vàrem aprovar aquí per unanimitat, i seria

una contradicció per part nostra no donar-li suport, i li donarem

suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Ara té la paraula la Sra.

Margalida Capellà pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Pel que fa a l’esmena sobre aquesta

vinculació de renda bàsica i dependència, nosaltres no li veim

el problema i hi votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. Ara té la paraula, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Pel que fa referència a les necessitats,

que sí que s’han parlat, és vera que hi ha hagut un increment a

la Conselleria de Serveis Socials, però seria molt més gros

l’increment necessari, i en això també crec que tots hi estam

d’acord; si tenguéssim un finançament així com pertoca seria

més fàcil.

Pel que fa referència a l’esmena 9311, evidentment si s’ha

d’especificar que sigui aquest estudi per a la implantació com

vàrem quedar a la comissió no hi ha cap tipus de problema. I en

referència a les noves places de dependència em continuaré

abstenint, però sí que he de dir que la legislatura passada, en

convenis de dependència, no es podien pagar places perquè

s’anava a la borsa general, perquè no s’especificava a l’hora

dels convenis que tenien amb els ajuntaments o, perdó, amb les

residències i els centres de dia i es varen deixar perdre molts de

doblers, i ara sí que se n’hi han anat, i per tant crec que malgrat

facin falta noves places també les quantitat són les que hi ha i

s’han de marcar prioritats.

Per part nostra res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula la Sra.

Patrícia Font, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Res a afegir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Jaume Garau pel

Grup Parlamentari Socialista per un temps de cinc minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Jo, per no reiterar arguments que ja

s’han dit, simplement resumiré dient que sí que votarem que sí

a la 9311, i a les altres votarem que no, tant a les del Grup

Popular com a les del Grup Mixt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Garau. I ara passarem a la

votació.

Un moment, suspenem un minut la sessió per ordenar la

votació.

L’esmena 9311, bé, començam amb les del Grup Popular,

l’esmena 9311 suposo que s’entén aprovada per assentiment?

Molt bé.
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Passem a l’esmena 9322, la qual El Pi ha dit que la votaria

a favor.

Doncs, vots a favor de l’esmena 9322? 3.

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es rebutja l’esmena 9322 amb 3 vots a favor, 7 en contra i

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem al bloc de les esmenes 9321, 9320, 9323, 9319, a

les quals El Pi ha dit que hi votaria en contra. Passem a la

votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es rebutja el grup d’esmenes 9321, 9320, 9323 i 9319 amb

2 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem al bloc d’esmenes a les quals el Grup Mixt,

Ciutadans, ha dit que hi votaria que sí, que són les 9314, 9315,

9316, 9317 i 9318.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es rebutja el grup d’esmenes 9314, 9315, 916, 9317 i 9318

amb 3 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passem a votar la resta d’esmenes del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es rebutgen la resta d’esmenes presentades pel PP amb 2

vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passaríem a votar l’esmena del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es rebutgen la resta d’esmenes presentades pel Grup Mixt

amb 1 vot a favor, 7 en contra i 3 abstencions.

S’acaba el debat. Moltes gràcies, senyors diputats i

diputades.

Fins demà, a les deu.
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